Október 19. szombat

Jó napot kívánok, Klein Eszter vagyok! 2014. október 19-én,
vasárnap 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei:
Diplomások előnyben – Tolna megyében 50 százalékkal nőtt a
hirdető cégek száma
Légző funkciós készüléket kaphat a dombóvári kórház
Tanárok éjszakája a paksi képtárban
Ismét győzelmet arattak a szekszárdi Ipponosok
A Profession.hu legújabb felmérése szerint továbbra is határozott
ütemben növekszik az álláshirdetések száma, az ősz kezdetével rekord
számú új pozíció árasztotta el a munkaerőpiacot. Tavaly őszhöz képest
49 százalékkal több, közel 2000 munkaadó 19789 hirdetést adott fel a
harmadik negyedévben. A legtöbb új munkavállalót az értékesítés/
kereskedelem szektorban keresik, a második legnépszerűbb kategória
az IT fejlesztés/programozás. Bár a legtöbben továbbra is olyan munkát
keresnek, ahova nem szükséges felsőfokú végzettség, az új pozíciók 71
százaléka megköveteli ezt. Továbbra is nehéz a helyzete azoknak, akik
részmunkaidőben szeretnének dolgozni, az új pozíciók 93 százaléka
teljes munkaidőre szól. Elenyésző számú hirdetés volt azok számára is,
akik távmunkában otthonról szeretnének dolgozni vagy megváltozott
munkaképességűek. Tolna megyében a júliushoz képest 50 százalékkal
nőtt az új hirdetők száma szeptember végére. A tendenciák az mutatják,
hogy itt is nagyon fontos a diploma - „Az új álláslehetőségek több mint 70
százaléka olyanoknak szól, akiknek van valamilyen felsőfokú iskolai
végzettségük. A hirdetések 21 százalékában követelmény a középiskolai
érettségi, és csak 8 százalék azon pozíciók aránya, ahol elegendő a
szakmunkás képesítés vagy általános iskolai bizonyítvány”- magyarázta
az álláspiac mostani helyzetét Martis István, a Profession.hu vezetője. - „
Budapest továbbra is nagyon népszerű, a legtöbben a fővárosba
keresnek alkalmazottat és a munkavállalók is itt szeretnének
elhelyezkedni”- tette hozzá.
Adománygyűjtést szervezett a dombóvári Szent Lukács Kórház
gyermekosztálya számára az Életesély Alapítvány. Az alapítvány már
nem
első
esetben
ad
támogatást
a
dombóvári
kórház
gyermekosztályának. Dr. Szabó Tamás osztályvezető főorvos elmondta,
hogy egy légzésfunkciós készülék mellett döntöttek, melyre a gyermek

pulmonológián van szükség, de az osztály egyelőre nem rendelkezik
sajáttal. - INTERJÚ!!!
Két paksi pedagógus vállalta el, hogy a Múzeumok őszi fesztiválja
keretében a Tanárok éjszkáján múzeumpedagógiai foglalkozást tart a
Paksi Képtárban. Egyikük a katolikus iskola rajztanáraként dolgozó
Nyisztor Ákos, aki tanítványaival többször is megfordult az
intézményben. Másikuk a korábban történelem tanárként, majd a városi
múzeumban múzeumpedagógusként dolgozó Kernné Magda Irén. Mint
mondta, kihívásnak tartotta, hogy nem művészettel foglalkozó, azonban
pedagógiához értő szakemberként felkérték a feladatra. Loránt Anikó és
Kaszás Tamás - Önantropológia c. tárlatát igyekezett a gyerekek
számára érthetővé és érdekessé tenni a cím értelmezését követően, és
a munkadarabok elkészítése során.
A szekszárdi Ippon Karate és Íjász Egyesület ezúttal Siklóson
képviseltette magát. A csapat mind a Longbow és mind a fúvócsöves
versenyben sikeresen helyt állt. Az már csak fokozta az örömöt, hogy a
kutyák ügyességi versenyében a Vitéz kutyájukkal is harmadik helyezést
szereztek. A versenyről bővebben Balogh László az Ippon-Karate és
íjász Egyesület elnöke beszél. - INTERJÚ!!!
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával, a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

