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Tento občasník je realizován a financován za podpory Olomouckého kraje z projektu BusinessPoint

Přijímáme žádosti firem o pracovní síly z Ukrajiny

Zaměstnavatelé, kteří potřebují obsadit tisíce volných míst ve výrobě středně a nízko
kvalifikovanými pracovníky z Ukrajiny, již mohou předkládat své žádosti i prostřednictvím Krajské
hospodářské komory Olomouckého kraje. Hospodářská komora podnikatelům výrazně usnadňuje
a zjednodušuje administrativní proces vyřizování žádostí. Rychlejší přijímání a vyřizování žádostí
Ukrajinců o zaměstnanecké karty odsouhlasila vláda minulý týden. Více zde:
Zdroj: HK ČR/ KHK OK

 Pojeďte na podnikatelskou misi do Belgie

Hospodářská komora České republiky a CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při Evropské
unii spolu s europoslankyní Martinou Dlabajovou Vás zvou na podnikatelskou misi do Belgie
(Anverpy, Brusel) v termínu 13. – 14. října 2016. Podnikatelé navštíví Evropský parlament a budou
se moci zapojit do hlasování o evropské legislativě, která se jich dotýká v rámci tzv. Evropského
parlamentu, setkají se s belgickými protějšky a navštíví přístav v Antverpách. Více zde:
Zdroj: HK ČR

 Vydejte se s námi na podnikatelskou misi do Kanady

Hospodářská komora České republiky organizuje ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí
ČR ve dnech 10.-14.10.2016 podnikatelskou misi doprovázející náměstka ministra zahraničních
věcí ČR, p. Miloslava Staška, do Kanady. Mise je zaměřena primárně na obory zdravotnictví,
zdravotnická technika a životní prostředí (ČOV, apod.). Mise je organizována za podpory
Ministerstva zahraničních věcí ČR (projekt na podporu ekonomické diplomacie – PROPED). Více
zde:
Zdroj: HK ČR

 Obchodní setkání se zástupci Malajsie a firem

Dovolujeme si Vás jménem Krajské hospodářské komory Olomouckého kraje a Výstaviště Flora
Olomouc a.s. pozvat na obchodní setkání se zástupci Malajsie a firem z našeho regionu. Akce se
koná ve čtvrtek 18. srpna 2016 od 15:00 v prostorách salonku Hotelu Flora v 10. patře. Více zde:
Zdroj: KHK OK

Burzy práce a vzdělávání v Olomouckém kraji

Během takzvaných Burz práce se v různých městech Olomouckého kraje na jednom místě
představí firmy, kterým dlouhodobě chybí kvalifikovaná pracovní síla v určitých profesích, a
střední a vysoké školy, na kterých je možné nedostatkové vzdělání získat. Rodiče i žáci se tak
mohou informovat a možném uplatnění na trhu práce. Jednotlivé Burzy se budou konat
v Olomouci, Prostějově, Přerově, Šumperku a Jeseníku. Více zde:
Termíny Burz práce a vzdělání v Olomouckém kraji 2016:
Burzy práce a vzdělání
v Olomouckém kraji
2016

Termín

Místo konání

Olomouc

20. 9. 2016

Výstaviště Flora Olomouc - pavilon A, Wolkerova 17,
Olomouc

Prostějov

22. 9. 2016

Společenský dům, Komenského 6, Prostějov

Přerov

6. 10. 2016

Hotel JANA, Koliby 2, Přerov

Šumperk

13. 10. 2016 Dům kultury, Fialova 3, Šumperk

Jeseník

19. 10. 2016 IPOS – Velký sál, Karla Čapka 10, Jeseník
Zdroj: KHK OK

Soutěž Podnikavá hlava

Téměř šedesát originálních podnikatelských nápadů hodnotila komise v soutěži Podnikavá hlava,
kterou posedmé vyhlásil Vědeckotechnický park Univerzity Palackého v Olomouci (VTP UP).
Nejlepším z mladých podnikatelů se stal Tomáš Bednář s projektem TELP. Druhé místo obsadil
Michal Halačka s projektem J-Sliding, pomyslný bronz si odnesla Jana Truksová s projektem
Protein Bar. Finále se uskutečnilo ve středu 15. června v prostorách VTP UP. Více zde:
Zdroj: Olomoucký kraj

 Olomoucký kraj i letos podpoří rozvoj cestovního ruchu v regionu

Téměř deset a půl milionu korun vloží Olomoucký kraj v roce 2016 do rozvoje cestovního ruchu
na svém území. V porovnání s ostatními kraji jde o jednu z nejvyšších částek a jeden
z nejkomplexnějších systémů podpory. Zájemci mohli o peníze žádat v pěti dotačních titulech.
Vice zde:
Zdroj: Olomoucký kraj

 Hospodářské komory připravují
Krajská hospodářská komora Olomouckého kraje
18.8.2016
Setkání se zástupci Malajsie a firem, Hotel Flora, 15 hodin
20.9.2016
Burza práce, Výstaviště Flora Olomouc, 9 - 17
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