
PEKÁRNY ČEKAJÍ.  
Podpora návratu žen na trh práce na Krnovsku 

NABÍDKA PRACOVNÍ STÁŽE 

Společnost A S P E C, spol. s r. o. připravila stáže pro ženy, které hledají 

uplatnění na trhu práce. Vzdělávací stáž je rozdělena na dvě části: 

• odborné vzdělávání – 80 hodin, 

• pracovní stáž – 128 hodin. 

Pro koho je stáž určena? 

Pro ženy splňující alespoň jednu z následujících podmínek: 

• péče o dítě/děti do věku 15 let, 

• nízký stupeň vzdělání či nedokončené vzdělání, 

• věk nad 54 let, 

• evidence na ÚP delší než 5 měsíců, 

• omezená zdravotní způsobilost. 

Jak bude stáž probíhat? 

Odborné vzdělávání bude probíhat pod vedením odborníků z výroby  

a specialistů pro pracovněprávní poradenství. Pracovní stáže budou 

zajištěny v provoze pekárny, kde si vyzkoušíte několik pracovních pozic 

v reálném provozu. 

Co získám absolvováním stáže? 

Zkušenosti, v případě pracovní stáže finanční odměnu, osvědčení  

a pro šikovné nabídku zaměstnání. 

„Začátek, je ta nejdůležitější součást každé 

práce.“– Platón 

IDENTIFIKACE PROJEKTU 

Registrační číslo:  CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003354 

Operační program:  Operační program Zaměstnanost 

Prioritní osa:   03.1 Podpora zaměstnanosti a adaptability  
                                             pracovní síly 

Investiční priorita:  Rovnost žen a mužů ve všech oblastech,  
                                             a to i pokud jde o přístup k zaměstnání  
                                             a kariérní postup, sladění pracovního  
                                             a soukromého života a podpora stejné odměny  
                                             za stejnou práci 

Specifický cíl:   Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu 
                                             práce  

„… a s tím začátkem Vám rádi pomůžeme.“ 

zaměstnanci pekárny A S P E C 

 

CÍL PROJEKTU 

Projekt se zaměřuje na podporu 

žen ohrožených na trhu práce na 

Krnovsku, pomocí podpůrných 

aktivit, odborného vzdělání a 

pracovních stáží v pekárenských 

profesích. Realizace projektu se 

zaměřuje na 24 žen z Krnova  

a okolí, které díky poradenství, 

odbornému vzdělání  

a pracovním stážím na různých 

pozicích získají dovednosti 

(odborné znalosti, praktické 

zkušenosti a obnovu/získání 

pracovních návyků) pro 

uplatnění nebo návrat na trh 

práce. 

 
 

 

 

 V průběhu projektu se o Vás budou 

starat tito zaměstnanci: 

 

Mgr. Bc. Hana Hudáková, DiS. 

Ředitelka společnosti 

Tel: 554 603 203 

Email: hudakova@aspec.cz 

 

Ing. Zlata Slavíková 

Personalistka, mzdová účetní 

Tel.: 554 603 209 

Email: slavikova@aspec.cz 

 

A S P E C, spol. s r. o. 

9. května 586/24, 794 01 Krnov 

 

 

 


