
Veletrh pracovních příležitostí Job Day Kyjov již 10. října  
 
I letos se připravuje veletrh pracovních příležitostí v Kyjově. Okresní hospodářská komora 
Hodonín ve spolupráci se svými partnery uspořádá již třetí veletrh pracovních příležitostí. 
Součástí veletrhu budou také odborné přednášky, diskuze nad životopisy a motivačními 
dopisy. Vstup na akci je zdarma. Všichni návštěvníci mohou navíc ušetřit svůj čas při 
hledání zaměstnání návštěvou veletrhu. 
 
Otevřeno bude pro veřejnost od 9:00 – 17:00 hodin. Pořadatelé očekávají více než 
15 vystavovatelů, a tak bude z čeho vybírat. Organizátoři kladou důraz také na propojení 
technického vzdělávání s praxí, a proto bude odborný program zaměřen právě na mladé lidi 
a žáky. „Spojili jsme pro letošní rok síly se společností Alfa Fairs, která má bohaté zkušenosti 
s pořádáním podobných veletrhů. Věřím, že se nám podaří uspořádat zajímavou akci, nejen 
pro návštěvníky, ale také pro vystavovatele. Celý koncept společných veletrhů se nebude 
skládat pouze z veletrhu v Kyjově, ale také v Hodoníně a Veselí nad Moravou. Chceme přispět 
pracovnímu trhu platformou, kde na jednom místě mohou všichni najít všechno, co potřebují. 
Návštěvníci jejich vysněné pracovní místo, vystavovatelé zaměstnance, které hledají a kteří 
jim pomohou rozvíjet jejich firmu,“ dodává ředitel OHK Hodonín, Michal Švagerka. 
 
Na veletrhu se představí mimo jiné společnosti LISI Automotive Form, a.s, T Machinery 
a ČSAD Hodonín. „Jsme rádi, že s námi chodí firmy pravidelně. Je to jasný signál, že akce je 
úspěšná a má smysl. Nejen jako nástroj personální politiky, ale také jako propagační nástroj, 
pro budování jména společnosti,“ dodává ředitelka společnosti Alfa Fairs s.r.o., která veletrh 
spoluorganizuje, Andrea Janečková. 
 
Všem návštěvníkům organizátoři doporučují, aby si vzali své životopisy a motivační dopisy. 
Nejen, že si je budou moci zdarma poupravit a vytisknout, ale budou je moci i vhodně 
zkonzultovat. „Úroveň těchto základních dokumentů je dosti často velmi nízká. Chceme, aby 
lidé pochopili, že i v úrovni životopisu může být jejich velká konkurenční výhoda. Vlastní 
propagace dělá mnoha lidem velké problémy,“ dodává Švagerka. 
 
Spojení Okresní hospodářské komory Hodonín a společnosti Alfa Fairs otevírá dveře také 
pro inovace v rámci veletrhu. „Letos jsme se rozhodli pozvat i kariérní centra vysokých škol, 
rádi bychom měli na veletrhu i nejrůznější zajímavosti z oblasti technického vzdělávání a do 
budoucna chceme zřídit i živnostenskou sekci,“ dodává k chystaným novinkám Švagerka. 
 
Více informací o veletrhu je možné najít na www.ohkhodonin.cz nebo na www.alfafairs.cz. 

http://www.ohkhodonin.cz/

