RUBIKON CENTRUM POŘÁDALO OPĚT POHOVORY NANEČISTO
PRAHA, 2. prosinec 2014 – V pořadí již deváté Pohovory nanečisto pořádané RUBIKON Centrem v pátek
28. listopadu 2014 opět potvrdily svůj smysl. Netradiční setkání s kandidáty Pracovní agentury RUBIKON
podpořila i ministryně spravedlnosti Helena Válková.

Kromě sedmi čtyřkolových Pohovorů nanečisto probíhaly v dopoledních hodinách snídaně se
zaměstnavateli a zástupci státní správy s tématem diskuze zaměstnávání osob s trestní minulostí
a náborová praxe.
„Těší

nás

zájem

jednotlivých
zaměstnavatelů

a

zástupců státní správy,
kteří

nás

v pátek

podpořili svou účastí.
Ráno s námi posnídalo
sedm zástupců ze šesti
firem a čtyři zástupci
státní

správy.

Poté

jsme plynule navázali
konkrétními Pohovory
nanečisto, během nichž desítka zaměstnavatelů v rámci čtyř kol vyzkoušela schopnosti a potenciál sedmi
našich kandidátů, “ říká ředitelka služeb RUBIKON Centra Lenka Ouředníčková.
Roli zaměstnavatelky přijala rovněž ministryně spravedlnosti Helena Válková. Výběrové řízení probíhalo
s třicetiletým kandidátem Rudolfem, bývalým zaměstnancem banky odsouzeným k podmíněnému trestu za
podvod s úvěrem. Otázky se týkaly nejen pracovních schopností a dosavadní praxe, ale také jeho motivu ke
spáchání trestního činu. "Jedno selhání by člověka nemělo exkomunikovat. Pána bych zaměstnala a využila
bych jeho dovedností. Jen bych mu pro začátek nesvěřila práci spojenou s odpovědností za finance či za

finalizaci zakázky, tu by měl
kontrolovat

ještě

někdo

další," popsala své pocity
z rozhovoru
spravedlnosti

ministryně
Helena

Válková.

Cílem Pohovorů nanečisto
je připravit uchazeče na
skutečná výběrová řízení.
Během cvičných rozhovorů
si vyzkouší prezentovat své
schopnosti a pracovní zkušenosti a především mohou otevřeně mluvit o své trestní minulosti. „Celkově se
od začátku konání Pohovorů nanečisto účastnilo unikátně 57 kandidátů, 66 zaměstnavatelů, 38 firem či
orgánů státní správy. A výsledky mluví za nás – zhruba 70 % kandidátů našlo pracovní uplatnění na trhu
práce, a ačkoliv to není účelem, tak přes 10 % uchazečů našlo uplatnění přímo u zaměstnavatelů
na Pohovorech nanečisto,“ uvádí PR ředitelka RUBIKON Centra Anita Homrová.

RUBIKON Centrum je nestátní nezisková organizace, která již 20 let vytváří programy směřující ke snižování
recidivy. Tím šetří prostředky daňových poplatníků a přispívá k bezpečí společnosti. Její snahou je opětovně
začlenit lidi s trestní minulostí do společnosti, rozvíjet jejich konkurenceschopnost na pracovním trhu a
posílit jejich ekonomickou situaci.

Více informací na webových stránkách http://www.rubikoncentrum.cz/pohovory_nanecisto.php.

