IAESTE LC Liberec ve spolupráci
s Technickou univerzitou v Liberci
uspořádají ve středu 6. prosince 2017

XXII. ročník Veletrhu pracovních příležitostí
Předběžný program
XXII. ročníku VPP
8:15 – 9:30
9:30
9:30 – 15:00

příprava expozic firem
zahájení veletrhu
individuální konzultace studentů
se zástupci firem, pohovory
s uchazeči
11:00 – 14:00 přednášky firem (cca 10 minut
pro maximálně 8 přihlášených
firem)
11:30 – 13:30 oběd účastníků
15:00
zakončení
V letošním roce se uskuteční dvacátý druhý veletrh pracovních příležitostí v tradičních
prostorách hlavního areálu Technické univerzity v Liberci na Husově ulici. Zástupci firem budou mít
možnost uskutečnit pohovory se studenty fakult: STROJNÍ; TEXTILNÍ; MECHATRONIKY,
INFORMATIKY A MEZIOBOROVÝCH STUDIÍ; EKONOMICKÉ; PŘÍRODNĚ – HUMANITNÍ A
PEDAGOGICKÉ; UMĚNÍ A ARCHITEKTURY a ZDRAVOTNÍCH STUDIÍ.
Prezentační přednáška v rozsahu cca 10 minut
bude nabídnuta pouze 8 účastníkům, což je
maximální možné číslo. Bude rozhodovat
rychlost přihlášení.

V prostoru menzy bude k dispozici pracovní prostor pro cca
60 firem - stánek (rozměru 2 x 2 m) se stolem. Prezentační
přednášky budou probíhat v přednáškové místnosti
s kapacitou cca 80 míst.

Propagace bude zajištěna formou plakátů v prostorách univerzity a na kolejích, dále na
Facebook stránkách Iaeste TU Liberec: https://www.facebook.com/IAESTE.TU.LIBEREC
a v internetových novinách TUL: http://tuni.tul.cz. V průběhu akce bude studentům předáván katalog se
stručnou charakteristikou účastníků, s kontaktní adresou a informací o nabídce pro studenty.
Účastnický poplatek je ve výši 17 000,- Kč bez DPH. Pro účastníky, kteří nevyužijí možnosti
prezentační přednášky, bude poplatek nižší, a to 15 000,- Kč bez DPH (poplatek zahrnuje náklady na
organizaci a propagaci veletrhu a na občerstvení zástupců firem).
Pokud máte o nabídku zájem a hodláte se zúčastnit letošního ročníku “Veletrhu pracovních
příležitostí 2017 v Liberci”, oznamte prosím Vaše rozhodnutí nejpozději do 31. 10. 2017 a současně:
 sdělte informaci o počtu osob, které se akce zúčastní za Vaši firmu,
 sdělte informaci o předpokládaném rozsahu expozice,
 název a adresu se stručnou charakteristikou firmy (profil firmy - max. 10 řádků textu) a
specifikujte okruh studentů, pro něž je Vaše nabídka aktuální (fakulta, studijní obor či zaměření,
znalost jazyků apod.). Tyto informace zadejte do přihlašovacího formuláře na adrese:
http://iaeste-liberec.formees.com/f/t-forum2017/ nebo zašlete na t-forum@tul.cz
 zašlete logo na t-forum@tul.cz.
Případné dotazy Vám rádi zodpovíme. Děkujeme za Vaši pozornost věnovanou těmto stránkám
a těšíme se na naši budoucí spolupráci.
S pozdravem za tým pořadatelů
Ing. Josef Břoušek
Ing. Robert Voženílek
t-forum@tul.cz
Výběr ze snímků z předchozích ročníků

