Institut pro zaměstnanost a rozvoj Karlovarského kraje a
Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje si Vás dovolují pozvat na

Veletrhy pracovních příležitostí online

Termín:
24. 11. 2020, 8:30 – 12:00 hodin
nebo
26. 11. 2020, 8:30 – 12:00 hodin

Místo:
ONLINE na URL odkazu, který zašleme
po přihlášení

Podmínky účasti:
Z D A R M A pro přihlášené

PROGRAM (stejný pro oba dny):
Zaměstnavatelé z okresu Cheb:
8:30 – 8:40 Zahájení veletrhů - úvodní informace
8:40 – 8:50 NELAN spol. s r.o. - výroba, prodej a montáž plastových
oken a dveří
8:50 – 9:00 HF-Czechforge s.r.o. - výroba zápustkových výkovků
9:00 – 9:10 HB Print s.r.o. - komplexní služby v oblasti ofsetového tisku
9:10 – 9:20 Prozesstechnik Kropf s.r.o. - průmyslová automatizace,
zpracování a vizualizace dat
9:20 – 9:30 LAGARDE SPEDITION spol. s r.o. – nákladní doprava
9:30 – 9:40 TRUCK UNION, spol. s r.o. - opravy motorových vozidel
9:40 – 10:00 Přednáška - Životopis, který zaujme
Zaměstnavatelé z okresu Sokolov:
10:00 – 10:10 SKF Lubrication Systems CZ, s.r.o. - výroba centrálních
mazacích systémů
10:10 – 10:20 ept connector s.r.o. - výroba a montáž mechanických a
elektronických součástek
10:20 – 10:30 Frenzelit s.r.o. - výroba textilních kompenzátorů a
technických textilií
10:30 – 10:40 STAX Metal Fibers s.r.o. - výroba kovových vláken pro
automobilový průmysl
10:40 – 11:00 Přednáška - Úspěšný pracovní pohovor

Kontaktní osoby:
Ing. Lenka Mansfeldová
tel: 737 045 998
email: mansfeldova@khkkk.cz

Zaměstnavatelé z okresu Karlovy Vary:
11:00 – 11:10 Tomandlová Kristina Erin – textilní výroba
11:10 – 11:20 Autobusy Karlovy Vary, a.s. – autobusová doprava
11:20 – 11:30 Mattoni 1873 a.s. – výroba nápojů
11:30 – 11:40 Petr Fiala - velkoobchod s drogerií s.r.o.
11:40 – 12:00 Přednáška - Jak rozjet svůj byznys

Ing. Lucie Kulhánková
tel: 723 433 187
email: kulhankova@khkkk.cz

Veletrhy se uskuteční v rámci projektu
„Ze školy odpovědně na trh práce II.“
reg. č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_084/0009726

