Projekt „ Job for me „ – poptávaná pracovní místa
1. RITUALSXMEN s.r.o.
Návrhy a zhotovení grafiky firem
Palackého 261, 415 01 Teplice
Firma chce doplnit stav pracovníků na pozici „ grafik firmy“.
2. PALADIUMMAX s.r.o.
Poskytovatel kosmetických služeb
Nová 2589, 415 01 Teplice
Firma doplní stav pracovníků v oblasti poskytování kosmetických
služeb – pracovní pozice „kosmetička“.
3. KELLYWESTIG s.r.o.
Finanční a účetní poradenství
Řeholnická 456, 415 01 Teplice
Firma rozšiřuje svou činnost a doplňuje stav pracovníků v oblasti
finančního poradenství včetně zpracování účetnictví firem - pracovní
pozice „účetní, účetní poradce“.
4. KAMASTUDIO s.r.o.
Kadeřnické služby včetně vlasového poradenství
Školní 3691, 415 01 Teplice
Firma hledá kreativní pracovníky pro vlasové poradenství – pracovní
pozice „kadeřník“.
5. SODAHAUS s.r.o.
Prodej nealkoholických nápojů a zdravé stravy
Novohradská 741, 415 01 Teplice
Firma hledá pracovníky pro prodej a se zájmem o zdravou výživu –
pracovní pozice „prodavač“.
6. HITCHCOCK s.r.o.
Tvorba propagačních materiálů firem
Teplá 56, 415 01 Teplice
Firma obmění stav pracovníků při tvorbě propagačních materiálů –
pracovní pozice „pracovník tvorby propagačních materiálů“.

Střední škola obchodu a služeb, Teplice, příspěvková organizace

vyhlašuje projekt

JOB FOR ME
Přijímání zaměstnanců do pracovního poměru

Určeno pro žáky posledních ročníků oborů vzdělání s maturitou
a oborů vzdělání s výučním listem ve školním roce 2016/2017

Třídy: KO4., GD4., K3.A, K3.B, P3., PA3.

Cíle projektu: příprava na vstup do "Světa práce",
nácvik základních písemností obvykle
nezbytných pro nástup do zaměstnání,
testování potenciálu osobnosti, znalostí
a schopností.

Job for me
I. PŘÍPRAVA NA VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
Příprava žáků na výběrové řízení proběhne v rámci teoretického vyučování.
Cílem přípravné fáze je vypracování žádosti o přijetí do pracovního poměru,
zpracování životopisu a vyplnění osobního dotazníku, dále příprava na výběrové
řízení.
Pro výběrové řízení budou vyhlášena volná pracovní místa. Informace o nabízených
pracovních místech včetně firem budou předány žákům prostřednictvím odborných
poradců pro zpracování žádosti, životopisu a dotazníku (viz níže bod 1.).
1. Jak napsat žádost o přijetí do pracovního poměru, životopis, jak vyplnit
dotazník?
- odborné poradenství pro žáky - vyučující PEK, CJL
třídy K3.A, K3.B, GD4.
třídy P3., PA3., KO4.

Mgr. Hudcová
J. Müllerová

Termín odevzdání písemností: všechny třídy – do 6. března 2017
/Písemnosti, tj. žádost o přijetí do zaměstnání, životopis a osobní dotazník,
odevzdávají zájemci o pracovní místo výše uvedeným odborným poradcům./
2. Příprava na test vědomostí
- odborné poradenství pro žáky – vyučující ekonomiky a odborných předmětů
3. Další příprava (příprava na pohovor uchazeče o pracovní pozici, termíny apod.)
- příslušní třídní učitelé + vyučující CJL
třída K3.A
třída K3. B
třída P3.
třída PA3.
třída KO4.
třída GD4.

Mgr. Šeborová, Mgr. Hudcová
Mgr. Máliš, Mgr. Hudcová
Ing. Cingrošová, Mgr. Smetanová
J. Müllerová, Mgr. Hudcová
J. Müllerová, Mgr. Hudcová
Mgr. Šimko, Mgr. Hudcová

II. Výběrové řízení
Termíny: úterý 14. března 2017 - KO4., K3.A, P3.
úterý 21. března 2017 – GD4., K3.B, PA3.
Součástí výběrového řízení bude: test vědomostí, přijímací pohovor.
Testy vědomostí budou zadány v 8.00 hodin.
Přijímací pohovory budou probíhat od 8.40 hod dle připraveného rozpisu
(1 pohovor cca 10 minut).

III. Uzavření výběrového řízení
Výsledky budou zveřejněny na nástěnce do 7 dnů po výběrovém řízení.
Nejlepší žáci z jednotlivých oborů vzdělání budou odměněni.

