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VŠE pečuje o budoucnost svých
studentů
Vysoká škola ekonomická v Praze uspořádala další ročník veletrhu pracovních
příležitostí s názvem „Šance“. Cílem veletrhu, který je určen jak studentům VŠE tak
čerstvým absolventům školy, je vytvořit prostor a příležitost pro osobní kontakt se
zástupci firem a potenciálními zaměstnavateli. Na letošním jarním ročníku veletrhu
„Šance“ se představil rekordní počet 73 firem.
Praha 20. března 2008
Veletrh pracovních příležitostí „Šance“ organizuje VŠE dvakrát ročně, vždy na jaře a na
podzim. Ve srovnání s minulými ročníky roste zájem jak ze strany studentů, tak ze strany
jednotlivých firem. „Studenti mají možnost setkat se s významnými firmami přímo zde
v prostorách školy, firmy jsou prestižní, z pestré palety oborů. Na druhou stranu nás těší i
zájem firem, který svědčí o zájmu o naše studenty a absolventy na trhu práce“, říká Ing. Mgr.
Martin Lukeš, PhD., ředitel Rozvojového a poradenského centra VŠE. „Na jedné straně
zůstává významná skupina společností, které se na Šanci vracejí pravidelně, ale s každým
dalším termínem přibývají nové firmy. Vždy máme radost z nově zastoupeného oboru nebo
zcela nové příležitosti pro naše studenty a absolventy. V tomto jarním termínu to jsou např.
dvě zahraniční firmy, které nabízejí uplatnění v EU“,

doplňuje Mgr. Tereza Francová,

koordinátorka celé akce.
Veletrhu „Šance“ se účastní většina významných společností působících v České republice.
„Šance je pro nás výbornou příležitostí, jak se dostat do přímého kontaktu s naší hlavní
cílovou skupinou - studenty VŠE, kteří tvoří největší skupinu uchazečů o práci v naší firmě.
Jako hlavní partner VŠE jsme tradičním účastníkem veletrhu Šance a jistě si nenecháme ujít
ani ročník příští“, uvádí Mgr. Vendula Doušová, HR manažerka společnosti Deloitte.
Přestože se absolventi VŠE na pracovním trhu prozatím uplatňují velmi dobře, cílem vedení
VŠE je být co v nejužším kontaktu s praxí tedy i s představiteli jednotlivých firem. K tomuto
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účelu VŠE zřídila Rozvojové a poradenské centrum. Veletrh pracovních příležitostí „Šance“
je však jen zlomkem v mozaice jeho činností – centrum kromě jiného celoročně
zprostředkovává studentům nabídky pracovních míst a poskytuje psychologické a kariérové
poradenství. Ve spolupráci s firmami centrum organizuje také workshopy, přednášky a další
akce zaměřené na profesní rozvoj studentů. Na starost má rovněž spolupráci s absolventy.
Podrobnější informace o aktivitách Rozvojového a poradenského centra je možné získat na
webových stránkách http://rpc.vse.cz.
x x x
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.
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tel: 224 095 630
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Více informací na www.vse.cz
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