
Ideon ovladne 
elel<trotechnil<a 
i vozidlo 
budoucnosti 
PARDUBICE Napady pro chytre 
bydleni i ruzne pracovni prilezitosti 
nabidne v pardubickem v)Tstavnim 
centru Ideon od dneska do soboty 
veletrh Elektrotechnika. 

,Ptedstavi se skoly a fakulty z ob
lasti elektrotechniky a IT z v)Tchodo
ceskeho regionu. Krome v)Tstavy je 
pripraveny dalSi program v podobe 
ptednasek, seminatu a nejruznej
sich aktivit pro odbornou i laickou 
verejnost," zve za Ideon Miroslava 
Valentova. 

Navstevnici se budou moci svezt 
vozem Tesla X nebo vyhrat foto
voltaicky panel. Firmy ukazou no
vinky z oblasti automatizace, digitali
zace prumyslu, fotovoltaiky, v)Troby 
a skladovani energii ci chytreho tize
ni dopravy. Zajemci o zamestnani se 
v jednotliv)Tch stancich firem mo
hou seznamit s pracovni naplni a be
nefity tady pracovnich pozic. 

Letosni rocnik je venovany i vzde
lavani v oblasti elektrotechniky, chy
bet proto nebudou ani zastupci ze 
Stredni skoly a vyssi odborne skoly 
aplikovane kybernetiky, Stredni pru
myslove skoly elektrotechnicke, Uni
verzity Pardubice ci Stredni skoly 
ekonomie a informatiky Delta. (gg) 
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    (gg)    Univerzita Pardubice     

PARDUBICE Nápady pro chytré bydlení i různé pracovní příležitosti nabídne v pardubickém 
výstavním centru Ideon od dneška do soboty veletrh Elektrotechnika. 
 „Představí se školy a fakulty z oblasti elektrotechniky a IT z východočeského regionu. Kromě 
výstavy je připravený další program v podobě přednášek, seminářů a nejrůznějších aktivit pro 
odbornou i laickou veřejnost,“ zve za Ideon Miroslava Valentová. 
 Návštěvníci se budou moci svézt vozem Tesla X nebo vyhrát fotovoltaický panel. Firmy 
ukážou novinky z oblasti automatizace, digitalizace průmyslu, fotovoltaiky, výroby a skladování energií 
či chytrého řízení dopravy. Zájemci o zaměstnání se v jednotlivých stáncích firem mohou seznámit s 
pracovní náplní a benefity řady pracovních pozic. 
 Letošní ročník je věnovaný i vzdělávání v oblasti elektrotechniky, chybět proto nebudou ani 
zástupci ze Střední školy a vyšší odborné školy aplikované kybernetiky, Střední průmyslové školy 
elektrotechnické, Univerzity Pardubice či Střední školy ekonomie a informatiky Delta. 
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