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Česká armáda hledá nové pracovníky. Náborovou kampaň cílí i na
Olomoucký kraj
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Armáda České republiky nabírá posily. Nové pracovníky potřebuje v nejrůznějších oblastech – od
zdravotníků přes operátory po IT odborníky. Nábor cílí i na Olomoucký kraj, ve kterém patří armáda
k významným zaměstnavatelům. Mladé uchazeče pak oslovuje hlavně Univerzita obrany, která
vzdělává především budoucí důstojníky. Láká je třeba na burzách práce a vzdělání.
„Chtěla bych pracovat u vojáků v oboru ekonomiky. Zjišťuji si informace, mám ještě dva roky do
maturity, a po maturitě bych chtěla nastoupit na Univerzitu obrany. Já jsem závodní sportovec, dělám
silový trojboj a silové sporty, takže si myslím, že fyzická zdatnost nebude problém,“ říká Markéta
Příkaská, která přijela na olomouckou burzu práce a vzdělání z Hranic.Co všechno studium na
Univerzitě obrany v Brně obnáší, to jí i dalším uchazečům vysvětluje současný student David Rožek.
„Mezi hlavní výhody studia na této škole určitě řadím plat a ubytování. Podle mě nejnáročnější část je
ta fyzická, hlavně výcviky, které jsou dvakrát do roka. Co se týče kariéry do budoucna, chtěl bych
směřovat nejspíš do Štěpánova, což je hned vedle Chomoutova, kde bydlím, nebo do Lipníku nad
Bečvou,“ dodává. Stejně jako David je i řada dalších studentů Univerzity obrany z Olomouckého
kraje. Škola tu teď svou náborovou kampaň ještě zintenzivňuje, jak potvrzuje její mluvčí Vladimír Šidla.
„Olomoucký kraj patří mezi významné regiony. Z Olomoucka se rekrutuje velká část našich studentů.
Je to přirozené i z hlediska dojíždění. V posledních dvou letech Univerzita obrany nabírá více
studentů. Loni přibližně o jednu třetinu, letos přijímáme zhruba o 20 procent uchazečů víc,“ uvedl
Šidla.Kromě finančního hodnocení už během studia láká Univerzita obrany především na jistou
kariéru. Do roku 2020 chce armáda každoročně přijmout zhruba 2 tisíce nových rekrutů.
Nezaměstnanost v kraji stále klesá. Firmy podporují budoucí pracovníky už na středních školách
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