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Tým incomingu

Město Třebíč již od roku 2015 úspěšně provozuje velký webový portál 
www.volnamistatrebic.cz. Hojně jej využívají místní zaměstnavatelé, 
kteří zde mohou bezplatně inzerovat svoje aktuální pracovní nabídky 
a prezentovat se potenciálním zaměstnancům.
O oblibě webu mezi zájemci o práci svědčí jeho každoročně se zvy-
šující návštěvnost. V loňském roce zaznamenal téměř 57 000 návštěv 
a 191 000 zobrazení. Web častěji navštěvují ženy (61,7 %). Největší sku-
pina uživatelů jsou lidé ve věku 25–34 let (38,56 %). Nejvíce jich bydlí 
v Kraji Vysočina (67,46 %), z nich pak 47,02 % v Třebíči a okolí.
Uživatelé nejčastěji hledají nabídky z oblasti administrativy a financí, 
dělnické a manuální profese, brigády pro studenty a technické a od-
borné profese. Poptávka se do značné míry setkává s nabídkou. V roce 
2019 bylo inzerováno celkem 714 pracovních nabídek, z  toho 38 bri-
gád pro studenty. Zaměstnavatelé nejčastěji hledali pracovníky pro 
technické a odborné profese (251 nabídek) a pro manuální a dělnické 
profese (191). Další inzeráty volných míst byly z oblasti administrativy 
a financí (79), z oboru zdravotnictví a sociální služby (45) a služby a ob-
chod (43). Nejvyšší počet nabídek na webu byl 188 dne 13. června 2019.
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Město Třebíč se v rámci PROJEKTU ZDRAVÉ MĚSTO
od 10. do 16. 2. 2020 připojuje k osvětové kampani 
Národní týden manželství

MANŽELSTVÍ V SÍTI
NEJ MIMI 2019 
pondělí 10. února,10.00–12.00, 
Třebíčské centrum, Fr. Hrubína 753
Slavnostní vyhlášení soutěže 
amatérských fotografií dětí 
narozených v roce 2019.

Muž a žena – tajemství rozdílných rolí 
David Kogut BTh
pondělí 10. února, 17.00–18.30,
Adventní dům, Jungmanova 16,
vstup volný
Přednáška, přijďte objevit, jak 
pomocí lásky a úcty zůstat šťastní 
v manželství po celý život. Co 
očekávají ženy od mužů a naopak 
muži od žen? Proč je složité očekávání 
naplnit. Dá se to změnit? Přijďte 
investovat do svého vztahu.

EKO valentýnské dílničky 
středa 12. února, 10.00–12.00, 
Family Point, Masarykovo nám. 116/6

Manželství je DAR
Zbigniew Jan Czendlik 
středa 12. února, 17.30–19.00, 
Atom hotel 
Jak se na svátost manželství dívá 
známý a oblíbený farář z Lanškrouna? 
Předprodej Atom hotel,
 vstupné 250 Kč

Jak rozkvést ve vztahu
Lenka Štěpánová 
čtvrtek 13. února, 16.30–18.00, 
sál hudebního oddělení městské 
knihovny, vstup zdarma

VALENTÝNSKÉ BRUSLENÍ 
neděle 16. února, 14.00–15.30, 
zimní stadión KHNP aréna, ZDARMA

Manželství na síti
v týdnu 10. 2.–16. 2. 2020,
v prostorách Městské knihovny 
v Třebíči
Mapování služeb na podporu 
manželství. Přijďte shlédnout 
přehled služeb nejen „na síti“, které 
mohou podpořit dobré vztahy mezi 
manželi. Šťastné manželství není 
samozřejmost, je třeba jej budovat. 
Realizátorem je Centrum podpory 
rodin RUTH Oblastní charity Třebíč.

Manželský koutek
v týdnu 10. 2.–14. 2. 2020,
v Městské knihovně v Třebíči
inspirativní knihy s manželskou 
a rodinnou tematikou


