ODRŽAN 10. SAJAM POSLOVA U PRIMORSKO-GORANSKOJ ŽUPANIJI

U utorak 11. travnja na Sveučilišnom kampusu Trsat održan je 10. jubilarni Sajam poslova u organizaciji
Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Regionalnog ureda Rijeka.
Prigodnim riječima prisutnima su se obratili organizator, v.d. predstojnika Hrvatskog zavoda za
zapošljavanje RU Rijeka Željko Marković, gradonačelnik Grada Rijeke Vojko Obersnel, zamjenik
župana Primorsko-goranske županije Marko Boras Mandić te ministar rada i mirovinskoga sustava
Tomislav Ćorić koji je svečanim govorom i otvorio jubilarni 10. Sajam poslova.

"Republika Hrvatska u ovom je trenutku suočena sa 260.670 nezaposlenih osoba. Ove godine bilježimo
znatno niži broj nezaposlenih u odnosu na prethodno razdoblje, a to je cilj svih naših ciljeva.
Zapošljavanje svake osobe u Republici Hrvatskoj je pobjeda i svaka ta pobjeda stvara ogromno veselje",
rekao je ministar Ćorić zahvalivši se na uspješnoj organizaciji Sajma te je zahvalio svim poslodavcima
koji su prisutni na Sajmu jer bez njih organizacije ovakvog događaja ne bi bila moguća.

Sajam je kao i prethodnih godina privukao veliki broj izlagača iz većeg dijela RH; 40 poslodavaca, 10tak obrazovnih institucija te veliki broj posjetitelja (nezaposlenih osoba, tražitelja zaposlenja, učenika,
studenata).

Poslodavci su putem izložbenih pultova prikupljali informacije o potencijalnim zaposlenicima te
predstavili znanja, vještine i kompetencije koje su potrebne za zapošljavanje u njihovim tvrtkama.

Svim zainteresiranima prezentirane su nove mjere aktivne
politike zapošljavanja – „Od mjere do karijere“ te su upoznati s
uvjetima korištenja, informacijama kome je pojedina mjera
namijenjena, načinom sufinanciranja te koristima za poslodavce
i za nezaposlene osobe.

Održana je radionica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Kako
povećati šanse za zapošljavanje“ namijenjena osobama koje
traže posao, ali im treba stručni savjet i pomoć u odabiru
najboljeg načina traženja posla, pomoć kod pisanja molbe i
životopisa te pretraživanju slobodnih radnih mjesta.

Na ovogodišnjem Sajmu poslova poslodavcima je pružena mogućnost vršenja brzih razgovora za posao
s nezaposlenim osobama i ostalim tražiteljima posla - „Speed dating“ – što je naišlo na vrlo dobar odaziv
tvrtki izlagača.

Kao i prethodnih godina, Sajam poslova HZZ Regionalnog ureda Rijeka održan je u partnerstvu sa
Sveučilištem u Rijeci i pod pokroviteljstvom Primorsko-goranske županije i Grada Rijeke.

Organizator HZZ Regionalni ured Rijeka zahvaljuje se svima, i posjetiteljima i izlagačima, na
njihovom doprinosu uspješnosti ovog događanja jer će to biti poticaj za organizaciju slijedećeg
Sajma poslova.

