ZEMĚDĚLSKÝ SVAZ ČR A KZPS ČR SI VÁS DOVOLUJÍ POZVAT

NA KONFERENCI
„Zaměstnávání cizinců v zemědělství“
											
30. září 2020
										
9:00 – 16:00 hod.
Jaké jsou možnosti zaměstnat cizince z 3. zemí? Co to jsou programy ekonomické migrace? Co musím jako zaměstnavatel splňovat, abych byl zařazen
do programu? Na co si dát pozor? To a mnoho dalšího se dozvíte od zástupců
zainteresovaných ministerstev, kteří potvrdili svou účast na konferenci.
Program naleznete v příloze tohoto emailu.

REGISTRACE NA KONFERENCI ZDE
Hotel Olšanka
(přednáškový sál)
Táboritská 23, Praha 3
Prosíme, vezměte si sebou roušky.
V případě nepříznivé situace proběhne konference on-line.
Zemědělský svaz ČR je jedním z garantů v programech ekonomické migrace „Kvalifikovaný zaměstnanec“ a „Mimořádné pracovní vízum“. Zařazujeme
nejen naše členy do těchto programů. Zároveň nabízíme výhodnější inzerci
práce na inzertních serverech www.prace.cz a www.profesia.cz. Spolupracujeme s agenturou práce, která vyhledá vhodné pracovníky na Ukrajině, pokud
nemůžete najít zaměstnance v ČR. Pokud vás nabídka zaujala, kontaktujte Ing.
Šímovou, simova@zscr.cz tel: 725 345 290.

Společně jsme silnější

PROGRAM KONFERENCE:
8:00 - 9:00 Registrace účastníků + občerstvení
9:00 – 9:30 Zahájení konference a úvodní slovo
Ing. Martin PÝCHA – předseda Zemědělského svazu ČR
9:30 – 10:00 		

Ing. Lenka ŠÍMOVÁ – Zemědělský svaz ČR – Pracovní víza pro cizince – základní rozdíly

10:00 – 10:30

Mgr. Lukáš PROKEŠ – Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR: Programy ekonomické migrace – Kvalifikovaný zaměstnanec

10:30 – 11:15

Ing. Karolína BARTOŠOVÁ a Jan Petr ROMAN– Ministerstvo zemědělství ČR:
Program Mimořádné pracovní vízum Ukrajina

11:15 – 12:00
Mgr. Jitka KAREŠOVÁ a PhDr. Jiří KVASNIČKA – Ministerstvo zahraničních věcí
ČR – vízový odbor: Činnost zastupitelských úřadů a postup při podávání žádostí a vydávání víz
12:00 - 13:00 Občerstvení
13:00 – 13:45

Ondřej BRYCHTA – Ministerstvo vnitra ČR – odbor azylové a migrační politiky:
Pracovní migrace ze třetích zemí v podmínkách roku 2020

13:45 – 14:30
Mgr. Barbora JISKROVÁ – Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR – oddělení
zahraniční zaměstnanosti: Zahraniční zaměstnanost a praktické aspekty pracovní migrace (z pohledu
MPSV/ÚP ČR)
14:30 – 15:00
		
15:00 – 15:30

Ing. Oles SHOKALO –HR Summit: Vyhledávání zaměstnanců na Ukrajině a související vízová podpora
Ing. Jana MÍČKOVÁ SLADKÁ a Bc. Magdalena VÝMOLOVÁ –GRAPECARE:
Řešení nedostatku pracovních sil náborem z Filipín
15:30 – 16:00 Diskuze a závěr

Konferenci moderuje tiskový mluvčí Zemědělského svazu ČR pan Ing. Vladimír Pícha.
Konference se pořádá na podporu sociálního dialogu a náklady na konferenci budou hrazeny z prostředků na sociální dialog v roce
2020 dle § 320a zákoníku práce.

Společně jsme silnější

