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VELETRH PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ OSLAVÍ DVACET LET 
 
Plzeň, 16. 3. 2015 – Ve středu 18. března od 10 do 16 hodin se uskuteční jubilejní dvacátý 
ročník Veletrhu pracovních příležitostí při Západočeské univerzitě v Plzni, na kterém se 
představí 143 firem. Jako v předchozích letech se koná přímo v centru studentského  
a univerzitního dění v Plzni, v prostorách univerzitního komplexu ZČU na Borských polích. 
Oproti minulosti se veletrh značně rozrostl, a proto se letos kromě budov elektrotechnické 
a strojní fakulty rozšíří také do nové budovy Univerzitní knihovny ZČU.  
 
Veletrh pracovních příležitostí je určen zejména současným a budoucím absolventům 
vysokých škol, především Západočeské univerzity v Plzni. „Hlavním cílem je navázání 

kontaktů mezi studenty a absolventy na straně jedné a personalisty velkých i malých, českých 

i zahraničních firem na straně druhé. Ti zde mají příležitost formou osobního kontaktu oslovit 

kandidáty na pracovní pozice z řad studentů či absolventů, představit jim možnosti budoucího 

uplatnění v oboru a nabídnout jim další formy spolupráce, například stáže, praxe či témata 

diplomových prací,“ uvedl Petr Břicháček z organizačního týmu. Studenti tak mohou získat 
první zkušenosti z diskuze s personálními odborníky a manažery svých potenciálních 
zaměstnavatelů a rovněž přehled o požadavcích firem a trhu práce. 

 
Veletrh bude slavnostně zahájen v 10 hodin v budově Fakulty elektrotechnické ZČU 
vrcholnými představiteli Západočeské univerzity v Plzni, města Plzně, Plzeňského kraje  
a plzeňské pobočky Úřadu práce. Akci pořádá Stavovská unie studentů ZČU, mezinárodní 
studentská organizace IAESTE a Západočeská univerzita v Plzni. Představí se zde 143 firem, 
které shánějí vysokoškoláky na volné pracovní pozice, čímž je plzeňský veletrh největším 
veletrhem práce v ČR. Podle organizátorů projde akcí každoročně přes čtyři tisíce 
návštěvníků, aktivně hledajících budoucí uplatnění. 
 
Více informací, seznam účastnících se společností a webový náhled Průvodce veletrhem 
naleznete na stránkách www.veletrh.zcu.cz. 


