
Firmy si vysokoSkoiaky pfedchazeji 
Zdenek Seiner 

Veletrh pracovnich prilezi
tosti Kontakt 2017 se tradicne 
konal v salech a na chodbach 
auly Arnosta z Pardubic, po
prve pro velky zajem i na fa
kulte chemicko-technologicke. 

Tuto stredu to bylo uz poosm
nacte a v porovm1nf s minulymi 
rocnfky lze tvrdit , ze hlad spic-

I 
Studenti se mohou 
p~edstavit ye~sonal
nlm manazerum 

Ivana Vesela, fakulta 
ekonomicko-spravnf 

kovych firem po vzdc lanych , 
schopnych a samostatne rozho
dujfcfch mladych lide<;h roste. 

Letosnfho rocnfku se ucastni
la skoro padesatka firem z blfz
keho i vzdalenejsfho okolf Par
dubic. 

Lakaly nejen na susenky a ple
chovky s dzusy, a le predevsfm ~ 
na pomeme vysoke nastupnf pla- E 
ty, zamestnaneckou stabilitu, be- ~ 
nefity a slihy kariernfho rustu. ~ 
Jestlize v minulych rocnfcfch slo '~ 
spfS 0 vzajemne nezavazne oru- 0.. .s 
kavanf, letos to uz spfs vypadalo & ""'-----~-~----""'-'-"'"------' 
jako verbovanf. 

,Prvnf, co chtejf, je muj mail. 
Ve svere digitalizovanych il!{ormad je veletrh Kontakt vyjimeenou mof.nost{ pfesvedcovat i usmevem. 

Kdyz jim ho dam, budou se na 
me cenit z kazde webove stran
ky, kterou otevru. Ale na druhou 
stranu, je tu hodne zajfmavych 
nabfdek," rekl Pravu student do-

pravnf fakulty Kamil. ,Studenti 
se mohou osobne predstavit per
sonalnfm manazerum j ednotli
vych firem, pfedat jim svuj zivo
topis a zeptat se na podrobne 

pracovnf podmfnky i samotny 
prubeh vs tupnfho pnjfmacfho rf
zenf a pohovoru. Mohou si do
mluvit se zamestnavateli i jinou 
spolupraci ci staz nebo si vy-

zkouset, jak sami sebe prezento
vat, co nabfdnout, na co si dar 
pozor, take zfskat potrebne kon
takty a zorientovat se v poptavce 
aktualnfch pozic," popsala smysl 

a cfl veletrhu jedna z organ izato
rek, Ivana Vesela z Fakulty eko
nomicko-spravnf Univerzity Par
dubice. 

, Behem dne jsme pripravili 

v doprovodncm programu ncko
lik interaktivnfch aktiv it. 

Napl'fklad konzu ltac i zivoto
pisu s odbornfky, zkousku poho
voru nanecisto v deice priblizne 
dvaceti minut, dva workshopy 
nebo specia lnf prezentace zu 
castnenych firem ," dodala Vese
la. 

Upozorni la, ze veletrh je zajf
mavy i pro studenty nizsfch roc
nfku. Ti se mohou informovat 
o odbornych praxfch a staZfch 
nebo si domluvit tema diplomo
ve prace. 

, Prijde mi hloupe se hned ptat 
po nastupnfm platu , ale u nekte
rych stanku je to prvnf vee, kte
rou na me vypa lf. Prcdstava, zc 
bych nastupovala za plat, ktery 
je vyssf lleZ soucet platu mych 
rodicu po triceti le tech prace, je 
pro me trochu nepochopitelna. 
C hci videt, co je za tfm," sverila 
se s rozpaky studentka fakulty 
ekonomicko-spravnf Klara. 

,Pro nas j sou zajfmavejsf za
jemci, ktel'f se nejdl'fve ptajf, co 
budou delat a jak se muzou dal 
erudovat, nez ti , ktel'f nejdl'fv na
stavf ruku. Ale pres penfze sc 
prece jenom nejsnadneji navazu
je kontakt a nastartuje zajem," 
pripustila zastupkyne nejmeno
vane softwarove spolecnosti . 

, Se studenty venkovskych fa
kult marne lepsf zkusenosti nez 
s Prazany. Jsou kreativnejsf, cf
levedomejsf, skromnejsf a mene 
sebestrednf nez Prazani ," dodal 
jejf kolega z firmy. 
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Veletrh pracovních příležitostí Kontakt 2017 se tradičně konal v sálech a na chodbách auly Arnošta z 
Pardubic, poprvé pro velký zájem i na fakultě chemicko-technologické. 
 
Tuto středu to bylo už poosmnácté a v porovnání s minulými ročníky lze tvrdit, že hlad špičkových 
firem po vzdělaných, schopných a samostatně rozhodujících mladých lidech roste. 
 Letošního ročníku se účastnila skoro padesátka firem z blízkého i vzdálenějšího okolí 
Pardubic. Lákaly nejen na sušenky a plechovky s džusy, ale především na poměrně vysoké nástupní 
platy, zaměstnaneckou stabilitu, benefity a sliby kariérního růstu. Jestliže v minulých ročnících šlo spíš 
o vzájemné nezávazné oťukávání, letos to už spíš vypadalo jako verbování. 
 „První, co chtějí, je můj mail. Když jim ho dám, budou se na mě cenit z každé webové stránky, 
kterou otevřu. Ale na druhou stranu, je tu hodně zajímavých nabídek,“ řekl Právu student dopravní 
fakulty Kamil. „Studenti se mohou osobně představit personálním manažerům jednotlivých firem, 
předat jim svůj životopis a zeptat se na podrobné pracovní podmínky i samotný průběh vstupního 
přijímacího řízení a pohovoru. Mohou si domluvit se zaměstnavateli i jinou spolupráci či stáž nebo si 
vyzkoušet, jak sami sebe prezentovat, co nabídnout, na co si dát pozor, také získat potřebné kontakty 
a zorientovat se v poptávce aktuálních pozic,“ popsala smysl a cíl veletrhu jedna z organizátorek, 
Ivana Veselá z Fakulty ekonomickosprávní Univerzity Pardubice. „Během dne jsme připravili v 
doprovodném programu několik interaktivních aktivit. 
 Například konzultaci životopisu s odborníky, zkoušku pohovoru nanečisto v délce přibližně 
dvaceti minut, dva workshopy nebo speciální prezentace zúčastněných firem,“ dodala Veselá. 
Upozornila, že veletrh je zajímavý i pro studenty nižších ročníků. Ti se mohou informovat o odborných 
praxích a stážích nebo si domluvit téma diplomové práce. 
 „Přijde mi hloupé se hned ptát po nástupním platu, ale u některých stánků je to první věc, 
kterou na mě vypálí. Představa, že bych nastupovala za plat, který je vyšší než součet platů mých 
rodičů po třiceti letech práce, je pro mě trochu nepochopitelná. Chci vidět, co je za tím,“ svěřila se s 
rozpaky studentka fakulty ekonomicko-správní Klára. 
 „Pro nás jsou zajímavější zájemci, kteří se nejdříve ptají, co budou dělat a jak se můžou dál 
erudovat, než ti, kteří nejdřív nastaví ruku. Ale přes peníze se přece jenom nejsnadněji navazuje 
kontakt a nastartuje zájem,“ připustila zástupkyně nejmenované softwarové společnosti. 
 „Se studenty venkovských fakult máme lepší zkušenosti než s Pražany. Jsou kreativnější, 
cílevědomější, skromnější a méně sebestřední než Pražani,“ dodal její kolega z firmy. 
 
Studenti se mohou představit personálním manažerům Ivana Veselá, fakulta ekonomicko-správní 
 
Foto popis| Ve světě digitalizovaných informací je veletrh Kontakt výjimečnou možností přesvědčovat i 
úsměvem. 
Foto autor| Foto PRÁVO – Zdeněk Seiner 
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