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 Aktuální příležitosti pro obchodní spolupráci mezi Kanadou a Českou republikou

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář na téma „Aktuální příležitosti pro obchodní spolupráci mezi
Kanadou a Českou republikou“, který se uskuteční v prostorách Ekonomické fakulty VŠB-TU
Ostrava dne 15. června 2016. Více zde:
Zdroj: KHKMSK

 Řeší vaše společnost dlouhodobě nedostatek zaměstnanců v dělnických profesích?

Lze na českém trhu práce získat zaměstnance, kteří tu nejsou či pracovat nechtějí? Na odborných
seminářích se dovídáme, že dobře již v oblasti náborů bylo a bude hůř. Řešení ale existuje.
Nabízíme výměnu osobních zkušeností s náborem zaměstnanců mimo EU prostřednictvím našeho
semináře „Praktické zkušenosti z pohledu zaměstnavatele se zaměstnáváním osob ze třetích
zemí.“ Seminář se uskuteční ve středu 8.6.2016 od 9.00 hodin v Národním domě Prostějov,
v červeném salonku. Více zde:
Zdroj: OHK Prostějov

 Regionální konference jednala o rozvoji cestovního ruchu

V Olomouci proběhlo v pořadí šesté zasedání Regionální stálé konference pro Olomoucký kraj.
Zástupci kraje, obcí, neziskových organizací, podnikatelského sektoru, univerzity, úřadu práce,
místních akčních skupin, církví a dalších organizací z našeho regionu diskutovali o možnostech a
příležitostech, které nabízí programové období EU 2014-2020. Více zde:
Zdroj: Olomoucký kraj

 Pozvánka na seminář: Požadavky na digitální dovednosti zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání

Zveme Vás na tematický seminář České společnosti pro kybernetiku a informatiku, který se koná
8. 6. 2016. Seminář bude věnovaný digitálním dovednostem a možnostem jejich uplatnění na
trhu práce z hlediska zaměstnavatele, zaměstnanců i uchazečů o práci. Více zde:
Zdroj: OHK Olomouc

 11. ročník podnikatelských soutěží

Vodafone Firma roku 2016 a Česká spořitelna Živnostník roku 2016 pořádá již 11. ročník
podnikatelských soutěží. Využijte šanci ukázat své výjimečné výsledky v podnikání a proniknout
na tuzemské a světové podnikatelské výsluní! Máte příležitost přihlásit sebe nebo někoho kdo si
podle Vás ocenění zaslouží, registrace probíhají do 15. června. Více zde:
Zdroj: OHK Olomouc/ F © Firma roku Živnostník roku, 2016

 Pozvánka na workshop: Myty a realita 3D tisku v průmyslovém použití

Vědeckotechnický park Univerzity Palackého v Olomouci pořádá prostřednictvím svého centra
UPrint 3D odborný seminář na téma Mýty a realita 3D tisku v průmyslovém použití. Více zde:
Zdroj: VTP UP

Vyplňování kontrolního hlášení strávili podnikatelé celkem 2,5 milionů hodin

Řádově už téměř 2,5 milionů hodin se podnikatelé věnovali samotnému vyplňování letos
zavedeného kontrolního hlášení. Vyplývá to z odhadů Hospodářské komory na základě průzkumu,
kterou v květnu realizovala na vzorku 831 měsíčních a čtvrtletních plátců DPH. Jako kompenzaci
většina podnikatelů požaduje snížení administrativní zátěže . Více zde:
Zdroj: HK ČR

 Pozvánka na seminář: Jak obchodovat s německým partnerem

Zveme Vás na seminář, který se bude konat 27.6.2016 a jehož cílem je přiblížit podnikatelům
německou legislativu, povinnosti vůči německým úřadům, co je potřebné splnit při vyslání
pracovníků do Německa, jak uzavírat smlouvy s německými partnery, jak postupovat při
reklamacích, možnost osobně a individuálně projednat konkrétní obchodní případy. Účastníkům
semináře bude také nabídnuta možnost půlhodinové konzultace s právníkem zdarma. Více zde:
Zdroj: OHK Olomouc
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