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Firmy řeší nedostatek technicky zaměřených zaměstnanců 

Na toto téma proběhne diskuse již tento čtvrtek  

 

Nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců v technických oborech je často diskutovaným problémem, 

který trápí nejen jihočeské zaměstnavatele. Otázkou jak pomoci řešit tento nežádoucí trend se aktivně 

zabývají zástupci podnikatelské sféry společně se zástupci systémů vzdělávání, zástupců státní správy  

i samosprávy. Půdu pro tato setkání připravuje od roku 2008 také Jihočeská hospodářská komora.  

Ta za podpory Jihočeské agentury pro podporu inovačního podnikání, o.p.s. a agentury CzechInvest 

pořádá již jedenácté setkání Klubu personalistů, jež se uskuteční v rámci výstavy Vzdělání a řemeslo, 

kterou z velké části finančně podporuje právě Jihočeská hospodářská komora.  

 

„Jedná se již o jedenácté setkání a každým rokem zaznamenáváme stále větší zájem ze strany 

zástupců firem a škol v Jihočeském kraji“, uvedl ředitel Jihočeské hospodářské komory, pan Luděk 

Keist. „Klub personalistů představuje platformu pro společnou diskusi nad aktuálním děním a nad 

palčivými tématy, jako je nedostatek kvalifikovaných pracovníků v technických oborech. Právě této 

problematice se bude věnovat zmiňované čtvrteční setkání, které se uskuteční na Výstavišti, a.s. 

v pavilonu Z od 10 hodin. Představíme možnost pro firmy, jak zvýšit kvalifikaci svým zaměstnancům 

uznáváním skutečných znalostí a dovedností prostřednictvím Národní soustavy kvalifikací.  Nejen, že si 

zaměstnanec zvýší svou kvalifikaci, ale i firma hledající nové pracovníky má díky osvědčení z Národní 

soustavy kvalifikací jistotu, že znalosti a dovednosti jsou osvojené z praxe“, doplnil Luděk Keist.  

 

Nosným tématem listopadového setkání jsou Motivační, hodnotící a odměňovací systémy ve firmách. 

Lidský potenciál je klíčovým faktorem úspěšnosti firem, a proto zaměstnavatelé sledují nové trendy 

v této oblasti.  

„Jsme velmi rádi, že zástupci této sféry přijmuli platformu Klubu personalistů při Jihočeské hospodářské 

komoře za svou a společná setkání u Kulatého stolu hodláme iniciovat i v příštích letech, a to na 

základě podnětů samotných zúčastněných,“ uvedl závěrem ředitel Keist.  


