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Veletrh práce JobChallenge se přesouvá do onlinu! Připravené jsou virtuální stánky 
se zaměstnavateli, rozhovory s HR i kariérní poradenství 
 
Brno, 12. listopadu 2020 
 
Výjimečný 14. ročník Veletrhu pracovních příležitostí pro studenty a čerstvé absolventy VŠ JobChallenge 
proběhne už příští týden 18. a 19. listopadu. Letos se veletrh uskuteční pouze online, a to přímo na 
webových stránkách www.jobch.cz. Stovkám registrovaných návštěvníků se na virtuálních stáncích 
představí přes 50 zaměstnavatelů z 15 různých oborů. 
 
Novinkou letošního ročníku je kromě online podoby také dvoudenní program. „Ve středu 18. listopadu 
mohou zájemci využít služby Poradenského HUBu. K dispozici budou konzultace CV, kariérní konzultace  
a také cvičné stánky pro nácvik rozhovorů s personalisty,“ vyjmenovala část programu Poradenského HUBu 
jeho koordinátorka Michaela Odehnalová.  Připravené jsou i rozvojové kariérní workshopy. Tématy jsou 
například efektivní rozhodování, základy pracovního práva nebo sebekoučování. 
 
Hlavní veletržní den proběhne ve čtvrtek 19. listopadu. „Ten den budou zaměstnavatelé na svých online 
stáncích připraveni odpovídat na dotazy návštěvníků. Ti se s nimi spojí prostřednictvím veletržního webu 
www.jobch.cz a mohou se ptát vystavovatelů napřímo pomocí videohovoru nebo prostřednictvím chatu,“ 
vysvětlila koordinátorka veletrhu Andrea Soukupová. Protože je akce určená zejména studentům a čerstvým 
absolventům VŠ, zaměstnavatelé pro ně mají připravené nabídky odpovídající jejich zkušenostem, a to 
včetně stáží, zkrácených i plných úvazků. Na stáncích si mohou zájemci domluvit i spolupráci na závěrečné 
práci. 
 
Ke společné schůzce s vystavovateli mohou návštěvníci využít otevřeného online stánku, na který se v jednu 
chvíli může připojit více zájemců zároveň, nebo využít speciální one-to-one stánky. Jejich výhodou je, že se 
na nich mohou setkat se zástupcem společnosti mezi čtyřma očima a probrat tak své otázky v soukromí. 
 
Díky tomu, že vystavovatelé mohou vysílat odkudkoliv, zapojili do veletrhu i vysoce postavené manažery, 
kteří by jinak na fyzický veletrh nepřijeli. Na běžných pracovních veletrzích prezentují společnost 
personalisté, na Veletrhu JobChallenge ale je ale během pár hodin možné potkat generální ředitele  
a zakladatele společností, team leadery nejrůznějších oddělení nebo experty a specialisty z praxe. 
 
Kromě možnosti online setkání se zaměstnavateli nabízí veletrh návštěvníkům také další doprovodný 
program. Tentokrát však vedený přímo současnými zaměstnanci vybraných společností. Registrovaní 
uživatelé mají příležitost se přihlásit na firemní workshopy s lidmi z praxe, kteří je zasvětí do nových znalostí 
a dovedností. Zkusit si mohou například práci auditora. 
 
Virtuální podobu získaly také TALK shows s personalisty. V rámci nich moderátor pokládá zástupcům 
společností nejčastější dotazy studentů. „Zjistí, jaké benefity firma nabízí nebo jak přesně probíhá výběrové 
řízení. Pokud budou mít nějaké další otázky, mohou je napsat do chatu a moderátor se na ně zeptá. 
Dozvědí se tak vše, aniž by se museli kohokoliv ptát osobně,“ popsala výhody TALK shows koordinátorka 
doprovodného programu Vendula Pěnčíková. 
 
Na Veletrhu práce JobChallenge se ve čtvrtek 19. listopadu od 9:00 do 17:00 představí přes 50 
zaměstnavatelů. Registrovaní návštěvníci se s nimi mohou potkat na dálku díky online stánkům a zároveň 
se mohou přihlásit na cokoliv z doprovodného programu, který startuje už o den dříve ve středu 18. 
listopadu. Registrace na veletrh i zmíněný doprovodný program je zdarma. 
 
Hana Cukrová 
Marketing a komunikace 
cukrova@kariera.muni.cz | +420 733 741 886 | www.jobch.cz 
 
Veletrh práce pro studenty a absolventy VŠ JobChallenge 2020 pořádají kariérní a poradenská centra 3 největších brněnských univerzit 
– Masarykovy univerzity, Mendelovy univerzity v Brně a Vysokého učení technického v Brně. Jejich cílem je usnadnit studentům  
a absolventům orientaci na trhu práce, pomoci jim s navazováním kontaktů se zaměstnavateli a inspirovat je k vlastní aktivitě. 
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