Vážená paní, vážený pane,
rádi bychom Vás oslovili s unikátním projektem, který vznikl díky spolupráci úřadů a soukromého
sektoru. Středočeský kraj, Krajská hospodářská komora Střední Čechy, Úřad práce Středočeského kraje
a společnosti Nelisa a Grason Solutions spojily své síly a vytvořily informační portál pracovních příležitostí pro ukrajinské občany, s možností inzerce zaměstnavatelů nabízejících pracovní nabídky, a to
i včetně ubytování. Portál je pak nabídne zájemcům v jejich rodném jazyce, tedy ukrajinštině.
Dostupný je na adrese: www.nasharobota.cz
Aby tento projekt byl úspěšný, pomohl ukrajinským uprchlíkům a byl především prospěšný pro Vás, zaměstnavatele, kterým by umožnil růst a rozvoj, potřebujeme Vaši spolupráci. A právě o tu bychom Vás
nyní rádi požádali.
Pokud hledáte vhodné zaměstnance a máte pracovní pozice, které by mohli zastávat právě ukrajinští
uprchlíci, a zároveň máte také možnost jim k tomu nabídnout ubytování, pak je tento projekt výraznou
pomocí právě i pro Vás.
Vyplňte, prosím, jednak poptávanou pozici, a jednak typ ubytování, které k ní nabízíte. Tedy zda ubytujete například jen samotného zaměstnance, nebo zda s ním mohou bydlet i jeho rodinní příslušníci.
A také za jakých podmínek ubytování poskytujete (některý zaměstnavatel má vlastní byty, jiný je ochoten hradit třeba první nájem v komerčním pronájmu nebo zaplatit za zaměstnavatele kauci na pronájem
či jiné možnosti).
Náš portál nabídku zpracuje a převede také do ukrajinštiny, aby ji skutečně uměli využít uprchlíci, kteří
shánějí zaměstnání.
Samozřejmě pokud nabízíte vhodnou práci bez ubytování, i Vám je portál otevřen. Mnozí z ukrajinských
uchazečů už mají vhodné bydlení na delší dobu a shánějí právě práci.
Věříme, že i tento portál dokáže pomoci tomu, aby se ze současné krize způsobené válkou na Ukrajině stala příležitost pro naši zemi. Díky spolupráci všech v čele s Vámi, zaměstnavateli, se jistě povede
využít potenciál, který spolu s uprchlíky do země přichází. Tedy využít jejich schopností a obsadit řadu
pracovních míst, která byla dlouho volná. To nastartuje růst firem a zároveň umožní uprchlíkům žít v důstojných podmínkách a nebýt odkázáni na pomoc státu.
Jsme přitom přesvědčeni, že právě informační portál www.nasharobota.cz v tom může velmi napomoci,
pokud osloví i Vás.
Jak pro uchazeče, tak i pro Vás, zaměstnavatele, jsou poskytované služby zdarma.
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