
 

 

 
S NALEZENÍM PRÁCE POMOHOU 

ODSOUZENÝM V OSTRAVĚ 

POHOVORY NANEČISTO 

 

 

PRAHA, 16. SRPNA - RUBIKON 

Centrum v Ostrav ě pořádá už druhé 

Pohovory nane čisto. 8 až 10 klient ů 

Pracovní agentury RUBIKON si 

vyzkouší n ěkolik simulovaných 

pracovních pohovor ů s reálnými 

zaměstnavateli, kte ří spolupracují s naší organizací. Mezi nimi nap říklad IKEA, BREMBO Czech s.r.o., 

Exactsystems Czech Republic s.r.o. nebo  Weppler Cz ech s.r.o. Akce se uskute ční v Clarion 

Congress Hotelu ve st ředu 30. 8. od 13 do 16 hodin. Zástupci hotelu také budou na akci p řítomni.  

 
Cílem této „rychloseznamky“ je připravit uchazeče na skutečná výběrová řízení. Řada klientů Pracovní 

agentury RUBIKON má mnoho zajímavých pracovních zkušeností či kvalifikaci, kterou mohou nabídnout 

potencionálnímu zaměstnavateli. Často ale postrádají dovednost sebeprezentace a některým uchazečům 

schází odvaha hovořit o své trestní minulosti.  

 

„Zaměstnavatelé dostanou díky této akci možnost poznat tváří v tvář naše klienty a poskytnou jim cennou 

zpětnou vazbu v tom, jak zapracovat na svých slabších stránkách sebeprezentace. S některými 

zaměstnavateli teprve spolupráci budujeme a tak tato akce může pomoci změnit jejich pohled na lidi s trestní 

minulostí,“ říká manažerka pobočky RUBIKON Centra v Ostravě Zuzana Baturná.  

 

Ačkoli účelem Pohovorů nanečisto není kandidáty u zúčastněných společností zaměstnat, nejednou některý 

z uchazečů během tréninkového pohovoru zaměstnavatele zaujal natolik, že dostal skutečnou nabídku 

práce.  

 

RUBIKON Centrum je nestátní nezisková organizace, která od roku 1994 pomáhá lidem překročit svou 

trestní minulost. Podporujeme je na jejich cestě zpátky do společnosti – v získání a udržení práce, v řešení 

dluhů a odpovědnosti vůči sobě, rodině i okolí. Od roku 2012, kdy jsme založili Pracovní agenturu 

RUBIKON, se nám podařilo zaměstnat více než 600 lidí. Každý třetí uchazeč je zaměstnán a 70 % z nich 

setrvává v zaměstnání po zkušební době.  

 



 

 

 

Kontakt pro další informace: 

Ing. Zuzana Baturná  
pracovní poradce a manažer pobočky Ostrava 
  
pobo čka Ostrava 

U Tiskárny 3, 702 00 Ostrava 
mobil: +420 723 891 170 
baturna@rubikoncentrum.cz 

  

.  


