
Incomingový tým třebíčské rad-
nice rozesílá fi rmám na Třebíčsku 
nabídku pracovních stáží studentů 
ze Slovinska. 

Jedná se o stáž v rámci evropské-
ho projektu Erasmus +, který stu-
dentům přispívá na uhrazení ces-
tovních nákladů a ubytování. 

„Na základě prezentace města na 
vídeňském veletrhu Intertool nás 
oslovila vyšší odborná škola ze Slo-
vinska. Informaci o nabídce pro spo-
lečnosti, které chtějí spolupracovat se 
zahraničními studenty, jsme posla-

Firmy mohou využít 
slovinské studenty

li fi rmám. Záleží pak na nich, zda 
budou mít zájem,“ uvedl místosta-
rosta Pavel Pacal. 

Jedná se o studenty z oborů stro-
jírenství, obchodní administrativy 
a lesního hospodářství. 

Program Erasmus + požaduje 
minimální délku stáže 10 týdnů 
nebo 400 hodin. Studenti hovo-
ří anglicky. Stáže začínají od ledna 
příštího roku. „Firmy nemají vůči 
studentovi žádné fi nanční závazky,“ 
doplnil Pacal. 

Možnost účastnit se zahraničních 
pracovních stáží prostřednictvím 
programu Erasmus + mají i čeští 
studenti. Pro fi rmy jsou studenti 
se zkušenostmi ze zahraniční velmi 
vítaní. 

„Neměli bychom se dívat na pracov-
ní stáže zahraničních studentů jed-
nostranně. Pokud české fi rmy uvítají 
zaměstnance se zkušeností ze zahra-
ničí, měly by také umožnit praxi stu-
dentům z jiných zemí,“ řekl Pacal.

Firmy se potýkají s nedostat-
kem pracovníků, proto hledají své 
budoucí zaměstnance už na ško-
lách. Pracovní stáže studentů jsou 
celoevropským trendem. 

Firmy se učí pracovat s touto for-
mou spolupráce a výběru potenci-
álních zaměstnanců. 

Ačkoli to z jejich strany vyžaduje 
vynaložení určité energie, součas-
ný stav na trhu práce jasně ukazuje, 
že bez úzké spolupráce fi rem a škol 
to nepůjde.  -zt-

Vzdělávání, zájmové kroužky, kurzy...
STRANA 15

V Alternátoru 
připravili 
katastrofy

 Přírodní katastrofy – tato dvě 
slova plně vystihují komentova-
ný program na unikátní projekční 
kouli, který od úterý 6. září mohou  
zhlédnout návštěvníci Ekotechnic-
kého centra Alternátor v Třebíči. 

Ve všední dny se projekce kona-
jí ve 14.30 a 15.30 hodin, o víken-
dech v 10.30, 13.30 a 15.30 hodin.

Průvodci se zaměří na hurikány, 
vlnobití, sopečnou činnost a hlav-
ně na zemětřesení, která lze díky 
projekční kouli lokalizovat kdekoli 
na Zemi prakticky v reálném čase. 

V této souvislosti je třeba zmínit, 
že právě v těchto dnech je velmi 
aktivní takzvaná páteř Itálie, kde se 
střetává africká litosférická deska s 
euroasijskou. 

Zemětřesení, které před týdnem 
zničilo města a vesnice ve středu 
Apeninského poloostrova, tak i 
nadále pokračují – byť v menší 
intenzitě.  -zt-


