Mezinárodní veletrh pracovních příležitostí Jobspin Job Fair přichází s nabitým
programem, tentokrát však online
24. 2. 2021, Brno
Tři dny plné pracovních příležitostí čeká příznivce veletrhu Jobspin Job Fair, ten se uskuteční
dnech 11. - 13. května, tentokrát ve virtuální podobě. Účastníci budou mít možnost se osobně
prezentovat a najít si vysněnou práci v mnoha oborech.
Jobspin organizuje prestižní veletrhy pracovních příležitostí pro zahraniční uchazeče o
zaměstnání a mezinárodní firmy. Zaměřuje se především na cizince (profesionály v oboru,
absolventy nebo studenty), kteří se zajímají o práci v České republice. Díky této příležitosti se
mohou spojit s potenciálními zaměstnavateli, dozvědět se zajímavá fakta o aspektech práce v
České republice nebo získat cenné rady a pomoc od manažerů a náborářů.
„Myslím, že úspěch veletrhů pracovních příležitostí Jobspin Job Fairs tkví v tom, že jsou velmi
specifické. Zaměřují se pouze na jednu skupinu – cizince, kteří mluví anglicky a chtějí si najít
práci v České republice. Také je pro nás zásadní komunikace a osobní přístup. Díky tomu se
návštěvníci, ale i zaměstnavatelé cítí pohodlněji a rádi se k nám vrací,“, uvedla Kateřina
Casadei, hlavní organizátorka a majitelka portálu Jobspin.cz.
I když jsou tyto časy spojené se situací COVID-19 pro pořádání událostí náročné, existuje zde
naštěstí alternativa, která přináší i řadu výhod – virtuální události. Jobspin momentálně přesunul
své veletrhy pracovních příležitostí na online platformu, která přináší zaměstnavatelům a
účastníkům možnost interakce z bezpečí jejich domova a udržovat tak cenné kontakty i v době,
kdy je osobní setkání značně komplikované.
První Jobspin Virtual Job Fair Czech Republic se uskutečnil již v listopadu minulého roku a sklidil
velký zájem. Během tří dnů virtuální platformu navštívilo okolo 1400 účastníků a došlo k výměně
přes 6300 zpráv mezi zaměstnavateli a zájemci, které zahrnovaly i vzájemné sdílení životopisů a
kontaktů.
“Během květnového Jobspin Virtual Job Fair Czech Republic 2021 budou mít účastníci možnost
zhlédnout prezentaci mezinárodních zaměstnavatelů, zúčastnit se workshopů od profesionálů v
oboru a experti na relokaci se podělí s publikem o zajímavé postřehy ze světa víz, trhu práce a
podnikání. Celá akce bude probíhat v anglickém jazyce a pro uchazeče o zaměstnání je jako
vždy zdarma,”, dodala Kateřina Casadei.
Důležité odkazy:
Jobspin Virtual Job Fair Czech Republic (11. – 13. května, 2021)
Pokud máte zájem zúčastnit se Jobspin Virtual Job Fair Czech Republic 2021, zaregistrujte se
zde: http://bit.ly/JVJF2021.
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V případě dotazů, volejte Kateřině Casadei, hlavní organizátorce, na číslo +420 608 12 12 84
nebo nám pošlete e-mail na team@jobspin.cz.

