Práce formou brigády
Publikováno z Práce v Praze. Zaměstnání v EU (https://rabotapraha.com)
Napsal uživatel ED dne So, 05/09/2015 - 16:37.

Práce formou brigády

Brigáda je skvělý způsob, jak vydělat peníze, nemáte-li chuť do trvalého zaměstnání
nebo možnosti pracovat na plný úvazek. Tento druh práce je ideální pro studenty,
ženy v domácnosti a nezletilé občany.
Nyní úřady práce nabízí dobré příležitosti jak najít brigádu pro studenty a
nezaměstnané. Uchazeči o zaměstnání evidovaní na úřadu práce si mohou
přivydělat až do výše poloviny minimální mzdy. Kromě toho, existují brigády nejen
pro uchazeče bez práce a vzdělání. Brigády hledájí také odborníci s kvalifikací a
vysokoškolským vzděláním.
Pokud tedy studujete vysokou školu, představuje brigáda především dobrou šanci,
jak se „zaháčkovat“ v zajímavé firmě a vylepšit si CV. Brigáda tedy nemusí řešit jen
momentální nedostatek peněz; může plnit i vyšší cíle.
Pokud o brigádu se uchází člověk, který je nahlášen na úřadě práce, je to skvělá
příležitost, abyste neprišel(a) o pracovní návyky a získal(a) nové pracovní
zkušenosti. A pokud zaměstnanec se osvědčí na nové pozici, pak má reálnou šanci
nasbírat pracovní zkušenosti v oboru a udělat kariéru v této organizaci. A proto by
tato možnost neměla být ignorována.
Proč firmy nabízí možnost brigády? Důvodů může být několik, například čerpání
mateřské dovolené nebo zvýšení pracovního zatížení. Brigády se využívají pro
vykrytí sezónních špiček nebo při zajištění dočasných projektů. Tato forma
zaměstnání je výhodná z ekonomického hlediska pro zaměstnavatele, kteří
nepotřebují držet v kmenovém stavu stálé zaměstnance a mohou využít flexibilní
pracovní sílu.
Práce formou brigády je výhodná i pro zaměstnance. To vám umožní zlepšit své
dovednosti, rozšířit okruh kontaktů a znalostí, získat zkušenosti a doplnit své
portfolio. Všechny tyto výhody vám pomohou najít trvalé a stabilní zaměstnání,
jelikož kvalifikovaný а zkušený personál se cení.
To je zvláště výhodné pro absolventy, kteří nedávno dokončili vysokou školu a
Strana 1 z 2

Práce formou brigády
Publikováno z Práce v Praze. Zaměstnání v EU (https://rabotapraha.com)
obdrželi diplom. Ti uchazeči, kteří projevili sebe na brigádě nebo v praxi, vždy se
budou ohodnoceny zaměstnavatelem a zařazeny do stavu zaměstnanců při otevření
nové jednotky.
Brigády vždy je vhodné pro lidi, které jsou zapojeny do tvůrčí činnosti. Tento typ
zaměstnanců cení svobodu a nezvyk pracovat v pevně stanoveném časovém rámci.
V důsledku toho, veškerý trh dočasné práce může být rozdělen do několika
kategorií:

práce pro kreativní speciality,
práce pro specialisty s vysokoškolským vzděláním,
práce pro ty, kteří nemají zkušenosti a vzdělání.
Brigády se nabízí pro diplomované specialisty: učitelé, účetní, personalisty,
specialisté v oblasti kvality a certifikace, projektoví manažeři, lékaři a úředníci.
Na brigádu mohou vzít i specialistu na manažerské pozice pro organizaci výroby,
například, práce pobočky firmy v regionu. Tato brigáda může trvat několik měsíců.
Nově vzniklé organizace a společnosti nabízí brigády pro specialisty, jako
systémové administrátory, copywritery, právníci, atd.
Nejvíce brigád bez praxe a kvalifikace je pro obory: prodavači, operátoři počítačů,
sekretářky, promotéři, baliči a dělnícké profese.
Poptávka po těchto odborníků může záviset na ročním období, jako je letní poptavka
po prodavačích zmrzliny a nápojů, a během vánočních svátků poptávané jsou baliči
pro práci v cukrářských továrnách.
Zájemci o brigádu, postačí se zaregistrvat a vyplnit na našem webu jednoduchý
formulář a získáte možnost snadno získat brigádu. Budete si moci hned vybrat z
množství krátkodobých i dlouhodobějších brigád. Aktuální nabídky práce můžete
sledovat v sekci Brigády a pokud jste registrovaní, tak můžete i hned na ni
reagovat.
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Práce v Praze
Zaměstnání v Praze
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