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PROGRAM VELETRHU

Studenti,
už víte, co budete dělat po ukončení školy? Kde najít práci nebo získat stáž? 
Jaké požadavky mají zaměstnavatelé? Hledáte odbornou praxi nebo jen téma 
pro svou diplomovou práci?
Přijďte se podívat ve středu 11. 3. na veletrh KONTAKT 2020. Probíhat bude na 
dvou místech a to v univerzitní Aule a ve foyre Fakulty chemicko-technologické.
Setkáte se zde s významnými zaměstnavateli z celé ČR a získáte přehled o tom, 
co která společnost nabízí nebo jaká je její kultura.

Dobrá rada na závěr:
– Přineste si životopis a dejte ho fi rmám!
– Zkonzultujte svůj životopis s odborníky!
– Vyzkoušejte si pohovor na nečisto!
– Nestyďte se zeptat personalistů na vše, co vás zajímá!
– Buďte aktivní a sebevědomí!
– Nechte si na akci dostatek času, nespěchejte, odložte si kabáty, batohy a tašky do šatny, 

ať máte volné ruce na psaní poznámek a kontaktů.

2020
čas akce místo/poznámka

9.00 Zahájení veletrhu přízemí Auly,
FChT foyer 1. patro 

9.00 – 15.00 Osobní konzultace se zástupci fi rem  přízemí a 1. patro Auly,
foyer FChT

9.30 – 14.00 Konzultace CV Aula, 1. patro

9.15 – 14.00  Pohovory nanečisto   Aula, učebna A5  
(1. patro)

9.30 – 14.00 Konzultace LinkedIn profi lu Aula, učebna A4  
(1. patro)

9.30 – 13.00 Setkání s koučem
osobní konzultace Aula, 1. patro

13.00 – 13.30 Jak a kam za prací do Evropy
přednáška Aula, učebna A1 

13.30 – 14.30  Jak budovat svůj osobní brand na sociálních sítích
přednáška Aula, učebna A1

9.30 – 13.00 Fotografování a služby vizážistky suterén Auly

pátek 13 .3. 
8.00 – 13.00 Assessment centrum nanečisto nutno přihlásit se 

předem

15.00 Ukončení veletrhu



Program veletrhu
čas akce místo/poznámka

9.00 Zahájení veletrhu přízemí Auly,
FChT foyer 1. patro 

9.00 – 15.00 Osobní konzultace se zástupci fi rem  přízemí a 1. patro Auly,
foyer FChT

9.30 – 14.00 Konzultace CV Aula, 1. patro

9.15 – 14.00  Pohovory nanečisto   Aula, učebna A5  
(1. patro)

9.30 – 14.00 Konzultace LinkedIn profi lu Aula, učebna A4  
(1. patro)

9.30 – 13.00 Setkání s koučem
osobní konzultace Aula, 1. patro

13.00 – 13.30 Jak a kam za prací do Evropy
přednáška Aula, učebna A1 

13.30 – 14.30  Jak budovat svůj osobní brand na 
sociálních sítích  |  přednáška Aula, učebna A1

9.30 – 13.00 Fotografování a služby vizážistky suterén Auly

pátek 13 .3. 
8.00 – 13.00 Assessment centrum nanečisto nutno přihlásit se 

předem

15.00 Ukončení veletrhu

Přehled firem

Studenti,

už víte, co budete dělat po 
ukončení školy? Kde najít práci 
nebo získat stáž? 
Jaké požadavky mají 
zaměstnavatelé? Hledáte 
odbornou praxi nebo jen téma pro 
svou diplomovou práci?
Přijďte se podívat ve středu 11. 3. 
na veletrh KONTAKT 2020. 
Probíhat bude na dvou místech 
a to v univerzitní Aule a ve foyre 
Fakulty chemicko-technologické.
Setkáte se zde s významnými 
zaměstnavateli z celé ČR 
a získáte přehled o tom, co která 
společnost nabízí nebo jaká je její 
kultura.

Dobrá rada:
– Přineste si životopis a dejte ho 

fi rmám!
– Zkonzultujte svůj životopis 

s odborníky!
– Vyzkoušejte si pohovor na 

nečisto!
– Nestyďte se zeptat personalistů 

na vše, co vás zajímá!
– Buďte aktivní a sebevědomí!
– Nechte si na akci dostatek 

času, nespěchejte, odložte si 
kabáty, batohy a tašky do šatny, 
ať máte volné ruce na psaní 
poznámek a kontaktů.


