TISKOVÁ ZPRÁVA

Veletrh ŠANCE pomůže studentům najít
praxi už při studiu
Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE) pořádá ve svých prostorách na Žižkově 15. a
16. března 2016 veletrh pracovních příležitostí ŠANCE. Představí se zde více než sedm
desítek zaměstnavatelů – nejvíce od roku 2006, kdy začala VŠE veletrh organizovat ve
stávající podobě. Kapacitu veletrhu tak škola zaplnila na maximum. Stánky firem budou
pro studenty a absolventy z VŠE i jiných vysokých škol otevřeny každý den od 10 do
16:30 hodin. Vstup je zdarma.
Praha 29. února 2016
Během dvou dnů budou mít studenti a absolventi vysokých škol možnost osobně se seznámit
s pracovními nabídkami, stážemi a trainee programy od více než sedmi desítek firem. Mezi
tradiční vystavovatele patří největší zaměstnavatelé v ČR v oblasti bankovnictví a
pojišťovnictví, daní a auditu, logistiky a dopravy, marketingu, obchodu či personalistiky. Letos
poprvé zde studenty osloví například The LEGO Group, Alza.cz, Slevomat.cz, Seznam.cz,
Dell, Foxconn a další. Kompletní seznam vystavovatelů mohou účastnici najít v elektronickém
katalogu veletrhu na adrese sance.vse.cz.
„Oproti předchozím ročníkům jsme zaznamenali největší nárůst zájmu ze strany firem hledající
odborníky na IT a telekomunikace. V úterý se jich na VŠE bude prezentovat sedm, ve středu
dokonce patnáct,“ uvádí koordinátorka ŠANCE Dana Berková. Firmy mají díky veletrhu
možnost oslovit studenty přímo na škole. Cílem VŠE je pak pomoci studentům v získání praxe,
která je velmi důležitým předpokladem budoucího dobrého pracovního uplatnění. „Šanci
obvykle navštíví až 1 400 studentů a absolventů denně,“ doplňuje Berková. Návštěvníci zde
získají přehled o aktuální nabídce pracovních míst a požadavcích zaměstnavatelů
z nejrůznějších oborů. Některé nabízené pozice jsou vhodné již pro studenty (brigády,
částečné úvazky, stáže), ale firmy zda nabízí i plné úvazky a absolventské programy.
Návštěva veletrhu je zvláště vhodná pro studenty magisterských programů.
Kromě tradičních stánků s prezentacemi jednotlivých firem se studenti i absolventi mohou těšit
na bohatý doprovodný program. Zejména tři panelové diskuze firem, na kterých se
návštěvníci dozvědí detailní informace o možnostech uplatnění v různých oblastech jako např.
„Poradenské služby, účetnictví, audit, daně“, „Bankovnictví a pojišťovnictví“ a jiné. Navštívit
mohou také prezentace některých vystavujících společností. V úterý mohou návštěvníci
konzultovat svůj podnikatelský záměr s odborníky, zúčastnit se koučinku, nechat se nalíčit
profesionální vizážistkou a vyfotit na CV. Ve středu budou na místě zkušení personalisté, se
kterými mohou studenti a absolventi zkonzultovat své životopisy.
Elektronický katalog: sance.vse.cz
Místo konání: Rajská budova VŠE, náměstí W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3
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Vysoká škola ekonomická v Praze je největší ekonomickou univerzitou v České republice. V současnosti se zde
vzdělává více než 18 tisíc studentů na šesti fakultách. Těmi jsou Fakulta financí a účetnictví, Fakulta mezinárodních
vztahů, Fakulta podnikohospodářská, Fakulta informatiky a statistiky, Národohospodářská fakulta a Fakulta
managementu v Jindřichově Hradci. Absolventi VŠE zastávají významné funkce v soukromém i veřejném sektoru.
Nejvíce jich směřuje do různých odvětví průmyslu a služeb, obchodu, marketingu, bankovnictví, veřejné správy,
účetnictví, auditu, cestovního ruchu a do oblasti informačních technologií. Čestný titul doktor honoris causa VŠE
převzala řada významných českých i zahraničních ekonomů, např. nositelé Nobelovy ceny prof. Robert A. Mundell,
prof. Milton Friedman či prof. Gary S. Becker. Více informací na www.vse.cz.
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