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POZVÁNKA 
       na akci 

Co jste možná netušili o trhu práce  

aneb 

krajská data přehledně a v souvislostech 
  

Vážená paní/vážený pane, 

dovolujeme si vás pozvat na setkání zaměstnavatelů, zástupců měst a představitelů Paktu 

zaměstnanosti Olomouckého kraje na seminář představující prakticky „balené“ vybrané výstupy 

dosavadního mapování oblasti trhu práce, ekonomické výkonnosti, vzdělávání či demografie v tzv. 

Regionálním profilu Olomouckého kraje.  

Současně vás seznámíme také s prací na vytvářeném novém systému predikcí - odhadu 

budoucího vývoje ve vybraných odvětvích, profesích a oborech vzdělávání.  

Obě aktivity vznikají v rámci Projektu Predikce trhu práce – Kompas“ (reg. č. 

CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_122/0006097).  

Akci zahájí náměstek hejtmana Olomouckého kraje Bc. Pavel Šoltys DiS. a předseda Správní 

rady PZOK z.ú. JUDr. Bohuslav Švamberk. 

 

Termín konání: 30. října 2019 (středa) 

Čas:    13:00 – 15:00 hod. 

Místo konání: Pevnost poznání (Interaktivní muzeum vědy UPOL - Areál 

Korunní pevnůstky), Laudonův sál, 17. listopadu 393/7, 

Olomouc (GPS: 49,592896 17,257982 - mapa je přílohou této 

pozvánky) 

  

  
Program:  

1) Zahájení, úvod 

 

2) Co je KOMPAS a jak vám může pomoc v každodenní práci 

 

3) Kde hledat podrobné informace o trhu práce a o všem, co s ním souvisí?  

Představení aktualizované publikace Regionální profil Olomouckého kraje: 

• Jaké jsou aktuální demografické trendy a jak dopadají na trh práce? 

• Studenti, absolventi i učitelé – jak jsme na tom?  



    

PZOK z.ú., zapsaný u Krajského soudu v Ostravě, oddíl U, vložka 180, se sídlem Jeremenkova 1211/40b, 
Hodolany, 779 00 Olomouc, IČ: 05340829 

www.pzok.cz, e-mail: janeckova@pzok.cz, tel./fax: +420 587 332 067,066, GSM: +420 602 708 246 

• Odcházejí lidé z kraje?  

• Jak se vyvíjí zaměstnanost a jak vysoké jsou v kraji mzdy? 

 

4) Co čeká trh práce v blízké budoucnosti?  

 

5) Hledáte nové zaměstnance? Pak je tu projekt Do práce s Paktem zaměstnanosti. (reg. č. 

CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_084/0009728) 

 

6) Závěr, diskuse  

 

Prosíme o zaslání potvrzení Vaší účasti nejpozději do 29. října 2019 (úterý) na e-mail: 

janeckova@pzok.cz, případně na telefon: +420 602 708 246 

 

 

Těšíme se na viděnou s Vámi 

 

Mgr. Bc. Jitka Janečková Moťková 

 

ředitelka PZOK z.ú. 

Pakt zaměstnanosti Olomouckého kraje 

senior expert projektu KOMPAS 

  

telefon: +420 602 708 246 
email: janeckova@pzok.cz 
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