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Pozvání na konferenci
Vážené dámy, vážení pánové, kolegyně a kolegové,
pracovní trh v České republice se mění již delší dobu, ale v posledním období jsou tyto
změny stále rychlejší a překotnější. Začínají se zde výrazněji uplatňovat subjekty, na které
jsme dříve nebyli zvyklí. Zaměstnávání pracovními agenturami je rozšířenější a stává se
obvyklou součástí našeho trhu. O systému tohoto způsobu zaměstnávání se i díky jeho
zneužívání některými pracovními agenturami šíří polopravdy a nepravdy. Máme se tedy
tohoto způsobu zaměstnávání bát nebo je pro naše zaměstnavatele přínosem? A v jaké pozici
jsou zaměstnanci?
Na tyto a další závažné otázky budeme hledat odpovědi na konferenci, na kterou vás
tímto společně se Stálým výborem pro sociální a zdravotní problematiku Rady vlády pro
bezpečnost a ochranu zdraví při práci, Ministerstvem práce a sociálních věcí, Asociací
poskytovatelů personálních služeb a Asociací pracovních agentur, ve spolupráci
s odborovými a zaměstnavatelskými svazy a Výborem pro sociální politiku PS PČR, srdečně
zveme.
Paní Jaroslava Rezlerová, prezidentka APPS, říká: „Agentury práce fungují v České
republice již přes 20 let a pomáhají řešit stále četnější požadavky na flexibilitu, rychlost
a kvalitu v oblasti poskytování personálních služeb. Jsou důležitým prvkem v měnícím se světě
práce. Pomáháme vytvářet pracovní místa a pružně reagujeme na změny na trhu práce.
Přesvědčíme Vás, že naše práce má smysl a budoucnost.“
Pokud vás všechny tyto okruhy problémů zajímají nebo se vás přímo dotýkají, přijďte
s námi diskutovat na konferenci

Agenturní zaměstnávání – právní úprava a praxe,
která se koná

ve středu dne 22. května 2013 od 9.30 do 16.30 hodin
v budově Poslanecké sněmovny PČR,
Praha 1- Malá Strana, Sněmovní ul. 1, v konferenční místnosti č. 205.
Těšíme se na společné setkání. Jménem pořadatelů konference:
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