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Sociální pilíř CSR a jeho implementace na volný trh práce v ČR a ve
 vybraných zemích EU aneb Proč a jak zaměstnávat OZP na volném
 trhu práce
Datum: 
Středa, 4. Únor 2015 - 9:00 - 16:00
Místo konání akce: 
zasedací místnost Svazu českých a moravských výrobních družstev, Václavské náměstí 21, Praha 1
Stručný popis: 
Konference je realizována v rámci projektu OP LZZ „Sociální pilíř konceptu společenské odpovědnosti
 firem (CSR), ve vztahu k zaměstnanosti OZP na volném trhu práce“.
Podrobný popis: 
Registrace účastníků on-line na adrese: http://spcsr.cz/konference, až do vyčerpání kapacity sálu.
Webové stránky projektu: www.spcsr.cz
Tlumočení do a z anglického jazyka zajištěno, stejně jako tlumočení do znakového jazyka pro
 neslyšící.
Konference je pořádána bez vložného. Občerstvení zajištěno.
Na závěr konference každý účastník obdrží multimediální DVD „Sociální pilíř CSR v praxi“.
Pořadatel: 
Centrum vizualizace a interaktivity vzdělávání, Ostrava
Soubor: 
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Nabídky pro OZP na

Prodej benefičních předmětů
 100Kč/h - 200Kč/h
Strážný - kontrola výdeje zboží v
 hypermarketu - Praha
Ostraha/Vedoucí směny v
 hypermarketu - Chomutov
Ostraha/Vedoucí směny v
 hypermarketu - Ústí nad Labem
Ostraha/Vedoucí směny v
 hypermarketu - Liberec

další nabídky práce >>
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