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Seznam přednášejících (a tlumočníků):

1. Carla Valentina Mora Campos (Tereza), ekonomka a socioložka, téma: „Mladých
se pandemie dotkla nejvíce…“, ES-CS Míša
2. Mgr. Valerie Skoumalová (Eliška), socioložka, téma: „Dopady pandemie na ženy“,
CS-ES Jana
PAUZA
3. Livia Aguiar (Míša), ředitelka Centra pro podporu zaměstnanosti a praxe při
univerzitě v Granadě, téma“ „Dopady koronakrize v Andaluzii, (ne)zaměstnanost v
Granadě, ES-CS Tereza
4. Svatava Křížová (Jana), vedoucí oddělení call centra firmy Cortex, téma: „Nevýhody
práce z domova“, CS-ES Eliška

Závěry a diskuze

PŘÍPRAVA PRO TLUMOČNÍKY
Dobrý den,
jmenuji se Svatava Křížová a jsem vedoucí oddělení call centra firmy Cortex, konkrétně se věnuji
fungování aktivní části našeho call centra. Na konferenci věnované dopadům koronaviru na pracovní
svět se budu věnovat nevýhodám práce z domova, které budu demonstrovat na konkrétních
příkladech naší firmy.
Klíčová slova: homeoffice, pracovní efektivita, technické vybavení, náklady/výdaje, rozpočet
Co se ještě může hodit:
operátor
pobočka
dohlížet/kontrolovat
interní nařízení
záznam hovorů
rozptylovat
sociální sítě
sluchátka
mikrofon
PC/notebook
energie
připojení k Internetu
propustit zaměstnance
Na závěr bych chtěla ráda informovat o možnosti konzultace v případě nejasností.

Livia Aguiar
Directora del Centro de Promoción de Empleo y Prácticas en la Universidad de Granada (Centrum po
podporu zaměstnanosti a praxe při univerzitě Granada).
En mi discurso voy a hablar muy brevemente sobre el efecto de la crisis de la COVID-19 en Andalucía
en general y después voy a aproximar la situación de empleo en Granada y cómo nuestro Centro
ayuda a los universitarios granadinos en encontrar un puesto de trabajo apropiado.

Carla Valentina Mora Campos, la economista y socióloga, Los jóvenes, los más afectados
de la pandemia
Mi discurso voy a dedicar a la situación laboral, dirigido a la situación de los jóvenes (sobre
todo españoles). Voy a mencionar los datos de algunas investigaciones que nos muestran
comparaciones con el año pasado y los jóvenes de otros países. También voy a presentar
algunos problemas que los jóvenes tienen que afrontar.
Las palabras claves:
contrato temporal, estructura de personal, la tasa de empleo, la tasa de actividad, La
Encuesta de Población Activa (EPA), Eurostat, ocupado, tareas no cualificadas

