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Hledáme instruktory do lyžařské školy
Rozšiřte náš tým instruktorů lyžování a snowboardingu na Vysočině. Lyžařská škola

ve Skiareálu Šacberk u Jihlavy přijme nové instruktory na sezónu 2015/2016.

Na oplátku vám nabízíme

Máte licenci instruktor lyžování/snowboardingu, případně si ji doděláte u nás.
Už vám bylo 18 let.
Baví vás učit na lyžích i malé děti.
Máte trpělivost učitele, který svou práci miluje.
Při výuce nehrajete na tichou poštu a umíte zvýšit hlas.
Nejste vlk samotář a zapojíte se do kolektivu.
Jste zodpovědní, protože hrajete za jeden tým.
Dobře víte, co znamená příjemné vystupování.
Angličtina nebo němčina se vám může hodit.

Záruku, že během zimy odučíte dohodnutý počet hodin.
Za hodinu výuky si vyděláte od 100 do 150 Kč.
Stálé instruktory oblečeme do lyžařského – kalhoty, bunda.
Obujeme vám profi lyže, budeteli chtít – miniski, Short Carve, Race Carve.
Hlad zaženete přímo na Šacberku obědem nebo večeří za lepší cenu.
Občas se můžete ubytovat přímo na svahu.

Co od vás potřebujeme

Připojte se k našim instruktorům

Volejte na  608 024 221, pište na skola@highland-sport.cz.
Co nejdříve se sejdeme, probereme detaily a uvidíme, jak si kápneme do lyží.

Lyžařskou školu provozuje Highland sport s.r.o. Prodej, servis a půjčovna sportovního vybavení,
kde pracují nadšenci do sportu, outdooru a soutěžního zápolení. Více o nás se dozvíte na webu

www.highlandsport.cz.

Požadujeme: 

Nabízíme: 

Přijmeme
Obsluhu půjčovny lyží na Šacberku 

na období od konce prosince do konce března. 

časovou flexibilitu - nutné
kladný vztah k lyžování 

práci v mladém kolektivu
zajímavé finanční ohodnocení

Zájemci piště na skola@highland-sport.cz
nebo volejte 608 024 221

Poptávka po pracovnících je struk-
turou ekonomiky zásadně ovliv-
ňována. Zaměstnavatelé by nadále 
preferovali větší podíl absolventů 
se středním odborným vzděláním 
a často kriticky hodnotí každoroční 
zvyšování počtu zájemců o vysoko-
školské studium.

 Zachování nebo dokonce růst 
podílu učňů by však vedl k zachová-
ní statutu quo ve struktuře průmys-
lu, kdy podniky potřebují především 
montážní dělníky a díky malému 
počtu kvalitních vysokoškoláků zde 
nemohou v dostatečné míře rozvíjet 
aktivity s vyšší přidanou hodnotou.

Požadavky podniků na trh práce 
odrážejí ve velké míře jejich aktuální 
potřeby. Systém vzdělávání však tak-
to rychle reagovat nemůže, a protože 
změny v něm mají několikaletý hori-
zont, musí brát v úvahu i širší souvis-
losti. 

Poptávku fi rem po zaměstnan-
cích a vznik a zánik pracovních míst 
ovlivňuje celá řada trendů, které ma-
jí často svůj původ v jevech globální 
ekonomiky a jejich důsledek pro trh 
práce je nepřímý. Důležité není jen 
to, co podniky na trhu chtějí dělat, 
avšak také to, zda jim to jejich kon-
kurence dovolí (jak ukazuje příklad 
textilního průmyslu) a jak jejich 
podnikání ovlivní vnější faktory 
(dopady recese na automobilový 
průmysl  a další odvětví). 

V příštích letech může být trh prá-
ce ovlivněn například těmito trendy:

Demografi cký vývoj
 Česká ekonomika a trh práce se 

budou v příštích letech muset při-
způsobit situaci, kdy počet absol-
ventů, přicházejících na trh práce, 
významně poklesne. V mnoha přípa-
dech tak trh práce nezíská dostateč-
nou náhradu za pracovníky, odchá-
zející do důchodu. Většina odvětví 
české ekonomiky z hlediska průměr-
ného věku pracovníků bude v dlou-
hodobém horizontu stárnout. 

Na trhu práce budou chybět pra-
covníci pro stále větší okruh profe-
sí. Zároveň budou zaměstnavatelé 
muset přizpůsobovat pracovní pro-
cesy v podnicích i samotnou náplň 
práce pro jednotlivá pracovní místa 
situaci, kdy mezi zaměstnanci osoby 
ve věkové skupině 50 a více let tvo-
řit podstatnou část celkového počtu 
pracovníků.

Sociokulturní faktory 
Významným faktorem změn 

trhu práce jsou samotné preferen-
ce zájemců o studium, studentů 
a absolventů. Pro nové generace, 
počínaje tou, která je označovaná 
jako Generace Y (osoby narozené v 
období 1980-1995, vstupující tedy 
na trh práce přibližně od roku 1998 
až do roku 2020) platí již výrazně 
odlišné preference, životní styl a cíle, 
které ovlivňují rozhodování o volbě 
povolání.   (Pokračování na str. 11)

Nemůžete sehnat práci? 
Co tedy ovlivňuje trh práce?


