Rekvalifikace
=
cesta ke splnění svých snů

Rekvalifikační kurzy
SVÁŘEČ
ELEKTRIKÁŘ
ZÁMEČNÍK
OBSLUHA CNC OBRÁBĚCÍCH STROJŮ
LAKÝRNÍK A NATĚRAČ
TRUHLÁŘ
OBSLUHA ELEKTROVOZÍKU A MOTOVOZÍKU
JEŘÁBNICKÝ KURZ

Po zapojení do programu a absolvování rekvalifikačního kurzu nabízíme zajištění
zaměstnání na hlavní pracovní poměr.

INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE
S GARANTEM PORADENSTVÍ A MOTOVACÍ
Bc. MIHULOVÁ

• Dotazník pracovních schopností (pracovní diagnostika)
• Stanovení cílů
• Vzdělávací plán
• Vytvoření profilu uchazeče

ÚČAST NA MOTIVAČNÍM VZDĚLÁVACÍM KURZU
= posílení zdravého sebevědomí a orientace v dané problematice = prosazení sebe sama na pracovním trhu.
Obsah v bodech:

• analýza s jakými problémy se účastníci nejčastěji potýkají a jak je řeší
• změna přístupu k problému a smýšlení o něm a jeho řešení – jak se přestat točit v kruhu
• srovnat si své priority a ujasnit si, co je v životě podstatné, určit, jakou změnu ve svém
životě potřebujete provést
• naučit se opustit myšlenkové stereotypy, které škodí a nefungují
• odbourat stres, strach, úzkost
• stanovit si reálné životní i pracovní cíle a cestu jak je naplnit
• nalézt vlastní potenciál, svou vlastní hodnotu a sebevědomí
• uvědomit si, jak aktivně vytvářet realitu svého života
• zvýšit vlastní sebevědomí, naučit se ve společnosti, práci či byznysu zdravě prosazovat

ÚČAST NA VZDĚLÁVACÍM KURZU ZAMĚŘENÉM NA FUNKČNÍ GRAMOTNOST
Cílem je předat účastníkům znalosti, které pomohou zvládnout potencionální problematické situace,
se kterými se v praxi mohou setkat.

1. Pracovněprávní poradenství - obsah:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vznik pracovního poměru
vstupní lékařská prohlídka
zkušební doba
pracovní poměr na dobu určitou/neurčitou
změny a skončení pracovního poměru
pracovní cesty
práce přes agentury
pracovní doba a dovolená, práce přesčas
odměňování, mzdové složky, příplatky, výplata mzdy, srážky ze mzdy

2. Finanční poradenství- obsah:
• osobní rozpočty - soupis všech čistých příjmů a soupis všech měsíčních výdajů, porovnání
příjmů a výdajů, přehodnocení a přizpůsobení výdajů
• dluhová past a její prevence
• smlouvy a produkty bank – na co si dát pozor při úvěrech
• exekuce a srážky

3. Sociální poradenství
• systém dávek v ČR

POPIS KURZŮ A JEJICH VSTUPNÍ PŘEDPOKLADY PRO PŘIJETÍ
Kurzy budou pravděpodobně realizovány v prostorách Vítkovické střední průmyslové školy
(na adrese: Hasičská 1003/49, Ostrava- Hrabůvka, 70030), Střední školy stavební a
dřevozpracující (na adrese: U Studia 2654/33, Ostrava – Zábřeh, 700 30) a spolupracujících
svářečských škol z Ostravy-Vítkovic a Ostravy-Muglinova.
Drobné občerstvení zajištěno v místě realizace rekvalifikačních kurzů.

PROPLÁCENÍ CESTOVNÉHO
Každý následující měsíc po absolvování rekvalifikačních kurzů, na základě potvrzené
docházky rekvalifikačního centra. Výše plnění je stanovena v průměru na 30Kč/ školící den.
Je možné žádat u ÚP podporu při rekvalifikaci.

SVÁŘEČ (15 osob, předpokládaná délka kurzu 20 dní)
Získání odborné způsobilosti ke svařování typů materiálů různými metodami. Zaměření kurzu je určeno pro osvojení
dovedností a znalostí svařování kovů elektrickým obloukem v ochranné atmosféře.
• Minimální věková hranice 18 let
• Ukončené základní vzdělání
• Potvrzená zdravotní způsobilost praktickým lékařem

ELEKTRIKÁŘ Vyhláška č.50/1978 Sb., §6-7
(2 osoby, předpokládaná délka kurzu 5 dní)
Získání osvědčení podle vyhlášky č.50/1978 Sb., §6-7, potřebné pro instalaci, opravu, údržbu, kontrolu a měření
elektrotechnických rozvodů, a zařízení spotřebního a průmyslového charakteru.
•
•
•
•
•

Minimální věková hranice 18 let
Ukončené elektrotechnické vzdělání (předložení výučního listu, maturity, nebo diplomu)
Minimální požadovaná praxe v elektrotechnice (viz tabulka následující list)
Potvrzená zdravotní způsobilost praktickým lékařem
Řidičský průkaz skupiny B výhodou

Tabulky pro nejkratší požadovanou praxi dle §6 a §7
§6
činnost

vzdělání

praxe

na el.zařízeních do 1000V
na el.zařízeních nad 1000V

vyučen, SO, ÚSO, VŠ
Vyučen, SO, ÚSO, VŠ

1 rok
2 roky

7§
činnost

vzdělání

praxe

vyučen
SO, ÚSO, VŠ
vyučen
na el.zařízeních nad 1000V
SO, ÚSO, VŠ
na el.zařízeních do 1000V

2 roky
1 rok
3 roky
2 roky

ZÁMEČNICKÉ PRÁCE
(7 osob, předpokládaná délka kurzu 34 dní)
Získání znalostí a dovedností pro profesi zámečníka. Orientace v technické dokumentaci strojů přístrojů a zařízení.
Ovládání, ohýbání a skružování plechů, trubek, kovových tyčí a profilů na strojních ohýbačkách.
• Minimální věková hranice 16 let
• Ukončené základní vzdělání
• Potvrzená zdravotní způsobilost praktickým lékařem

OBSLUHA CNC OBRÁBĚCÍCH STROJŮ
(10 osob, předpokládaná délka kurzu 37 dní)
Získání kvalifikace k obsluze CNC strojů. Znalost norem a technických podkladů pro provádění obráběcích operací na
CNC strojích. Řízení CNC strojů, průmyslových linek, robotů, jejich seřizování a údržba.

•
•
•
•

Minimální věková hranice 16 let
Ukončené základní vzdělání
Potvrzená zdravotní způsobilost praktickým lékařem
Znalost základů strojního obrábění (rozdělení do 2 skupin dle úrovně znalostí)

LAKÝRNÍK A NATĚRAČ
(3 osoby, předpokládaná délka kurzu 51 dní)
Získání znalosti pracovních postupů při provádění a oprav nátěrů. Orientace v technické dokumentaci určených pro
opravné-lakýrnické a natěračské práce.
Osvojení technologických postupů při provádění oprav a nátěrů na kov, dřevo, a další používané podklady.

• Potvrzená zdravotní způsobilost praktickým lékařem

TRUHLÁŘ
(4 osoby, předpokládaná délka kurzu 77 dní)
Získání základní orientace v podkladech pro zhotovování truhlářských výrobků. Postupy a organizace práce
s dřevěnými materiály, potřebných pro tvorbu nábytku, jeho opravy a rekonstrukce.

• Potvrzená zdravotní způsobilost praktickým lékařem

OBSLUHA ELEKTROVOZÍKU A MOTOVOZÍKU
(7 osoby, předpokládaná délka kurzu 8 dní)
Získání průkazu řidiče vysokozdvižných vozíku (znalost práv a povinnosti obsluhy). Oprávnění k řízení a obsluze
malých motorových, nebo elektrických VZV. Zvládnutí základů techniky provozu, manipulace s materiálem a
bezpečnostních předpisů.
• Není vyžadována zdravotní způsobilost (vhodné pro osoby se zdravotním omezením nebo pro ZTP)

•

Řidičský průkaz B výhodou

JEŘÁBNÍK - MOSTOVÝ
(2 osoby, předpokládaná délka kurzu 15 dní)
Kurz určený pro jeřábníky bez oprávnění k obsluze jeřábů A- mostové, portálové a konzolové jeřáby s kočkou, nebo
kladkostrojem ovládané z koše nebo z kabiny. Získání potřebné kvalifikace potřebné pro výkon této profese. Součástí
zkoušky je psychologický test.
•
•
•
•

Minimální věková hranice 18 let
Ukončené základní vzdělání
Potvrzená zdravotní způsobilost praktickým lékařem
Psychologický posudek

HLAVNÍ PRACOVNÍ POMĚR
• 6 měsíců zajištění zaměstnání na hlavní pracovní poměr pro max. 20 účastníků
projektu
• 6 měsíců superhrubá mzda 19.000 Kč hrazena z dotačního projektu
• Po 6. měsících hrubá mzda 22.000 Kč - 25.000 Kč hrazená již novým zaměstnavatelem
na základě sepsání nové pracovní smlouvy

VVUÚ a.s.
Pikartská 1337/7
716 07 Ostrava-Radvanice
Poptáváme:
• 2x obráběč kovů, zámečník
• 2x svářeč (základní zkouška+státní zkouška), bodové svařování – může být vhodné i pro ženy
• 2x lakýrník
Nabízíme:
• práci na hlavní pracovní poměr
• perspektivní zaměstnání ve stabilní společnosti
• příspěvek na stravování
• předpokládaný mzdový nárůst po zaučení do výše 21.000Kč hrubé mzdy
• vícesměnný provoz

Homola a.s.
Vratimovská 624/11
718 00 Ostrava – Kunčičky
Poptáváme:
• 3x svářeč potrubí (svářečské osvědčení ocel EN111, EN311, příp. EN141)
Nabízíme:
• HPP, nástup možný ihned po dohodě
• PP na dobu určitou, po zapracování možnost prodloužení na dobu neurčitou
• Jednosměnný provoz
• Dobré finanční ohodnocení + zákonné příplatky + prémie, stravenky
• Možnost získání nových pracovních zkušeností, podpora sebevzdělávání
• Práci v příjemném pracovním kolektivu

VITAL TREND s.r.o.
Šalounova 470/38
703 00 Ostrava-Vítkovice
Poptáváme:
• 2x truhlář nebo stolař
• 2x elektrikář slaboproud (vyhláška 50/1978 Sb. §5 nebo §6)
Nabízíme:
• Vícesměnný provoz
• Předpokládaný mzdový nárůst po zaučení v rozmezí 20.000-21.000Kč hrubé mzdy

VAMOZ – servis a.s.
Obránců míru 523/30, Ostrava - Vítkovice
Poptáváme:
2x Obsluha CNC strojů - může být vhodné i pro ženy
Nabízíme:
• práci na hlavní pracovní poměr
• příspěvek na stravování
• možnost profesního růstu (školení v programování CNC strojů)
• Předpokládaný mzdový nárůst po zaučení do výše 22.000Kč hrubé mzdy.

KOFING, a.s.
Kirilovova 628, 739 21 Paskov
Poptáváme:
• 1x svářeč (s kvalifikací EN111)
• 1x svářeč (s kvalifikací EN141)
• 2x montér včetně svářečského kurzu (ZK 111, ZK 311, popřípadě ZP 311-2), vazač
Nabízíme:
• práci na hlavní pracovní poměr
• perspektivní zaměstnání ve stabilní společnosti
• zákonné příplatky + prémie, stravenky
• Předpokládaný mzdový nárůst po zaučení do výše 22.000Kč hrubé mzdy.

MOSTÁRNA Lískovec, spol. s r.o.
Na Rovince 914,
720 00 OSTRAVA-Hrabová

Poptáváme:
• 5x svářeč kovů elektrickým obloukem v ochranné atmosféře
Nabízíme:
• HPP, nástup možný ihned po dohodě
• Vícesměnný provoz
• Dobré finanční ohodnocení + příspěvek na stravenky
• Předpokládaný mzdový nárůst po zaučení do výše 21.000Kč hrubé mzdy.

Bližší informace budou upřesněny během osobních schůzek
s motivačním garantem, p. Mihulovou.
Dále na hromadném motivačním kurzu, který bude
plánovaný v listopadu / prosinci.

KONTAKTY
KLASTR:

PAROLKOVÁ ANDREA
Mob. 602 561 769

MOTIVAČNÍ KOUČ:

Bc. MIHULOVÁ SYLVA

Děkuji za Vaši pozornost ☺

