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Milé studentky a studenti, 

jsem velice rád, že vás mohu oslovit jménem Skupiny ČEZ, která se stala letos opět generálním partnerem 
IAESTE v České republice. 

Podpora vzdělávání, do které je možno zahrnout i partnerství se studentskými organizacemi, je činností, 
kterou ČEZ považuje za jednu z důležitých forem odpovědného přístupu ke společenskému rozvoji.

Mimo tuto formu je Skupina ČEZ aktivní i při organizování vlastních akcí pro studenty a čerstvé absolventy. 
Díky tomu mohou okusit práci v energetice již během svého studia. Nabízíme stipendijní programy, 
pomáháme studentům se závěrečnými pracemi, oceňujeme jejich odborné práce, organizujeme stáže a 
aktivně se účastníme řady kariérních veletrhů. 

Příkladem těchto akcí je Letní univerzita, která je zaměřena především na studenty technických oborů a 
probíhá na obou jaderných elektrárnách ve dvoutýdenních turnusech v období prázdnin. Účastníci mají 
příležitost vidět provozování těchto vysoce technicky náročných technologií přímo na vlastní oči.

Jednou ročně také organizujeme Inovační maraton, unikátní program, kdy během 24 hodin studenti společně 
s našimi odborníky vymýšlejí inovace, učí se inovačním technikám a získávají řadu cenných kontaktů. 

Pro mladé talenty z řad absolventů máme opět připraven roční program ČEZ Potentials, během něhož pracují 
pod dozorem zkušených kolegů na reálných projektech a otvírají si cestu k zajímavé kariéře.

V posledních letech se nám také daří nabízet spoustu pracovních příležitostí určených čerstvým absolventům 
všech typů škol, a to na speciálně vytvořená pracovní místa, v rámci kterých získají potřebnou praxi.

Zájem studentů o všechny tyto příležitosti, který též dokládají mnohá ocenění a úspěchy v průzkumech mezi 
studenty vysokých škol, nás pochopitelně velmi těší a současně zavazují.

Skupina ČEZ je stabilním zaměstnavatelem, který zaměstnává více než 25 000 lidí v České republice i 
v zahraničí. Můžete se zde setkat s unikátními technologiemi, vytvářet nová neotřelá řešení různých 
energetických potřeb a přinášet lidem tolik potřebnou energii. Našimi základními hodnotami je vzájemná 
úcta a respekt mezi všemi zaměstnanci bez rozdílu a podpora v kariérním a osobnostním růstu. Chceme, aby 
se u nás každý cítil dobře. 

Naším cílem je poskytovat bezpečnou, spolehlivou a pozitivní energii zákazníkům i společnosti jako celku. 
Chceme energetické požadavky řešit inovativně, jít s dobou a přispívat k vyšší kvalitě života. Toto však nejde 
bez čerstvé síly plné nadšení a nových nápadů. Toto nejde bez vás. Pokud sdílíte naše hodnoty a chcete být 
součástí zajímavých trendů v energetice, rádi vás přivítáme v našem týmu. Zajímá-li vás více informací o 
možnostech, jak se k nám připojit, podívejte se na webové stránky www.kdejinde.cz. 

Přeji vám mnoho úspěchů a těším se na případné shledání.

Ing. Josef Lejček
ředitel útvaru personalistika ČEZ, a. s.

.
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Kde jinde to dokážete

ÚSPĚŠNÁ 
KARIÉRA

ZAČÍNÁ SPRÁVNÝM ROZHODNUTÍM

Sleduj KDEJINDE.cz

7

plný úvazek

praxe/stáž

závěrečná práce

strojní

elektro

Energetická společnost ČEZ je největším energetickým uskupením v České republice i v rámci celé střední 
a jihovýchodní Evropy. ČEZ je největším výrobcem elektřiny v České republice, dále dodává zákazníkům plyn 
a  teplo.

Společnost ČEZ je jádrem skupiny firem – Skupiny ČEZ, jejíž aktivity zahrnují pestré spektrum činností od 
těžby surovin, přes výrobu, distribuci a obchod až po oblast telekomunikací, informatiky, jaderného výzkumu, 
projektování, výstavby a údržby energetických zařízení nebo zpracování vedlejších energetických produktů. 
Skupina ČEZ je aktivní na poli vědy i inovací, v celém regionu lídrem v rozvoji chytrých sítí a elektromobilů.

https://www.facebook.com/PracevCEZu/
https://www.linkedin.com/company/cez

profil společnosti

kontakt
Martin Klacián
martin.klacian@cez.cz
http://www.kdejinde.cz/

ČEZ, a.s.
Duhová 425/1
140 00 Praha 4

hledáme
Aktuální nabídku pracovních pozic v rámci celé Skupiny ČEZ a různých akcí pro studenty 
a absolventy, na kterých se můžeme setkat, najdete na www.kdejinde.cz

nabízíme
Získáte zaměstnání ve Skupině ČEZ, která se pravidelně umísťuje na prvních příčkách 
anket o nejlepšího a ekonomicky stabilního zaměstnavatele. Práci, v rámci které si budete 
dále rozvíjet své znalosti a zkušenosti. Našim zaměstnancům se snažíme vyjít vstříc 
poskytováním různých druhů pracovního volna a nabídkou benefitů, např. týden dovolené 
navíc, stravování, příspěvky na rekreaci a pojištění.
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Úvodní slovo p. Matějky
Dolorepudit, ut ut ulpa volupta taescil et pa dollupt atiur? Qui conestion cor molor reium volore nihillo rumqui 
ut ma comnis eost, nonsequos min rehenihil mo dolupicto in eate dolora volore dolessimodio conseni 
hilitatus electotatum rem. Aquamus re volorerum volupta tecuptatia nonem velibea nobiti utae porum que 
voluptiis asperepudae lamus, si raesequiatem est, qui optiis ea non eseque et isquia si ulpa dit la ime comnimi 
nihicipsam ut dolorum sa es et, niscipsunt inum, sed qui quibus arum aciment, soluptae peliquam vlut fuga. 
Omniendit accum quunt dolo quo officium que plaut minctat doluptam solorae dit odi acea num nienem que 
landi cuptus reptatias vollenit alibernatium hit.

Dolorepudit, ut ut ulpa volupta taescil et pa dollupt atiur? Qui conestion cor molor reium volore nihillo rumqui 
ut ma comnis eost, nonsequos min rehenihil mo dolupicto in eate dolora volore dolessimodio conseni 
hilitatus electotatum rem. Aquamus re volorerum volupta tecuptatia nonem velibea nobiti utae porum que 
voluptiis asperepudae lamus, si raesequiatem est, qui optiis ea non eseque et isquia si ulpa dit la ime comnimi 
nihicipsam ut dolorum sa es et, niscipsunt inum, sed qui quibus arum aciment, soluptae peliquam vlut fuga. 
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kontakt
Markéta Hinaisová
marketa.hinaisova@alsglobal.com
www.alsglobal.cz

ALS Czech Republic s.r.o
Na Harfě 336/9 
190 00 Praha 9

hledáme
Absolventy a studenty VŠ chemického či obdobného směru se zájmem o analytickou chemii.
Hledáme pečlivé, spolehlivé a talentované osobnosti se zájmem se nadále rozvíjet v oboru.

nabízíme
• Zaměstnáním u nás získáte zajímavou práci s nejmodernějším technologickým vybavením, možnost 

dalšího vzdělávání v oboru, možnost interního kariérního růstu, uplatnění Vašeho talentu v analytické 
laboratoři, zázemí silné nadnárodní společnosti.

• Spolupráci na zajímavých projektech.
• Zajímavé benefity ve formě sportovních aktivit, týden dovolené navíc, účast na firemních akcích, osobní 

ohodnocení, levnější volací tarify na mobilní telefony, příspěvek na penzijní spoření.

ALS Czech Republic, s.r.o. je mezinárodní společnost, provozující akreditované moderní  analytické laboratoře. 
Patříme mezi největší laboratorní skupiny v České republice. Společnost dělí svoje laboratoře na tři oblasti:
• ENVIROMENTAL: monitoring a rozbory složek ŽP (vody, odpady, půdy, kaly, sedimenty, ovzduší, pevné 

látky apod.)
• FOOD & PHARMACEUTICAL: testování, analýzy a poradenské služby pro potravinářský a farmaceutický 

průmysl (potraviny, krmiva, nutriční doplňky a farmaceutické produkty)
• TRIBOLOGY: diagnostické programy a řešení údržby  strojních zařízení a motorů (mazací oleje, plastická 

maziva, motorová nafta, obráběcí kapaliny, nemrznoucí směsi)

možnosti
• Částečný úvazek
• Diplomová nebo bakalářská práce
• Praxe/stáž
• Brigáda
• Trainee program
• A mnohé další.

CB&I s.r.o. je inženýrsko-dodavatelská společnost poskytující rozsáhlou škálu technologií a služeb pro 
zpracování ropy a plynu v rafinérském, petrochemickém a chemickém průmyslu.

CB&I s.r.o. je plně integrovatnou součástí nadnárodního koncernu CB&I, jednoho z předních poskytovatelů 
inženýrsko-dodavatelských služeb, se sídlem ve Spojených státech amerických. Součastná orientace 
společnosti umožňuje vykonávat široké spektrum inženýrských služeb od studií a projektování, přes nákup 
a dodávku, až po řízení výstavby investičních celků a jejich uvádění do provozu. V naší brněnské kanceláři 
najdete přes 400 profesionálů v různých, převážně technických oborech.

profil společnosti
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kontakt
Vojtěch Kadlec
VKadlec@cbi.com
www.CBI.jobs.cz

CB&I s.r.o.
Holandská 8
639 00  Brno

hledáme
Hledáme motivované absolventy technických oborů (elektro, strojní, chemie, stavební) se zájmem o obor 
oil&gas, velkou chutí se neustále něco nového učit a proaktivním přístupem. Vzhledem k mezinárodnímu 
charakteru našich projektů by vhodný uchazeč měl mít pokročilou znalost angličitny. Hledáme aktivní a 
schopné studenty a absolventy technických oborů, kteří mají zájem zapojit se do našich vývojových projektů 
a naplňovat s námi naše vize.

nabízíme
• práci ve velmi atraktivním a unikátním oboru v našem regionu
• účast na projektech po celém světě a úzkou spolupráci se zahraničím s častým využitím angličitny
• odpovídající finanční ohodnocení a zaměstnanecké benefity (stravenky, 5 týdnů dovolené, jazykové kurzy 

atd.)
• podporu dalšího vzdělávání a možnost profesního růstu v rámci společnosti
• zázemí silné a stabilní mezinárodní společnosti

možnosti
• Částečný úvazek
• Praxe/stáž
• Brigáda
• A mnohé další.

Hang Nguyen
Kontakty bych dala nahoru, na úrovni loga, ale do druhého rohu stránky (snad je to pochopitelný). Adresu firmy bych posunula na tohle místo

Hang Nguyen
tečka tu nemusí být, není to věta

Hang Nguyen
Taky malá písmenka na začátku jako  u "Nabízíme" - ať je to i u ostatních firem stejné

OEM
Velké písmenka u všech nadpisů

OEM
chybí kategorie na boku

Hang Nguyen
na začátku malá písmenka (CBI na druhé straně má malá písmenka, chceme, aby to bylo jednotné) u všech zbylých firem to nechat malá písmenka na začátku, pokud to nejsou vyloženě věty
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Adresa
Contipro a.s.
561 02 Dolní Dobrouč 401
www.contipro.cz

Ing. Barbora Václavková
Personalistka
+420 465 519 561 
Barbora.Vaclavkova@contipro.com 

Mgr. Eva Myšáková 
Manažerka vzdělávacích programů
+420 465 519 584 
Eva.Mysakova@contipro.com 

POJĎTE DĚLAT VĚDU S NÁMI

KDO JSME?
Jsme ryze česká biotechnologická společnost s tradicí od roku 1990. Vyrábíme kyseli-
nu hyaluronovou nejvyšší kvality pro prestižní světové značky. Naše suroviny pro farma-
ceutický a kosmetický průmysl vyvážíme do více než 70 zemí světa. Díky internímu vý- 
zkumu a vývoji, kterému se věnuje celá polovina naší firmy, uvádíme každý rok na trh 
inovativní produkty.

KOHO HLEDÁME?
Zkušené výzkumné pracovníky, ale také absolventy přírodovědných oborů a oborů za-
měřených na strojírenství, mechatroniku, elektrotechniku a nanotechnologie. Uvítáme  
i talenty z jiných oblastí. 

CO NABÍZÍME?
• Odborné stáže, trainee programy a program pro postdoky
• Vedení bakalářských, diplomových a doktorandských prací
• Volné pracovní pozice napříč společností i pro absolventy

JAKÉ MÁME BENEFITY?
• Pružná pracovní doba s možností maximálního sladění pracovních a osobních aktivit
• Podpora odborného vzdělávání a osobního rozvoje
• Po 1. roce 5. týden dovolené
• Zázemí stabilní společnosti s tradicí vice než 27 let na světových trzích
• Stravování v areálu společnosti s příspěvkem
• Sleva na firemní produkty
• Bezúročné půjčky na bydlení
• Firemní byty, pomoc při relokaci 

ZAUJALI JSME VÁS? OZVĚTE SE NÁM A URČITĚ NĚCO VYMYSLÍME.

Contipro a.s. je ryze česká biotechnologická společnost s tradicí od roku 1990. Vyrábíme kyselinu 
hyaluronovou nejvyšší kvality pro prestižní světové značky. Naše suroviny pro farmaceutický a kosmetický 
průmysl vyvážíme do více než 70 zemí světa. Díky internímu výzkumu a vývoji, kterému se věnuje celá 
polovina naší firmy, uvádíme každý rok na trh inovativní produkty. 

profil společnosti
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kontakt
Eva Myšáková
eva.mysakova@contipro.com
www.contipro.com

Contipro a.s.
Dolní Dobrouč 401
Dolní Dobrouč 561 02

hledáme
Hledáme jak zkušené výzkumné pracovníky, ale také absolventy všech přírodovědných oborů a oborů 
zaměřených na strojírenství, mechatroniku, elektrotechniku a nanotechnologie. Uvítáme i talenty z jiných 
oblastí.

nabízíme
• Odborné stáže, trainee programy
• Vedení bakalářských, diplomových a doktorandských prací
• Volné pracovní pozice napříč společností i pro absolventy

benefity
• Pružná pracovní doba s možností maximálního sladění pracovních a osobních aktivit
• Podpora odborného vzdělávání a osobního rozvoje
• Po 1. roce 5. týden dovolené
• Stravování v areálu společnosti s příspěvkem
• Sleva na firemní produkty
• Bezúročné půjčky na bydlení
• Firemní byty, pomoc při relokaci

Hang Nguyen
malá písmenka na začátku



profil společnosti
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kontakt
Lenka Lhotáková
lhotakova@crytur.cz
www.crytur.cz

Crytur, spol. s r.o.
Na Lukách 2283
51101 Turnov

hledáme
Trvale hledáme budoucí špičkové odborníky v oboru chemie, fyziky, strojírenství a elektrotechniky do našeho 
oddělení výzkumu a vývoje.

nabízíme
Vysoce atraktivní zaměstnání a kontakt s nejmodernějšími standardy, spolupráci na výrobě a vývoji 
špičkových výrobků, seznámení s řadou moderních postupů, možnosti dalšího kvalifikačního rozvoje, 
přátelské pracovní prostředí, profesionalitu, odpovídající platové ohodnocení, každoroční zvyšování mezd, 
flexibilní pracovní dobu.

Crytur je přední světovou společností, zabývající se výrobou a opracováním syntetických krystalů se 
zaměřením na speciální aplikace, s úzkou specializací na zákaznické projekty s vysokou mírou spolupráce 
ve výzkumu a vývoji.

možnosti
• Částečný úvazek
• Diplomová nebo bakalářská práce
• Brigáda
• A mnohé další.

Devro je jedním ze světových lídrů v oblasti výroby kolagenních a plastových střev používaných zákazníky 
po celém světě pro výrobu různých druhů párků a dalších masných výrobků. Společnost zaměstnává přes  
2 200 zaměstnanců v různých zemích, z toho je přes 1 000 zaměstnanců v ČR. Zde máme závody v Jilemnici 
a ve Slavkově u Brna.  Všechny výrobní procesy jsou efektivně řízeny a neustále zlepšovány. Jsme držiteli 
certifikátů kvality, životního prostředí, bezpečnosti práce a potravinářské bezpečnosti.

profil společnosti
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kontakt
Jana Šlamborová
jana.slamborova@devro.com
http://cz.devro.com

Devro s.r.o.
Víchovská 830
514 19 Jilemnice

hledáme
Absolventy chemických a potravinářských oborů, se zájmem aplikovat a rozšiřovat získané dovednosti v 
praxi, s vysokým pracovním nasazením, nadšením a spolehlivostí.

Uplatnění u nás najdete na těchto pozicích:
• Technolog potravinářské výroby
• Procesní inženýr / Technolog
• Produktový specialista / Aplikační manažer
• Vývojový pracovník se zaměřením na plasty
• Specialista řízení jakosti / Laborant

nabízíme
• Zajímavé pracovní příležitosti pro absolventy chemických a potravinářských oborů.
• Možnost aktivně se podílet na zavádění nových technologií a  laboratorních postupů na moderních 

pracovištích. 
• Své uplatnění u nás najdou i absolventi oborů se zaměřením na plasty v potravinářském průmyslu.
• Budete mít možnost stát se členem mezinárodních projektových týmů zabývajících se zpracováním 

kolagenu a prodejem výrobků. 
• Jsme nadnárodní společnost a podpoříme Vás v jazykovém a profesním vzdělávání.

možnosti
• Částečný úvazek
• Diplomová nebo bakalářská práce
• Praxe/stáž
• Trainee program
• A mnohé další.



Jsme tu už 85 let.

Vytvorili jsme tradici?

jedinecné výroby.?

EURES je bezplatná informační a poradenská služba Úřadu práce ČR podporující volný pohyb pracovních sil 
po Evropě. Na portálech EURES www.eures.europa.eu a www.eures.cz lze najít aktuální informace o životních 
a pracovních podmínkách v zemích EU/EHP a Švýcarsku, stejně jako ověřená volná pracovní místa. 
Celoevropskou síť EURES tvoří cca 900 EURES poradců, v ČR působí na krajských pobočkách a kontaktních 
pracovištích Úřadu práce.

profil společnosti

17

kontakt
Barbora Tekin
barbora.tekin@uradprace.cz
www.eures.cz

Úřad práce České republiky 
- Generální ředitelství
Dobrovského 2178/25, 170 00 Praha 7

hledáme
Zájemce o práci v zahraniční všech možných oborů a profesí. Oficiální databázi všech volných míst členských 
států EU, EHP a Švýcarska naleznete na Evropském portále pracovní mobility EURES. Tato volná pracovní 
místa jsou uveřejňována prostřednictvím veřejných služeb zaměstnanosti jednotlivých zemí.

nabízíme
• Bezplatný informační a poradenský servis.
• Životní a pracovní podmínky v jednotlivých zemích.
• Databáze ověřených volných míst v zemích EU/EHP a Švýcarsku.
• Nábory a burzy práce.

možnosti
• Částečný úvazek
• Brigáda
• A mnohé další.



profil společnosti
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kontakt
Markéta Hinaisová
marketa.hinaisova@alsglobal.com
www.alsglobal.cz

ALS Czech Republic s.r.o
Na Harfě 336/9 
190 00 Praha 9

hledáme
Absolventy a studenty VŠ chemického či obdobného směru se zájmem o analytickou chemii.
Hledáme pečlivé, spolehlivé a talentované osobnosti se zájmem se nadále rozvíjet v oboru.

nabízíme
• Zaměstnáním u nás získáte zajímavou práci s nejmodernějším technologickým vybavením, možnost 

dalšího vzdělávání v oboru, možnost interního kariérního růstu, uplatnění Vašeho talentu v analytické 
laboratoři, zázemí silné nadnárodní společnosti.

• Spolupráci na zajímavých projektech.
• Zajímavé benefity ve formě sportovních aktivit, týden dovolené navíc, účast na firemních akcích, osobní 

ohodnocení, levnější volací tarify na mobilní telefony, příspěvek na penzijní spoření.

ALS Czech Republic, s.r.o. je mezinárodní společnost, provozující akreditované moderní  analytické laboratoře. 
Patříme mezi největší laboratorní skupiny v České republice. Společnost dělí svoje laboratoře na tři oblasti:
• ENVIROMENTAL: monitoring a rozbory složek ŽP (vody, odpady, půdy, kaly, sedimenty, ovzduší, pevné 

látky apod.)
• FOOD & PHARMACEUTICAL: testování, analýzy a poradenské služby pro potravinářský a farmaceutický 

průmysl (potraviny, krmiva, nutriční doplňky a farmaceutické produkty)
• TRIBOLOGY: diagnostické programy a řešení údržby  strojních zařízení a motorů (mazací oleje, plastická 

maziva, motorová nafta, obráběcí kapaliny, nemrznoucí směsi)

možnosti
• Částečný úvazek
• Diplomová nebo bakalářská práce
• Praxe/stáž
• Brigáda
• Trainee program
• A mnohé další.

Jsme součástí společnosti Glencore Agriculture B.V., která je jedním z největších zpracovatelů a obchodníků 
s agrokomoditami na světě. Obchodujeme a distribuujeme více než 90 druhů výrobků vlastní produkce i 
třetích stran. Společnost Glencore Agriculture Czech s.r.o. se v současnosti zaměřuje na výrobu kvalitních 
rostlinných olejů a jejich vedlejších produktů, jako je například řepkový šrot. Jsme profesionálem v oblasti 
přepravy, zpracování a obchodování zemědělských komodit. Naše společnost navazuje na více než 100 letou 
tradici produkce jedlých olejů, která započala založením Schichtových závodů v Ústí nad Labem.

profil společnosti
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kontakt
Pavel Dlask
pavel.dlask@glencore.com
www.glencoreagriculture.com

Glencore Grain Czech s.r.o.
Žukovova 1658/27A,
400 03  Ústí nad Labem

hledáme
Využijte skvělé příležitosti a staňte se součástí 
mezinárodního týmu Glencore Agriculture Czech.
Hledáme perspektivní a anglicky mluvící talenty se 
zájmem o kariérní růst na pozice:
• Procesní inženýr
• Specialista logistiky
• Technik elektro
• Reliability engineer
• Mechanik
• Seřizovač
• Mechatronik

nabízíme
• Možnost stát se součástí mezinárodní skupiny 

Glencore
• Zaměstnání v inspirujícím a týmovém prostředí
• Přiležitost k osobnostnímu a profesnímu růstu
• Práci na zajímavých projektech
• Zaměstnanecké benefity
• Trainee program
• Mentorování
• Stáže

možnosti
• Částečný úvazek
• Diplomová nebo bakalářská práce
• Praxe/stáž
• Brigáda
• Trainee program
• A mnohé další.

Hang Nguyen
malí písmenka na začátku, nejsou to věty



— 
Chuť objevovat  
začíná u vás

V ABB se podílíme na řešení největších globálních problémů současnosti. 
Připojte se k nám a staňte se součástí mezinárodního multikulturního týmu. 
Budete mít příležitost pracovat s technologiemi, které pozitivně ovlivňují svět 
kolem nás. Základem našeho úspěchu je spolupráce. Lepší svět začíná s vámi.  
www.abb.cz/kariera

V ABB se podílíme na řešení největších globálních problémů současnosti. Připojte se k nám a staňte se 
součástí mezinárodního multikulturního týmu. Budete mít příležitost pracovat s technologiemi, které 
pozitivně ovlivňují svět kolem nás. Základem našeho úspěchu je spolupráce.

Lepší svět začíná s námi.

ABB (ABBN: Six Swiss Ex) je lídr a průkopník v oborů elektrotechnických výrobků, robotiky a pohonů, 
průmyslové automatizace a energetiky. Zákazníci ABB pocházejí z odvětví energetiky, průmyslu, dopravy 
a infastruktury z celého světa. V návaznosti na více než 130 let tradice inovací dnes společnost ABB tvoří 
budoucnost průmyslové digitalizace a je hybnou silou energetické a čtvrté průmyslové revoluce. Jako 
titulární partner Formule E, mezinárodní kategorie závodů FIA pro vozidla s výhradně elektrickým pohonem, 
ABB posouvá hranice e-mobility a přispívá k udržitelné budoucnosti. ABB působí ve více než 100 státech a 
má přibližně 136 000 zaměstnanců.

profil společnosti
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trainee program

částečný úvazek

brigáda

praxe/stáž

závěrečná práce

strojní

elektro

kontakt
Kristína Hrdová
Abb.prace@cz.abb.com
www.abb.cz

https://www.facebook.com/abb.kariera/

hledáme
• Commissioning inženýr
• Inženýr automatizace
• Nákupčí
• Inženýr řídicích systémů
• Konstruktér elektro / strojní
• Projektový manažer pro výrobu rozváděčů
• Programátor ochran
• Obchodně-technický zástupce
• Project Manager
• Account Manager - elektrotechnické vzdělání
• 

• Dejte nám o sobě vědět a my vám dáme příležitost!

nabízíme
•  práci se špičkovými technologiemi
•  spolupráci na mezinárodních projektech
•  aktivní využití anglického jazyka
•  možnost dalšího profesního i osobního rozvoje a kariérního růstu
•  zajímavé zaměstnanecké benefity (jazykové kurzy, 5 týdnů dovolené, cafeteria, penzijní 

připojištění a další)

Pro více informací nás kontaktujte: E-mail: abb.prace@cz.abb.com a www.abb.cz/kariera

požadujeme
Talentované a motivované absolventky a absolventy oborů elektro, strojní, mechatronika, 
automatizace, pohony, elektroenergetika, chemicko-technologických oborů aj. splňující 
následující předpoklady:
• aktivní znalost anglického jazyka
• proaktivní přístup
• ochota dále se vzdělávat
• spolehlivost
• loajalita

Dejte nám o sobě vědět a my vám dáme příležitost!
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trainee program

plný úvazek

částečný úvazek

brigáda

praxe/stáž

závěrečná práce

strojní

informatika

ekonomie

ostatní

Adient Strakonice je globální dodavatel autotextilií, s bohatými zkušenostmi v oblasti finálních produktů i 
vývoje. Máme výrobní závody, vývojová centra i obchodní zastoupení po celém světě. 
Společnost je zaměřena na výrobu a vývoj textilních materiálů, které se používají na sedadla, stropy, hlavové 
a loketní opěrky, výplně dveří a koberečky.
Součástí závodu ve Strakonicích je také Inovační centrum s celosvětovou působností, zaměřené na výzkum 
a vývoj auto textilií. 
Spolupracujeme i s univerzitami a výzkumnými ústavy.
Vítáme nové kolegy, kteří se chtějí stát naší součástí a podílet se na naší strategii a cílech.

profil společnosti

kontakt
Mgr. Lucie Kubešová
lucie.kubesova@adient.com

Adient Strakonice s.r.o. 
Heydukova 1111
386 01 Strakonice

hledáme
• absolventy Technické univerzity 
• studenty posledních ročníků Technické univerzity

nabízíme
• pestrou, zajímavou práci v prostředí textilní výroby 
• možnost seznámit se s detailním vývojem a výrobou textilií v prostředí výrobní firmy
• nadstandardní benefity
• pracovní smlouvu nebo práci na dohodu

požadujeme
• zájem o textilie
• komunikativní znalost anglického jazyka

Adient Strakonice je globální dodavatel autotextilií, s bohatými zkušenostmi v oblasti finálních produktů i 
vývoje. Máme výrobní závody, vývojová centra i obchodní zastoupení po celém světě. 
Společnost je zaměřena na výrobu a vývoj textilních materiálů, které se používají na sedadla, stropy, hlavové 
a loketní opěrky, výplně dveří a koberečky.
Součástí závodu ve Strakonicích je také Inovační centrum s celosvětovou působností, zaměřené na výzkum 
a vývoj auto textilií. 
Spolupracujeme i s univerzitami a výzkumnými ústavy.
Vítáme nové kolegy, kteří se chtějí stát naší součástí a podílet se na naší strategii a cílech.

profil společnosti
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trainee program

plný úvazek

částečný úvazek

brigáda

praxe/stáž

závěrečná práce

strojní

informatika

ekonomie

ostatní

kontakt
Mgr. Lucie Kubešová
lucie.kubesova@adient.com

Adient Strakonice s.r.o. 
Heydukova 1111
386 01 Strakonice

hledáme
• absolventy Technické univerzity 

nabízíme
• pestrou, zajímavou práci v prostředí textilní výroby 
• možnost seznámit se s detailním vývojem a výrobou textilií v prostředí výrobní firmy
• nadstandardní benefity
• pracovní smlouvu nebo práci na dohodu

požadujeme
• zájem o textilie

Hang Nguyen
technická, ne Technická



profil společnosti
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plný úvazek

částečný úvazek

brigáda

praxe/stáž

závěrečná práce

strojní

elektro

Dynamicky se rozvíjející švýcarská společnost se sídlem v Novém Městě nad Metují je výrobcem a 
distributorem strojů pro hutnící práce v pozemním a silničním stavitelství. Ammann je celosvětově předním 
dodavatelem zařízení na výrobu asfaltových směsí, hutnících strojů a zařízení na pokládku povrchů 
komunikací. Tato švýcarská rodinná firma slaví již více jak 140 let úspěchy na světových trzích. Své stroje a 
zařízení vyrábí v řadě provozů v Evropě, Číně, Brazílii a nově také v Indii.

kontakt
Bronislava Kovářová
bronislava.kovarova@ammann-group.com
http://www.ammann-group.com

Ammann Czech Republic, a.s.
Náchodská 145
549 01 Nové Město nad Metují

hledáme
Hledáme aktivní a schopné studenty a absolventy technických oborů, kteří mají zájem 
zapojit se do našich vývojových projektů a naplňovat s námi naše vize.

Zajímavou a tvůrčí práci nabízíme na pozicích:
• Konstruktér elektro
• Konstruktér strojní
• Programátor řídících jednotek

nabízíme
• maximální podporu a pomoc zkušených odborníků
• výborné technické zázemí
• profesní růst
• vzdělávání a rozvoj, jazykové kurzy
• příjemné pracovní prostředí a kolektiv
• motivující finanční ohodnocení
• široké spektrum benefitů

požadujeme
Nadšení a chuť pracovat ve strojírenství, vzdělávat se a tvořit.

Dynamicky se rozvíjející švýcarská společnost se sídlem v Novém Městě nad Metují je výrobcem a 
distributorem strojů pro hutnící práce v pozemním a silničním stavitelství. Ammann je celosvětově předním 
dodavatelem zařízení na výrobu asfaltových směsí, hutnících strojů a zařízení na pokládku povrchů 
komunikací. Tato švýcarská rodinná firma slaví již více jak 140 let úspěchy na světových trzích. Své stroje a 
zařízení vyrábí v řadě provozů v Evropě, Číně, Brazílii a nově také v Indii.

profil společnosti
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plný úvazek

částečný úvazek

brigáda

praxe/stáž

závěrečná práce

strojní

elektro

kontakt
Bronislava Kovářová
bronislava.kovarova@ammann-group.com
http://www.ammann-group.com

Ammann Czech Republic, a.s.
Náchodská 145
549 01 Nové Město nad Metují

hledáme
Hledáme aktivní a schopné studenty a absolventy technických oborů, kteří mají zájem 
zapojit se do našich vývojových projektů a naplňovat s námi naše vize.

Zajímavou a tvůrčí práci nabízíme na pozicích:
• Konstruktér elektro
• Konstruktér strojní
• Programátor řídících jednotek

nabízíme
• maximální podporu a pomoc zkušených odborníků
• výborné technické zázemí
• profesní růst
• vzdělávání a rozvoj, jazykové kurzy
• příjemné pracovní prostředí a kolektiv
• motivující finanční ohodnocení
• široké spektrum benefitů

požadujeme
Nadšení a chuť pracovat ve strojírenství, vzdělávat se a tvořit.

Hang Nguyen
ať nejsou spojky a předložky takhle na konci řádku



We make your products better. Worldwide.

www.argo-hytos.com

Příležitost pro studenty
 › odborná praxe

 › spolupráce při zpracování bakalářský  

   a diplomových prací

 › získávání zkušeností prostřednitvím brigád

 › exkurze

Příležitost pro absolventy
 › práce v dynamicky se rozvíjející společnosti

 › vybavení pracovišť na vysoké technické úrovni

 › práce v příjemném pracovním prostředí

 › možnost profesního růstu

 › zaměstnanecké výhody 

Vaše příležitost - Náš úspěch
ARGO-HYTOS s.r.o. je členem mezinárodní skupiny, která jako středně velký rodinný 

podnik zaměstnává více než 1300 pracovníků.

Skupina ARGO-HYTOS disponuje více než šedesátiletou zkušeností ve filtraci a řídicí 

a regulační technice v oblasti mobilní a průmyslové hydrauliky.

ARGO-HYTOS s.r.o. · Dělnická 1306 · 54315 Vrchlabí · Česká republika · Tel. +420-499-403 111 · info@argo-hytos.com
Personální oddělení · Tel.: +420 499 403 310 · jobs.cz@argo-hytos.com
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 IT Specialist
 Cost Analyst
 Production Planning Egineer 

 Sales specialist
 CAD Constructor 

Aktuálně hledáme:
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plný úvazek

částečný úvazek

brigáda

praxe/stáž

závěrečná práce

elektro

Jsme česká inženýrská společnost. Naší prací 
je průmyslová automatizace. Projektujeme. 
Programujeme. Oživujeme. Potřebujeme vás. 
Elektrotechniky s chutí poznat svět z první ruky. 
Přidejte se k nám. Společně rozhýbeme celý svět.  

Do vzdělávání a rozvoje know-how investujeme 
ročně 10 % z našeho zisku. Naši specialisté jsou 
přímo zapojování do strategického rozhodování. 
Techničtí lídři a zkušení specialisté se podílejí 
na vývoji našich produktů, způsobu zaškolování 
nových inženýrů a jiných klíčových oblastí.

Naši lídři vyrostli mezi námi. Do vedoucích pozic 
v technické i manažerské rovině umožňujeme 
růst v rámci firmy.

https://www.facebook.com/btechcz/
https://www.linkedin.com/company/b-tech-
a-s-/

profil společnosti

hledáme
• Programátory PLC a HMI
• Programátory průmyslových robotů
• Projektanty elektro
• Servisní techniky - řídicí systémy, robotika, jednoúčelové stroje
• Techniky oživení MES 
• Projektového nákupčího
• Brigádníky pro SW práce do naší nové kanceláře v Brně

požadujeme
Chceš cestovat?
Ze školy máš základy PLC programování a chytlo tě to?
Jsi houževnatý a máš pozitivní přístup k práci, k životu a tak vůbec?
Pokud se domluvíš anglicky, je to skvělé, ale pokud ne, umíme ti s tím pomoci! 

kontakt
Lenka Klimešová 
jobs@btech.cz
www.btech.cz

U Borové 69, 58001 Havlíčkův Brod
Koněvova 141, 130 00 Praha 3
Podnikatelská 4 (Budova 2), Brno 

nabízíme
Technicky zajímavou a různorodou práci pro koncové zákazníky v oblasti procesní i výrobní 
automatizace: řídíme a oživujeme pivovary, automobilky, mlékárny, malé vodní elektrárny, 
logistická centra, výrobní závody v potravinářství i automotive.
Sehraný tým techniků jako jsi ty, který drží při sobě a zvládne někdy i nemožné.
Příležitost poznat v rámci své profese doslova celý svět z první ruky.

Rozh bej 
s
cel  sv t!

Studuje  elektro 
a chytly t  P LC ka?
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CGI je přední globální firma v oblasti IT konzultací 
a služeb založená v roce 1976. Na českém trhu 
působíme od roku 1993, kdy jsme zde dokončili 
první projekt. Díky vysoké kvalitě IT služeb jsme 
si v České republice získali pověst spolehlivých 
profesionálů. Spolupráce se 70.000 odborníky, 
kteří pracují pro CGI na stovkách míst po celém 
světě, nám umožňuje spojit znalosti místních 
podmínek s globálními zkušenostmi a zdroji a 
nabídnout špičkové a komplexní poradenství, 
systémovou integraci a outsourcing, včetně 
specifických řešení pro různá odvětví. Více o 
tom, na čem všem pracují naši kolegové, najdeš 
na www.cgikariera.cz.

www.facebook.com/CGIITCZECH/
https://www.linkedin.com/company/1415/

profil společnosti

hledáme
• absolventy vysokých škol se zaměřením na IT 
• nové kolegy, se silnou motivací k učení nových technologií
• zkušené i nadšené programátory
• sme specialisti v oblastech systémové integrace, vývoji a nasazení SW řešení nebo 

podpory, údržby aplikací pro zákazníky v různých odvětvích jako jsou (telekomunikace, 
finance, průmysl aj.), jestli tě to baví a zajímá, staň se jedním z nás

požadujeme
• zapálení pro IT, zkušenosti s programováním 
• chuť neustále se učit nové technologie na velkých projektech
• ochotu přijímat výzvy a nebát se „skočit do vody”
• schopnost pracovat samostatně, ale připravenost účastnit i se týmové práce

kontakt
Vladimír Bláha
kariera.cz@cgi.com
www.cz.cgi.com

CGI IT Czech Republic s.r.o.
Laurinova 2800/4
155 00, Praha 5 – Stodůlky

nabízíme
• stabilitu, zázemí a perspektivu globální IT společnosti
• zajímavé projekty v rozmanitých oblastech
• možnost učit se nové technologie a rozvíjet znalosti různých odvětví
• příjemné pracovní prostředí a skvělou partu lidí
• akciový program pro zaměstnance a podíl na zisku společnosti 
• mnoho zajímavých zaměstnaneckých benefitů
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CGI je přední globální firma v oblasti IT konzultací 
a služeb založená v roce 1976. Na českém trhu 
působíme od roku 1993, kdy jsme zde dokončili 
první projekt. Díky vysoké kvalitě IT služeb jsme 
si v České republice získali pověst spolehlivých 
profesionálů. Spolupráce se 70.000 odborníky, 
kteří pracují pro CGI na stovkách míst po celém 
světě, nám umožňuje spojit znalosti místních 
podmínek s globálními zkušenostmi a zdroji a 
nabídnout špičkové a komplexní poradenství, 
systémovou integraci a outsourcing, včetně 
specifických řešení pro různá odvětví. Více o 
tom, na čem všem pracují naši kolegové, najdeš 
na www.cgikariera.cz.

www.facebook.com/CGIITCZECH/
https://www.linkedin.com/company/1415/

profil společnosti

hledáme
• absolventy vysokých škol se zaměřením na IT 
• nové kolegy, se silnou motivací k učení nových technologií
• zkušené i nadšené programátory
• sme specialisti v oblastech systémové integrace, vývoji a nasazení SW řešení nebo 

podpory, údržby aplikací pro zákazníky v různých odvětvích jako jsou (telekomunikace, 
finance, průmysl aj.), jestli tě to baví a zajímá, staň se jedním z nás

požadujeme
• zapálení pro IT, zkušenosti s programováním 
• chuť neustále se učit nové technologie na velkých projektech
• ochotu přijímat výzvy a nebát se „skočit do vody”
• schopnost pracovat samostatně, ale připravenost účastnit i se týmové práce

kontakt
Vladimír Bláha
kariera.cz@cgi.com
www.cz.cgi.com

CGI IT Czech Republic s.r.o.
Laurinova 2800/4
155 00, Praha 5 – Stodůlky

nabízíme
• stabilitu, zázemí a perspektivu globální IT společnosti
• zajímavé projekty v rozmanitých oblastech
• možnost učit se nové technologie a rozvíjet znalosti různých odvětví
• příjemné pracovní prostředí a skvělou partu lidí
• akciový program pro zaměstnance a podíl na zisku společnosti 
• mnoho zajímavých zaměstnaneckých benefitů



Pojďte s námi psát svou 
vlastní budoucnost!

75%
naší produkce je směřována 
do automobilového průmyslu, 
kde dodáváme pro modely 
BMW, Daimler, Audi i Tesla. 
Naše výrobky pomáhají 
snižovat hmotnost novým 
generacím automobilů. 

750
Jsme jedním z 
nejvýznamnějších 
zaměstnavatelů v regionu 
s více než 750 zaměstnanci.

Nabízíme Vám:

Constellium je 
předním evropským 
výrobcem lisovaných 
polotovarů z hliníku
a jeho slitin již přes
100 let. 

Nadstandartní ohodnocení a nadprůměrné mzdy
Příležitost k osobnímu a profesnímu růstu 

Široký program firemního vzdělávání
Příspěvek na penzijní připojištění 

Závodní stravování
5 týdnů dovolené

Jazykové kurzy

412 508 371
kariera@constellium.com

www.constellium.cz
www.pracevdecine.cz

Constellium Extrusions
Děčín s.r.o.

Ústecká 751/37
405 02 Děčín

Pojďte s námi psát svou 
vlastní budoucnost!

75%
naší produkce je směřována 
do automobilového průmyslu, 
kde dodáváme pro modely 
BMW, Daimler, Audi i Tesla. 
Naše výrobky pomáhají 
snižovat hmotnost novým 
generacím automobilů. 

750
Jsme jedním z 
nejvýznamnějších 
zaměstnavatelů v regionu 
s více než 750 zaměstnanci.

Nabízíme Vám:

Constellium je 
předním evropským 
výrobcem lisovaných 
polotovarů z hliníku
a jeho slitin již přes
100 let. 

Nadstandartní ohodnocení a nadprůměrné mzdy
Příležitost k osobnímu a profesnímu růstu 

Široký program firemního vzdělávání
Příspěvek na penzijní připojištění 

Závodní stravování
5 týdnů dovolené

Jazykové kurzy

412 508 371
kariera@constellium.com

www.constellium.cz
www.pracevdecine.cz

Constellium Extrusions
Děčín s.r.o.

Ústecká 751/37
405 02 Děčín
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Ve společnosti Continental se zabýváme vývojem technologií umožňujících automatizaci, digitalizaci 
a elektrifikaci řízení automobilů a výrobou pláštů pneumatik pro osobní i nákladní automobily. Jsme 
technologická společnost a k našim dlouhodobým vizím patří Vision Zero - svět bez dopravních nehod.
V ČR působíme v 9 výrobních závodech, kde vyrábíme  např. automobilovou elektroniku, palivové dopravní 
jednotky, řídící jednotky motorů a převodovek. V našem R&D centru v Ostravě vyvíjíme teplotní, hladinové 
či tlakové senzory.

Naše výrobní závody mají svá sídla v Adršpachu, Brandýse nad Labem, Frenštátě pod Radhoštěm, Jičíně, 
Meclově, Otrokovicích, Trutnově a v Ostravě.

profil společnosti

Seš student/absolvent VŠ s technickým či ekonomickým zaměřením, který vyniká svými 
komunikačními a  organizačními schopnostmi? Seš týmový hráč a těšíš se na spolupráci s 
námi? Dokážeš se rozhodnout ve stresových situacích a pracovat na samostatných úkolech? 
Kladeš důraz na svůj osobní rozvoj a nic nenecháváš náhodě? Do našich řad hledáme právě 
takové kolegyně a kolegy! Lidi pro něž jsou naše hodnoty blízké.   

požadujeme

nabízíme
• Pracovní poměr na dobu určitou/neurčitou
• Zajímavé finanční ohodnocení
• Možnost spolupráce s našimi odborníky a spolupodílení se na technických řešeních 
• Příležitost pro rozvoj a karierní růst
• Vypracování diplomové práce
• Vzdělávací programy
• Bohatý balíček benefitů (příspěvek na stravování, 5 týdnů dovolené, program Benefit Plus, 

podpora sportovních aktivit, Sick Days, Home-Office)

kontakt
Milan Souček
milan.soucek@continental-corporation.com
Zelená linka 800 100 618

https://www.continental-corporation.com/cs-cz
https://www.facebook.com/
ContinentalKarieraCZ/
https://www.linkedin.com/company/3534/life/

Studenty a absolventy VŠ, kterým nabízíme pozice v našich Trainee programech či vybrané 
pozice specialistů dle aktuální nabídky. Zájemcům o zkrácené pracovní úvazky můžeme 
nabídnout brigády a stáže.

hledáme
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Ve společnosti Continental se zabýváme vývojem technologií umožňujících automatizaci, digitalizaci 
a elektrifikaci řízení automobilů a výrobou pláštů pneumatik pro osobní i nákladní automobily. Jsme 
technologická společnost a k našim dlouhodobým vizím patří Vision Zero - svět bez dopravních nehod.
V ČR působíme v 9 výrobních závodech, kde vyrábíme  např. automobilovou elektroniku, palivové dopravní 
jednotky, řídící jednotky motorů a převodovek. V našem R&D centru v Ostravě vyvíjíme teplotní, hladinové 
či tlakové senzory.

Naše výrobní závody mají svá sídla v Adršpachu, Brandýse nad Labem, Frenštátě pod Radhoštěm, Jičíně, 
Meclově, Otrokovicích, Trutnově a v Ostravě.

profil společnosti

Seš student/absolvent VŠ s technickým či ekonomickým zaměřením, který vyniká svými 
komunikačními a  organizačními schopnostmi? Seš týmový hráč a těšíš se na spolupráci s 
námi? Dokážeš se rozhodnout ve stresových situacích a pracovat na samostatných úkolech? 
Kladeš důraz na svůj osobní rozvoj a nic nenecháváš náhodě? Do našich řad hledáme právě 
takové kolegyně a kolegy! Lidi pro něž jsou naše hodnoty blízké. 

požadujeme

nabízíme
• Pracovní poměr na dobu určitou/neurčitou
• Zajímavé finanční ohodnocení
• Možnost spolupráce s našimi odborníky a spolupodílení se na technických řešeních 
• Příležitost pro rozvoj a karierní růst
• Vypracování diplomové práce
• Vzdělávací programy
• Bohatý balíček benefitů (příspěvek na stravování, 5 týdnů dovolené, program Benefit Plus, 

podpora sportovních aktivit, Sick Days, Home-Office)

kontakt
Milan Souček
milan.soucek@continental-corporation.com
Zelená linka 800 100 618

https://www.continental-corporation.com/cs-cz
https://www.facebook.com/
ContinentalKarieraCZ/
https://www.linkedin.com/company/3534/life/

Studenty a absolventy VŠ, kterým nabízíme pozice v našich Trainee programech či vybrané 
pozice specialistů dle aktuální nabídky. Zájemcům o zkrácené pracovní úvazky můžeme 
nabídnout brigády a stáže.

hledáme
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Společnost e4t electronics for transportation s.r.o. je předním poskytovatelem služeb pro vývoj elektrických 
a elektronických systémů vozidel v České republice. Je nedílnou součástí technického vývoje koncernu 
Volkswagen a díky svým vysoce kvalifikovaným odborníkům přebírá odpovědnosti v různých fázích vývoje 
automobilové elektroniky. Již od roku 2001 podporuje e4t své zákazníky během celého vývojového cyklu - od 
návrhu, přes vývoj a testování až po integraci a sériové nasazení. Tyto své kompetence doplňuje také výrobou 
hardwarových a softwarových prototypů. e4t je dceřinou společností firem ŠKODA AUTO a CARMEQ, což z ní 
činí 100% člena skupiny Volkswagen.

profil společnosti

kontakt
Kateřina Brožková Marková
katerina.brozkova.markova@e4t.cz
http://www.e4t.cz

e4t electronics for transportation s.r.o.
Novodvorská 994/138
142 21 Praha 4 

hledáme
Do svých řad uvítáme talentované absolvent(k)y a student(k)y technických oborů, kteří se 
nebojí výzev, a hledání řešení je pro ně srdeční záležitostí.

nabízíme

• Práci, kde se nebudete nudit
• Možnost být u budování nového týmu
• Zkrácenou pracovní dobu 37,5 hod. týdně
• Home office
• Jazykové kurzy a odborná školení 
• Možnost pořídit si každý rok zbrusu nový vůz od 2.700,- měsíčně
• Řadu neformálních akcí – týmová setkání, sportovní aktivity apod.
• Příspěvky na stravování, sport, kulturu, volný čas
• Odměnu za doporučení nového kolegy/ně
• A další atraktivní benefity...

požadujeme
• Komunikativní znalost AJ/NJ
• Schopnost týmové spolupráce
• Proaktivní přístup  
• Samostatnost  
• Analytické uvažování 
• Ochota cestovat 
• Orientace v automobilové elektronice výhodou

Společnost e4t electronics for transportation s.r.o. je předním poskytovatelem služeb pro vývoj elektrických 
a elektronických systémů vozidel v České republice. Je nedílnou součástí technického vývoje koncernu 
Volkswagen a díky svým vysoce kvalifikovaným odborníkům přebírá odpovědnosti v různých fázích vývoje 
automobilové elektroniky. Již od roku 2001 podporuje e4t své zákazníky během celého vývojového cyklu - od 
návrhu, přes vývoj a testování až po integraci a sériové nasazení. Tyto své kompetence doplňuje také výrobou 
hardwarových a softwarových prototypů. e4t je dceřinou společností firem ŠKODA AUTO a CARMEQ, což z ní 
činí 100% člena skupiny Volkswagen.

profil společnosti
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kontakt
Kateřina Brožková Marková
katerina.brozkova.markova@e4t.cz
http://www.e4t.cz

e4t electronics for transportation s.r.o.
Novodvorská 994/138
142 21 Praha 4 

hledáme

Do svých řad uvítáme talentované absolvent(k)y a student(k)y technických oborů, kteří se 
nebojí výzev, a hledání řešení je pro ně srdeční záležitostí.

nabízíme

• Práci, kde se nebudete nudit
• Možnost být u budování nového týmu
• Zkrácenou pracovní dobu 37,5 hod. týdně
• Home office
• Jazykové kurzy a odborná školení 
• Možnost pořídit si každý rok zbrusu nový vůz od 2.700,- měsíčně
• Řadu neformálních akcí – týmová setkání, sportovní aktivity apod.
• Příspěvky na stravování, sport, kulturu, volný čas
• Odměnu za doporučení nového kolegy/ně
• A další atraktivní benefity...

požadujeme
• Komunikativní znalost AJ/NJ
• Schopnost týmové spolupráce
• Proaktivní přístup  
• Samostatnost  
• Analytické uvažování 
• Ochota cestovat 
• Orientace v automobilové elektronice výhodou
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EDAG Production Solutions CZ s.r.o. je dceřiná společnost koncernu EDAG Production Solutions GmbH 
Co.KG sídlící v Německu. Koncern EDAG je v současnosti největší nezávislou engineeringovou firmou pro 
automobilový průmysl na světě. EDAG je celosvětově na více než 70 místech, 25 zemích a má přes 7000 
zaměstnanců. Naše pobočka se nachází v Mladé Boleslavi. Naší činností je oblast konstrukce vozů. Podílíme 
se také na dodávkách výrobního zařízení pro automobilový průmysl.

Pobočky firmy: Německo: Fulda a dalších 32 poboček, Česká republika: Mladá Boleslav, Evropa: Anglie, Itálie, 
Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Rusko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Svět: Brazílie, Čína, Indie, Japonsko, 
Malajsie, Jižní Korea, USA, Mexiko. 

hledáme
Absolventy VŠ technického zaměření (strojní, elektro) na tyto pozice: 
Projektový manager, projektkoordinátor, plánovač výrobních procesů, konstruktér, simulace 
RobCAD, programátor robotů/SPS, nástrojový specialista.

nabízíme

• komunikativní znalost německého/anglického jazyka
• schopnost týmové práce
• zodpovědnost a aktivní přístup k úkolům
• dobrá znalost práce na PC
• časová flexibilita a ochota cestovat
• analytické myšlení, samostatnost, iniciativa

požadujeme

• možnost spojit kariéru s perspektivou automobilového průmyslu
• osobní i profesní růst
• moderní pracovní prostředí, práci s nejnovějšími technologiemi
• intenzivní tréninkový program a školení
• firemní jazykové kurzy
• široké portfolio zaměstaneckých benefitů (13.plat, 25 dní dovolené, benefitní systém 

Cafeterie, flexibilní pracovní doba, příspěvek na stravování)
• odměny při životních a pracovních výročích

kontakt
Daniela Panuš / Personalistka firmy
personal-hr@edag-ps.cz / +420 326 719 096
http://www.edag-ps.com/

EDAG Production Solutions CZ s. r. o.
Tř. Václava Klementa 1459
293 01 Mladá Boleslav

profil společnosti
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EDAG Production Solutions CZ s.r.o. je dceřiná společnost koncernu EDAG Production Solutions GmbH 
Co.KG sídlící v Německu. Koncern EDAG je v současnosti největší nezávislou engineeringovou firmou pro 
automobilový průmysl na světě. EDAG je celosvětově na více než 70 místech, 25 zemích a má přes 7000 
zaměstnanců. Naše pobočka se nachází v Mladé Boleslavi. Naší činností je oblast konstrukce vozů. Podílíme 
se také na dodávkách výrobního zařízení pro automobilový průmysl.

Pobočky firmy: Německo: Fulda a dalších 32 poboček, Česká republika: Mladá Boleslav, Evropa: Anglie, Itálie, 
Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Rusko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Svět: Brazílie, Čína, Indie, Japonsko, 
Malajsie, Jižní Korea, USA, Mexiko. 

Absolventy VŠ technického zaměření (strojní, elektro) na tyto pozice: 
Projektový manager, projektkoordinátor, plánovač výrobních procesů, konstruktér, simulace 
RobCAD, programátor robotů/SPS, nástrojový specialista.

nabízíme

• komunikativní znalost německého/anglického jazyka
• schopnost týmové práce
• zodpovědnost a aktivní přístup k úkolům
• dobrá znalost práce na PC
• časová flexibilita a ochota cestovat
• analytické myšlení, samostatnost, iniciativa

požadujeme

• možnost spojit kariéru s perspektivou automobilového průmyslu
• osobní i profesní růst
• moderní pracovní prostředí, práci s nejnovějšími technologiemi
• intenzivní tréninkový program a školení
• firemní jazykové kurzy
• široké portfolio zaměstaneckých benefitů (13.plat, 25 dní dovolené, benefitní systém 

Cafeterie, flexibilní pracovní doba, příspěvek na stravování)
• odměny při životních a pracovních výročích

kontakt
Daniela Panuš / Personalistka firmy
personal-hr@edag-ps.cz / +420 326 719 096
http://www.edag-ps.com/

EDAG Production Solutions CZ s. r. o.
Tř. Václava Klementa 1459
293 01 Mladá Boleslav
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trainee program

plný úvazek

částečný úvazek

brigáda

praxe/stáž

závěrečná práce

ostatní

profil společnosti
Jsme součástí nadnárodní společnosti, jsme čelním představitelem ve výrobě interiérových dílů pro 
automobilový průmysl. Specializujeme se na vstřikování plastů a montáž interiérových dílů. Patříme k 
nejvýznamnějším zaměstnavatelům v regionu, aktuálně zaměstnáváme 1.100 zaměstnanců.

https://www.facebook.com/GrupoAntolinTurnov/
https://www.linkedin.com/company/8623306/

hledáme
Hledáme talentované kolegy, kteří by se rádi stali součástí silné a stabilní nadnárodní 
společnosti.  Ke klíčovým pozicím, které hledáme, patří: 
• technologové, 
• programátoři výrobních linek, 
• inženýři kvality, 
• mechanici, 
• elektrotechnici. 

nabízíme

• VŠ vzdělání technického nebo ekonomického směru
• komunikativní znalost AJ nebo NJ
• vysoké pracovní nasazení, flexibilita, spolehlivost a pečlivost
• iniciativa, samostatnost, kreativita
• schopnost týmové spolupráce a komunikace

požadujeme

• zázemí a perspektivu silné nadnárodní společnosti
• zajímavé finanční ohodnocení
• systém motivačních programů a firemních benefitů 
• systém vzdělávání a profesního postupu

kontakt
Kamila Andrlová
kamila.andrlova@grupoantolin.com
http://www.praceturnov.cz/

Grupo Antolin Turnov s.r.o.
Průmyslová 3000
Turnov 51101

Síla a tradice rodinné společnosti

profil společnosti
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strojní
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ekonomie

Společnost KAMAX je celosvětově vedoucím výrobcem vysokopevnostních spojovacích prvků pro 
automobilový průmysl působící v Evropě, Americe a Asii. KAMAX je důležitým dodavatelem všech 
významných výrobců a dodavatelů osobního a nákladního automobilového průmyslu. K hlavním cílům 
společnosti patří nejvyšší kvalita, špičkové inovace, efektivnost nákladů a spokojenost zákazníků a 
zaměstnanců. Od svého založení v roce 1935 se rozrostl v mezinárodní společnost čítající celkem 3.500 
zaměstnanců. V Turnově působí KAMAX přes 25 let a ve svých 2 turnovských závodech zaměstnává přes 
500 zaměstnanců.

profil společnosti

kontakt
Ing. Mgr. Lenka Bílková
personalistika@kamax.com
www.kamax.com

KAMAX s. r. o.
Nudvojovice 1474
511 01 Turnov

hledáme
Absolventy vysokých škol, kteří mají zájem o International Management Trainee Program. 
Jedná se o 18ti měsíční  program, během něhož účastník pracuje ve čtyřech pobočkách 
skupiny KAMAX (Německo, USA, Španělsko, ČR...) a je zahrnut do mezinárodních projektů 
skupiny.

Průběh výběrového řízení:
V případě Vašeho zájmu zašlete svůj životopis a motivační dopis na e-mail: personalistika@
kamax.com. Pokud budete zařazeni do dalších kol, čeká Vás: Videodotazníkový pohovor, 
osobní pohovor, Assessment centrum v Německu.

nabízíme

• šestiměsíční pracovní zkušenosti v příslušeném oboru (mechanical/industrial 
engineering, finance/controlling, purchasing, sales, logistics, IT, Human resources),

• šestiměsíční zahraniční pobyt,
• dobré studijní výsledky,
• plynulá komunikace v anglickém jazyce.

požadujeme

• unikátní mezinárodní trainee program pro absolvent VŠ, kteří si kladou vysoké cíle a jsou 
otevřeni novým zkušenostem,

• stabilní zaměstnání v automotive,
• zajímavé příležitosti pro další rozvoj své mezinárodní kariéry po ukončení programu,
• široké spektrum benefitů.
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osobní pohovor, Assessment centrum v Německu.

nabízíme

• šestiměsíční pracovní zkušenosti v příslušeném oboru (mechanical/industrial 
engineering, finance/controlling, purchasing, sales, logistics, IT, Human resources),

• šestiměsíční zahraniční pobyt,
• dobré studijní výsledky,
• plynulá komunikace v anglickém jazyce.

požadujeme

• unikátní mezinárodní trainee program pro absolvent VŠ, kteří si kladou vysoké cíle a jsou 
otevřeni novým zkušenostem,

• stabilní zaměstnání v automotive,
• zajímavé příležitosti pro další rozvoj své mezinárodní kariéry po ukončení programu,
• široké spektrum benefitů.



profil společnosti
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Kautex, mezinárodní společnost se sídlem v německém Bonnu, patří z hlediska objemu prodejů mezi stovku 
největších dodavatelů automobilového průmyslu na světě. Je součástí americké multioborové společnosti 
Textron, která na trhu působí již od roku 1923 a sdružuje takové značky, jako je Bell Helicopter, Cessna, E-Z-GO, 
Greenlee aj. (www.textron.com). 
V České republice působíme již 25 let a zabýváme se výrobou plastových dílů.  Vyrábíme palivové nádrže, 
SCR nádrže - Ad Blue – technologie pro snižování emisí a  CVS produkty (Clear Vision System) – nádobky 
ostřikovačů. Nosnou technologií je vyfukování a vstřikování plastů. 
Náš závod s cca 500 zaměstnanci se nachází v Kněžmostě (zhruba 15 km od Mladé Boleslavi v blízkosti 
dálnice směr Liberec). 
https://www.facebook.com/Kautex/?fref=ts

hledáme
Studenty a absolventy VŠ se zájmem o: 
• brigádu během studia
• spolupráci na závěrečných pracích 
• trainee program pro čerstvé absolventy na oddělení dle profilu kandidáta - TECHNOLOGIE 

– VÝROBA – KVALITA - LOGISTIKA – NÁKUP – FINANCE – HR
• individuální přístup, včetně projektů v zahraničí pro studenty a absolventy oborů jako je 

MECHATRONIKA - ELEKTRONIKA - ELEKTRIKA - ROBOTIKA - IT

• ambiciózní studenty a absolventy VŠ s aktivním přístupem k řešení problémů
• zájem o sebevzdělávání a profesní rozvoj
• znalost ČJ a AJ (podmínkou), NJ (výhodou)
• komunikační a organizační schopnosti

požadujeme

nabízíme
• možnost firemního vzdělávání včetně jazykových kurzů
• individuální přístup k plánování kariéry
• příležitost pro mezinárodní mobilitu
• finanční ohodnocení odpovídající kvalifikaci a profilu kandidáta
• 13. /14. plat 
• výkonové prémie a další bonusy
• závodní stravování zdarma
• 5 týdnů dovolené
• věrnostní prémie
• příspěvek na penzijní připojištění
• firemní a sportovní akce

kontakt
Ing. Radka Lazáková
hrbohemia@kautex.textron.com
www.kautex.de

Kautex Textron Bohemia spol. s r. o. 
Bakovská 36
294 02 Kněžmost

profil společnosti
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Jsme největší výrobce výztužných technických tkanin v České republice s významnou pozicí na světových 
trzích. Naše výrobky jsou klíčovou součástí řady produktů v oblasti gumárenství, jako jsou pneumatiky a 
dopravní pásy. Díky tradici a dlouholetým zkušenostem, které sbíráme od roku 1950, jsme dodavatelem 
předních evropských a světových výrobců pneumatik. Abychom si udrželi tuto pozici na trhu, investujeme 
nejen do inovací strojního zařízení, ale i do rozvoje zaměstnanců a do našich týmů vybíráme odborníky.

profil společnosti
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kontakt
Ing. Miloslava Melichárková
melicharkovam@kordarna.cz
www.kordarna.cz

KORDÁRNA Plus a.s.
Velká nad Veličkou 890, 
69674 Velká nad Veličkou

hledáme
• specialisty i manažery
• studenty/absolventy technických oborů
• šikovné zájemce s chutí se učit

nabízíme
• práci v moderním prostředí
• přátelský kolektiv
• možnost kariérního růstu
• zázemí stabilní společnosti
• motivující mzdu a benefity

požadujeme
• technické vzdělání
• schopnost práce v týmu
• orientace na dosažení cílů
• aktivní řešení problémů
• znalost angličtiny

profil společnosti
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KSM Castings CZ a. s.
Zabýváme se tlakovým litím a obráběním 
hliníkových odlitků pro automotive.

Hrádek nad Nisou

Lehce, 

inovativně 
a spolehlivě

je to v lidech !

www.ksmcastings.com

Spousta benefitů ,
rovný přístup 
a lidé, 
kteří vědí, 
co chtějí.

U nás v Hrádku nad Nisou 
věříme, že ...

Tel: +420 488 105 203
nejsiovce@ksmcastings.com
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NASTARTUJ
SVOU KARIÉRU
VE ŠKODA AUTO
Za kterou inovací budeš vidět ty?

Praxe a závěrečné práce
Odborná praxe ve ŠKODA AUTO je skvělou 
příležitostí, jak úzce spolupracovat s našimi 
odborníky ze všech oblastí.

Trainee program
Uč se, plánuj, koordinuj a rozvíjej se
ve ŠKODA Trainee programu. 

Doktorandský program
Aplikuj výsledky svého výzkumu
v reálném prostředí a dej své 
dizertační práci nový rozměr. 

Volné pracovní pozice
Staň se součástí nejprogresivnější 
české fi rmy a tvoř s námi budoucnost 
automobilového průmyslu.

SKODAAUTOKariera WeAreSKODA ŠKODA AUTO a.s.www.skoda-kariera.cz
Přihlas se právě teď na: 
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automobilového průmyslu.
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Přihlas se právě teď na: 



Bez chytrých inženýrů 
by chytrá auta 

daleko nedojela.

CHYTRÁ AUTA POTŘEBUJÍ CHYTRÉ HLAVY.
Není nás vidět a stejně jsme přítomni. V podobě sebeparkovacích aut, 
adaptivního tempomatu nebo hlídání mrtvého úhlu při předjíždění. 
Vyvíjíme a vyrábíme technologie pro autonomní auta zítřka.
Poznejte nás více na valeo.cz.
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ekonomie
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profil společnosti
Vyvíjíme a vyrábíme díly pro chytrá a ekologická auta.
Není nás vidět a stejně jsme přítomni. Vylepšujeme auta tak, aby se Ti lépe řídilo. Naše umění tkví v 
bezpečné a příjemné jízdě. Pomáháme při parkování v nákupních centrech v podobě sebeparkovacích aut, 
při nenadálých okolnostech v podobě automatického brzdění, při předjíždění v podobě hlídaní mrtvého úhlu. 
S námi se ani nezapotíš, umíme i klimatizace!

Až si příště sedneš do auta, vzpomeň si na nás a buď v klidu.

V ČR máme výrobní závody v Humpolci, Žebráku, Podbořanech a Rakovníku, jedno z nejmodernějších 
vývojových center v Praze a testovací polygon v Milovicích. Pracuje u nás celkem 4000 zaměstnanců. 
Celosvětově máme 169 továren, 58 R&D center a zaměstnáváme 106000 lidí ve 32 zemích. Přes 11 % z prodeje 
investujeme do výzkumu.

nabízíme
• Můžete se podílet na špičkových inovacích
• Zažijete vývoj i výrobu od A do Z
• Mezinárodní mobilitu v rámci skupiny Valeo

• 6 týdnů dovolené
• Variabilní bonusy závislé na výsledcích týmu
• Podporu mobility (náhrada výdajů na dojíždění, stěhování, dočasné ubytování)
• Penzijní připojištění
• Stravenky nebo dotovanou kantýnu
• Příspěvek na relaxační aktivity
• Technická a jazyková školení

požadujeme
Studuješ strojní, elektro nebo IT? Baví tě neustále se vzdělávat?  Chceš spolupracovat s 
kolegy z jiných zemí a využívat angličtinu na denní bázi?  Máš zodpovědný a proaktivní 
přístup? Do našich týmů ve vývoji a ve výrobě hledáme právě takové kolegy. Lidi s vizí a 
zapálením pro svou práci a pro moderní technologie.

kontakt
Berta Štěpánová
berta.stepanova@valeo.com
http://www.valeo.cz

Humpolec, Podbořany, Praha, 
Rakovník, Žebrák

hledáme
Výzkum a vývoj:
• Mechanical Design Engineer
• Optical Design Engineer
• Hardware Design Engineer
• SW Engineer – Embedded C
• SW Engineer – Algorithm Development
• Laboratory Validation Engineer
• System Test Engineer
• Application Engineer

Úplný seznam aktuálních volných pozic najdete na valeo.cz

Výroba:
• Procesní inženýr
• Inženýr kvality
• Nákupčí
• CAD Designer
• Logistik
• Projektový manažer
• Inženýr elektrotechniky
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plný úvazek

částečný úvazek

brigáda

praxe/stáž

závěrečná práce

strojní

elektro

VÚTS, a.s. se v posledních letech vypracovala do pozice jedné z největších výzkumně vývojových základen pro 
oblast inovací, výzkumu, vývoje a realizace speciálních strojů a zařízení řady oborů zpracovatelského průmyslu 
v ČR.
Výzkumně vývojový potenciál naší akciové společnosti využívají výrobci strojů a zařízení z oblasti textilního, 
polygrafického, potravinářského, sklářského a bižuterního průmyslu, dále pak dodavatelé automobilového 
průmyslu, výrobci obráběcích strojů a zdravotní techniky. 
Naše hlavní aktivity: návrh a konstrukce strojů a strojních zařízení, mechatronické systémy a aplikace, 
automatizace výrobních procesů, realizace funkčních modelů a prototypů, matematické výpočty a 
modelování, měření technických parametrů strojů, testování a validace.

profil společnosti

kontakt
Ing. Milan Holubec
milan.holubec@vuts.cz
http://www.vuts.cz

VÚTS, a.s.
Svárovská 619, Liberec XI-Růžodol I
460 01 Liberec

hledáme
• KONSTRUKTÉRY / PROJEKTANTY
• VÝZKUMNĚ-VÝVOJOVÉ PRACOVNÍKY
• PROGRAMÁTORY

nabízíme
• zajímavou a perspektivní práci
• prostor pro Vaše nápady a iniciativu
• tvůrčí práci, jejíž výsledky jsou uváděny do praxe v tuzemsku i v zahraničí
• odpovídající finanční ohodnoceni plně závislé na pracovním výkonu
• možnost dalšího osobního růstu
• možnost dalšího osobního vzdělávání
• sociální výhody
• vedeni diplomovych praci

požadujeme
• VŠ technického směru
• zkušenosti s CAD software
• schopnost vysokého pracovního nasazení
• kreativitu a flexibilitu

• schopnost týmové práce
• samostatnost a vlastní iniciativu
• zájem o daný obor a další osobní růst

profil společnosti
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kontakt
Ing. Milan Holubec
milan.holubec@vuts.cz
http://www.vuts.cz

VÚTS, a.s.
Svárovská 619, Liberec XI-Růžodol I
460 01 Liberec

hledáme
• KONSTRUKTÉRY / PROJEKTANTY
• VÝZKUMNĚ-VÝVOJOVÉ PRACOVNÍKY
• PROGRAMÁTORY

nabízíme
• zajímavou a perspektivní práci
• prostor pro Vaše nápady a iniciativu
• tvůrčí práci, jejíž výsledky jsou uváděny do praxe v tuzemsku i v zahraničí
• odpovídající finanční ohodnoceni plně závislé na pracovním výkonu
• možnost dalšího osobního růstu
• možnost dalšího osobního vzdělávání
• sociální výhody
• vedeni diplomovych praci

požadujeme
• VŠ technického směru
• zkušenosti s CAD software
• schopnost vysokého pracovního nasazení
• kreativitu a flexibilitu

• schopnost týmové práce
• samostatnost a vlastní iniciativu
• zájem o daný obor a další osobní růst

VÚTS, a.s. se v posledních letech vypracovala do pozice jedné z největších výzkumně vývojových základen pro 
oblast inovací, výzkumu, vývoje a realizace speciálních strojů a zařízení řady oborů zpracovatelského průmyslu 
v ČR.
Výzkumně vývojový potenciál naší akciové společnosti využívají výrobci strojů a zařízení z oblasti textilního, 
polygrafického, potravinářského, sklářského a bižuterního průmyslu, dále pak dodavatelé automobilového 
průmyslu, výrobci obráběcích strojů a zdravotní techniky. 
Naše hlavní aktivity: návrh a konstrukce strojů a strojních zařízení, mechatronické systémy a aplikace, 
automatizace výrobních procesů, realizace funkčních modelů a prototypů, matematické výpočty a 
modelování, měření technických parametrů strojů, testování a validace.



Jako technologický koncern evropského formátu poskytující služby v oblasti stavebnictví se každoročně 
celosvětově podílíme na tisících staveb tím, že soustředíme ty správné lidi, stavební materiály a stroje ve 
správném čase, na správném místě. 
Bez týmové spolupráce - napříč geografickými hranicemi a oblastmi - by to nebylo možné. Když naši 
zaměstnanci převezmou iniciativu a odpovědnost, a při tom všichni táhnou za jeden konec pomyslného 
provazu, pak jsou možnosti nekonečné - i vzhledem k osobní kariéře.

Staňte součástí našeho týmu!

profil společnosti
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praxe/stáž

závěrečná práce

stavebnictví

kontakt
Mgr. Karin Bílková
karin.bilkova@strabag.cz 
http://www.strabag.cz/

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
150 00 Praha 5

hledáme
Hledáme angažované, kvalifikované a inovativní zaměstnance se sociální kompetencí. Jako 
atraktivní zaměstnavatel nabízí koncern rozmanité oblasti nasazení, dalšího vzdělávání a 
kariéry, a to na lokální i mezinárodní úrovni. 

Těšíme se na to, že Vás budeme mít možnost poznat!

nabízíme
• Nabízíme uplatnění téměř ve všech oblastech stavebnictví
• Máme vypracovaný trainee program pro absolventy škol
• Poskytujeme možnost brigád a praxí
• Nabízíme možnosti s pomocí bakalářské/diplomové práce
• Jsme přátelský kolektiv
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kontakt
Mgr. Karin Bílková
karin.bilkova@strabag.cz 
http://www.strabag.cz/

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
150 00 Praha 5

hledáme
Hledáme angažované, kvalifikované a inovativní zaměstnance se sociální kompetencí. Jako 
atraktivní zaměstnavatel nabízí koncern rozmanité oblasti nasazení, dalšího vzdělávání a 
kariéry, a to na lokální i mezinárodní úrovni. 

Těšíme se na to, že Vás budeme mít možnost poznat!

nabízíme
• Nabízíme uplatnění téměř ve všech oblastech stavebnictví
• Máme vypracovaný trainee program pro absolventy škol
• Poskytujeme možnost brigád a praxí
• Nabízíme možnosti s pomocí bakalářské/diplomové práce
• Jsme přátelský kolektiv

Jako technologický koncern evropského formátu poskytující služby v oblasti stavebnictví se každoročně 
celosvětově podílíme na tisících staveb tím, že soustředíme ty správné lidi, stavební materiály a stroje ve 
správném čase, na správném místě. 
Bez týmové spolupráce - napříč geografickými hranicemi a oblastmi - by to nebylo možné. Když naši 
zaměstnanci převezmou iniciativu a odpovědnost, a při tom všichni táhnou za jeden konec pomyslného 
provazu, pak jsou možnosti nekonečné - i vzhledem k osobní kariéře.

Staňte součástí našeho týmu!

profil společnosti



IAESTE VYSÍLÁ STUDENTY 
DO CELÉHO SVĚTA JIŽ 70 LET
Už uplynulo 70 let od chvíle, kdy se deseti evropským státům podařilo v Londýně, na Imperial College, 
založit mezinárodní studentskou neziskovou organizaci, známou pod zkratkou IAESTE (The International 
Association for the Exchange of Students for Technical Experience). Hlavní myšlenkou pro založení v 
roce 1948, bylo předejít dalším válečným konfliktům a přispět k porozumění mezi národy, prostřednictvím 
výměny studentů techniky.

Československo bylo jednou ze zakládajících zemí, ovšem v roce 1949 musela být činnost IAESTE 
Československo přerušena, kvůli politickému režimu. V roce 1965 se však podařilo československému IAESTE 
stát se přidruženým členem, o rok později už plnohodnotným. Když došlo k rozdělení Československa v roce 
1993 i IAESTE Československo se rozdělilo a vzniklo IAESTE Česká republika a IAESTE Slovensko. Obě centra 
s úspěchem fungují až dodnes.
Z celého roku je pro IAESTE nejdůležitější 20. říjen, kdy se oslavují narozeniny IAESTE. Každý rok se v 

64

ZAHRANIČNÍ STÁŽE   
A PRAXE IAESTE
Mezinárodní program stáží IAESTE funguje v rámci 
více jak 80 členských zemí IAESTE. Jeho cílem je 
rozvíjet odborné a jazykové znalosti studentů a 
přispět k budování porozumění mezi národy.

Programu stáží (zkráceně nazývaných praxí) 
se mohou účastnit studenti a čerství absolventi 
českých univerzit. Pro účast je nutná registrace do 
systému IAESTE a splnění podmínek programu. 
Uchazeč si může vybrat z aktuální nabídky stáží po 
celý rok.

členských zemích konají akce na připomenutí této 
události, tento rok je však speciální. V rámci oslav 70. 
výročí byly do světa vypuštěni 4 plyšoví medvídci 
– Arch, Eng, Mat a Sci. Ty si mezi sebou předávají 
členské země a medvídci tak ukazují, kam všude se 
dá s IAESTE dostat. Jejich cestu můžete sledovat na 
stránce https://www.facebook.com/IAESTE.Teddy.
Bears/. V listopadu navštívil medvídek Mat také 
Česko a jeho dobrodružství jste mohli zaznamenat 
na facebooku našich lokálních center. 

Největší oslavy pak probíhaly během Annual 
Conference. Ta se každoročně koná v lednu a 
účastní se jí všechny členské země. Během této 
konference dochází k vyměňování stáží a také k 
diskuzi mezi národními tajemníky všech zemí. 
Letos byla věnovaná i oslavám, v rámci kterých se 
konala gala večeře a tzv. mezinárodní večer, kdy si 
každá země připravila ochutnávky svého domácího 
jídla a pití a bylo tak možné „procestovat“ celý svět 
za jeden večer.

Nelze opomenout, že rok 2018 nám přináší 
nejen oslavy IAESTE, ale i 100. výročí vzniku 
Československa, které bylo založeno 28.10.1918. 
Přestože došlo roku 1993 k jeho rozdělení, stále jsou 
si tyto národy blízké a i v IAESTE je stále významná 
velká spolupráce mezi Čechy a Slováky.

PROCES REALIZACE STÁŽE

OVĚŘTE SI PODMÍNKY
VAŠÍ ÚČASTI NA STÁŽI

PROSTUDUJTE SI ZKU-
ŠENOSTI STUDENTŮ Z 

VYBERTE SI TYP STÁŽE, 
PŘÍSLUŠNÝ OBOR A 

PŘIPRAVTE SI 
POTŘEBNÉ IAES-

NAVŠTIVTE NEJBLIŽŠÍ
POBOČKU  IAESTE

DOKONČETE SVOU NOMINACI

AKCEPTACE

IAESTE VAŠI NOMINACI 
NABÍDNE V POŽA-

REALIZACE STÁŽE

REPORT ZE STÁŽE

REFERENCE
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https://www.facebook.com/
IAESTE.Teddy.Bears

Kompletní informace o stážích 
nejdete na qr nebo odkazu zde: 
www.iaeste.cz/zahranicni-
staze-podrobneji

OEM
Velké QR

OEM
Větu "Jejich cestu můžeme sledovat.." Vyhodit
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ZAHRANIČNÍ STÁŽE -  PROČ VYRAZIT 
“NA ZKUŠENOU” DO SVĚTA?
V dubnu to bude deset let, kdy jsem začala pracovat 
na personálním oddělení české inženýrské 
společnosti B:TECH. Denně pročítám životopisy lidí, 
kteří se k nám hlásí o práci. Účast na zahraniční 
stáži je zkušenost, která personalistu i manažera 
zaujme na první pohled a tak často ji v životopisu 
zase nevídáme. Většinou se s takovým člověkem 
chceme potkat. Proč? Co si od této zkušenosti jako 
zaměstnavatel slibujeme? 

Proaktivní přístup a schopnost rozpoznat a využít 
příležitosti kolem sebe
Víme, že potkáme člověka, který drží svůj osud ve 
svých rukou, ví, co chce a jde si za tím. Je vnímavý 
k příležitostem kolem sebe a umí je využít. Takový 
člověk nás zajímá.

Jazyk
Potkáme se s člověkem, který je schopen hovořit v 
anglickém jazyce nejenom na téma pivo a  sport. 
Díky PRACOVNÍ zkušenosti v cizí zemi, bude 
schopen vést v cizím jazyce i obchodní jednání. 
Co to pro nás jako zaměstnavatele znamená? 
Například, že ho můžeme poslat na školení do 
zahraničí. Že se velmi rychle zapojí do práce v 
mezinárodním týmu. Bude si umět poradit, když 

bude potřebovat odbornou konzultaci od člověka, 
který česky nehovoří. 

Multikulturní spolupráce
V průmyslové automatizaci se realizují projekty 
často v mezinárodních týmech. Zákazníci, se 
kterými jsou naši elektroinženýři v osobním 
kontaktu, jsou doslova z celého světa. Spolupráci 
zakládáme vzájemném respektu, v odlišnostech 
hledáme inspiraci, soustřeďujeme se na společný 
cíl. Zkušenost ze zahraniční stáže Vás na tento 
způsob práce připraví. Rozšíříte si své obzory. Věřte 
mi, že potkat se s mladým člověkem, který má ještě 
všechno před sebou, a přitom je v něm dávka pokory, 
nadhledu a zralosti, kterou tyto zkušenosti přinášejí, 
je pozitivní zážitek, který si chceme zopakovat.

Práce na dálku
V naší profesi spolupracujete často s lidmi, kteří 
jsou na druhém konci světa a v jiném časovém 
pásmu. Komunikovat efektivně v tomto uspořádání 
vyžaduje jisté návyky. Vyjadřovat se otevřeně a 
transparentně, informace si ověřovat a potvrzovat a 
hlavně si proboha nic nedomýšlet. Při zorganizování 
stáže a komunikaci mezi organizací, podnikem a 
domovem se o tom naučíte své. Tuto zkušenost 

PREFERUJEME 
STUDENTY SE 
ZKUŠENOSTÍ ZE 
ZAHRANIČNÍ 
STÁŽE
Mnoho studentů má během svého studia na vysoké 
škole možnost vycestovat za studiem do zahraničí, na 
Work and Travel nebo na zahraniční letní školy. Mno-
hým studentům se pod tímto pojmem vybaví jedna 
velká a nekončící party. Ovšem zdání klame :-) 

Není to jenom o party, nespoutaných výletech a o 
vyhledávání dobrodružství. Zahraniční stáž v sobě 
skrývá nepočítaně velkých výhod, a to nejen pro 
samotného studenta, ale také pro budoucího zaměst-
navatele. Student, který se rozhodne využít možnost 
vycestovat, se stává nezávislým, soběstačným a plně 
zodpovědným za svá rozhodnutí. Naučí se hospodařit 
s přidělenými finančními prostředky, vyhledávat a 
ověřovat si informace, orientovat se v cizím prostředí, 
vytvoří si síť přátel po světě a jeho jazykové dovednosti 
se neuvěřitelným způsobem zvednou/zlepší/zdokon-
alí a hlavně naučí se věřit sám sobě! 

Student zažije spolupráci na mezinárodní úrovni se 
studenty z různých zemí, naučí se vyjednávat kom-
promisy a pozná jiné kultury, tradice či zvyky. Pro 
zaměstnavatele, který uvidí v životopise kandidáta 
se zahraniční stáží, je to zcela jasné znamení – tento 
kandidát se nebojí výzev a nebojí se neznámého! Je 
připraven se poprat s problémy a dokáže překonávat 
překážky. 

Zní to možná jako klišé, ale pokud máte, milí studenti, 
možnost zúčastnit se zahraniční stáže, VYCESTUJTE! 
Nebojte se toho, seberte odvahu, vyplňte přihlášku a 
hurá do světa!

Ing. Mgr. Lenka Bílková
Human recources advisor
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později velice dobře zúročíte.

Odvaha a samostatnost
No a to nejlepší na závěr. Upřímně, ne každý je dost 
odvážný, aby opustil komfortní zónu a teplo domova 
a vyrazil na zkušenou mimo republiku. Chce to 
kuráž, sebedůvěru a notnou dávku samostatnosti. 
Proč je to pro budoucího zaměstnavatele tak 
důležité? Protože člověk sám sebe (a většinou i 
ty druhé) poznává právě mimo komfortní zónu. 
Odvaha překročit ji a s ní často i  svůj vlastní stín je 
zásadním momentem v sebepoznání a ve vlastním 
rozvoji. A to je alfa omega Vašeho osobního i 
profesního růstu. Školou to totiž nekončí, to největší 
dobrodružství teprve začíná.

Zlaté české ručičky 
Toto rčení určitě taky znáte.  Je stále aktuální. 
Čeští inženýři odvádějí ve světě dobrou práci a je 
po nich velká poptávka. Nejen sportovci a politici 
reprezentují naši zemi v zahraničí. Prostřednictvím 
stáže můžete i vy ukázat světu, co ve vás je. Takže 
hlavu vzhůru a do toho! 

Ať budete mít pro stáž podmínky nebo ne, ať už 
studujete techniku takovou či makovou, držím vám 
všem pěsti při studiu, v životě a tak vůbec. Těším 
se, že se dříve nebo později potkáme na nějakém 
zajímavém projektu. 

Hodně budoucích úspěchů vám přeje

Lenka Klimešová
HR Specialist 

Kompletní informace o stážích 
nejdete na qr nebo odkazu zde: 
www.iaeste.cz/zahranicni-
staze-podrobneji

OEM
vyhodit loga, název firmy připsat k HR specialist

OEM
soustřeďujeme - soustředíme

OEM
Taky vyhodit logo a připsat jen název



ŠVÝCARSKO ZURICH
JAN FICEK, VUT BRNO

Prázdniny roku 2016 jsem strávil na stáži ve 
Švýcarsku, konkrétně ve firmě FKH sídlící v 
Curychu. Během tří měsíců jsem se zabýval 
specifickou a velmi úzkou oblastí techniky 
vysokých napětí - částečné výboje. Nabité znalosti 
jsem dále aplikoval na nejrůznějších měření a poté 
i na on-site testech na zapouzdřených rozvodnách 
zvlášť vysokého napětí. Po návratu do ČR již s těmito 
zkušenostmi nebylo těžké zařídit diplomovou práci 
ve firmě ABB a po uplynutí dvou semestrů tuto práci 
úspěšně obhájit na VUT. Dále mi nebylo úplně jasné, 
jakým směrem mám pokračovat. Nabídka ABB 
stát se specialistou a pokračovat v oboru techniky 
vysokých napětí skrz produkt zapouzdřených 
rozvoden mě ale přesvědčila.
Zaměstnavatel si nejvíce váží zkušeností a znalostí, 
které byly získány mimo univerzitu. Díky IAESTE 
stáži a oboru mého studia na VUT jsem byl vhodný 
kandidát na danou pracovní pozici, kterou nyní 
vykonávám. Samozřejmostí je dobrá znalost jazyků, 
být aktivní a neustále se učit novým věcem.

ZKUŠENOSTI STUDENTŮ ZE STÁŽÍ 
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Kompletní zprávy ze stáží 
najdete  na qr nebo odkazu zde: 
www.iaeste.cz/zkusenosti-z-praxi

JAPONSKO, TOKYO
MICHAL ZÁLEŠÁK, UTB VE ZLÍNĚ 

Baví tě věda a cestování? Máš touhu učit se novým věcem, 
získat odbornou praxi v zahraničí a zlepšit se v cizích 
jazycích? Díky výměnnému programu IAESTE si to všechno 
můžeš dopřát a navíc ti za to budou platit! Během svého 
doktorátu jsem vyjel na stáže do Polska a Japonska, kde 
jsem se zapojil do výzkumných projektů zabývajících 
se monitorováním toxických látek v životním prostředí, 
biologickým čištěním odpadních vod a molekulární biologií 
se zaměřením na eukaryotické mikroorganismy. Díky 
IAESTE jsem se stal spoluautorem vědecké publikace a 
zůčastnil se mezinárodní konference na které jsem vyhrál 
první cenu za vědeckou prezentaci v sekci mladých vědců. 
Mimoto jsem si splnil dnes již povinnost absolvování 
zahraniční stáže během doktorského studia. Můj doktorát se 
díky IAESTE stal mnohem hodnotnější!

V současné době jsem stále studentem doktorského studia, 
ale díky nabytým zkušenostem se o svoji budoucnost příliš 
nebojím. 

NĚMECKO, OLDENBURG  
SOFIA ORIŠKOVÁ, VUT BRNO
I would reccommend to 
visit Bremen and Hamburg. 
Amsterdam is also quite 
near :). There were trips 
organized by IAESTE, I would 

EKVÁDOR, QUITO,   
TAŤÁNA REJLOVÁ, VŠCHT PRAHA   
Great experince, two foreign languages (English and 
Spanish), new friends from the whole world.

ČÍNA, HONG KONG,          
ING. PAVEL KARLOVSKÝ, CTU PRAGUE 
Benefits of the internship:
I learnt something new about DC/DC converters.
I learnt what is it like on prestigious 
universities of the world.
I met a lot of new friends.
I visited new places.

OEM
Vyhodit tuhle stránku
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PROJEKTY IKARIÉRA
Katalog iKariéra, který držíš v ruce, je jen jednou částí toho, co vlastně iKariéra jako taková 
představuje. To, co katalog hlavně prezentuje, jsou firmy spolupracující s IAESTE, z nichž většina 
se účastní veletrhu pracovních příležitostí. Možná víš, že veletrh probíhá ve více městech v 
republice a každý je trochu jiný. Všechny ale mají společného jmenovatele, a tím je sama iKariéra. 
Rozhodli jsme se zdůraznit tenhle fakt a podpořit veletrhy (a nejen je) novou, jednotnou webovou 
stránkou, kterou je www.ikariera.cz. Ptáš se, proč je to super? Tak dávej pozor:

Až doteď měl každý veletrh svoje vlastní stránky, což působilo trochu zmatek. To se teď právě 
mění. Díky novému webu najdeš všechno, co ti umožní se kariérně posunout, na jednom místě, 
pěkně pohromadě. A tím všechno myslím úplně všechno, a ještě něco navíc. Už teď jsou tam 
podrobnosti o jednotlivých veletrzích, informace o firmách, které dlouhodobě spolupracují se 
studenty, a další projekty, díky kterým se firmy dostávají se studenty do kontaktu. 

Nový web toho ale v dohledné době nabídne daleko víc. Budeš mít možnost vytvořit si vlastní 
profil a nahrát svůj životopis, což ti usnadní přímý kontakt s firmou. Na firemních profilech, které 
tě zajímají, můžeš sledovat aktuální události – v případě IAESTE například právě veletrhy, u firem 
jejich vlastní akce. Kromě toho si budeš moct přečíst tematické články na iKarierním blogu.

A neboj, nezapomněli jsme, že se jedná o kariérní portál. Na www.ikariera.cz najdeš i relevantní 
nabídky práce, a to jak volné pozice v jednotlivých firmách, tak i možnosti zahraničního uplatnění. 
Pokud si zařídíš výše zmíněný profil, budeš dostávat notifikace, takže ti nic neunikne.

Díky nové iKariéře zkrátka budeš mít svou kariéru plně pod kontrolou!

Jestli tě iKariéra zaujala, tak mrkni na web (www.ikariera.cz), nebo nás sleduj na Facebooku či 
LinkedInu – bude to se toho dít víc a víc!

Koordinátoři projektu ikariéra

Více informacínajdete  
na qr nebo odkazu zde: 
www.ikariera.cz

KATALOG PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ 
IKARIERA POMÁHÁ STUDENTŮM NAJÍT 

TU NEJLEPŠÍ PRÁCI  UŽ 25 LET!
DĚKUJEME VÁM ZA DŮVĚRU :-)
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Katalog pracovních příležitostí 

iKariéra 2013

Nechci být 

bez práce!
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K životu patří
ikariéra!!!???Pro úspěšný vstup do praxe 

musíte znát jazyky, mít zájem 
se rozvíjet a vzdělávat ... prostě  

věnovat se i karieře...

Generální partner Katalogu iKariera 2012

Partneři Katalogu iKariera 2012

2018
Katalog iKariéra

IA
ES

TE

Připravit se, 

pozor, 

start!

UTB Zlín

na kariéru je velmi důležité,

na okoukaná gesta, ukažte 
své skutečné ambice i zkušenosti,
a zažijte ten nejlepší životní  

25. ročník

OEM
vyhodit celou stranu



Jsme studentská organizace působící na vysokých školách v České republice. Naším 
hlavním posláním je bořit předsudky a objevovat nové kultury. Toho se snažíme 
dosáhnout skrze získávání zahraničních stáží pro studenty technických oborů. 
IAESTE Czech Republic každoročně vysílá studenty do celého světa, přesněji do 
85 zemí světa. V České republice působíme celkem na 8 univerzitách, převážně na 
technických školách, a naši členskou základnu tvoří přibližně 150 studentů. 
IAESTE je skoro všechno. Rodina, přátelé, zkušenosti i zábava. Když jsem poprvé 
slyšel o IAESTE, myslel jsem si, že se jedná o další tuctovou organizaci. Ale realita 
byla ve skutečnosti úplně jiná než očekávání. Poznal jsem skvělé, nové kamarády, 
získal nové zážitky a nabyl mnoho zkušeností.
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CHCEŠ SE STÁT JEDNÍM Z NÁS?

jde o vzdělávací víkend plný workshopů a přednášek, 
který je spojen s poznáváním nových lidí z celé 
Evropy. Jde o jednu z nejlepších mezinárodních 
akcí, které IAESTE pořádá. V rámci České republiky 
pak jezdíme například na Národní Teambuilding, 
Akademii Národního centra či Senát.

Teambuilding se pořádá pro všechny IAESŤáky z 
celé ČR. Letos se opravdu povedl, soutěžili jsme v 
týmech, hráli všelijaké hry a náramně jsme si to užili. 
Akademie je spíše vzdělávací akcí. Noví členové se v 
rámci ní dozví, jak celé IAESTE funguje na té lokální, 
národní i mezinárodní úrovni. Senát se koná třikrát za 
rok, naše poslední proběhly například v Praze, Liberci 
nebo Pardubicích.

Náš rok vypadá následovně. Naše sezóna začíná 
ještě před začátkem akademického roku. Na konci 
prázdnin plánujeme, co bychom mohli udělat v 
novém semestru a zhodnocujeme ten minulý. 
Nejdůležitější věc, kterou plánujeme mezi prvními, je 
nábor nových členů. Je to regenerace centra, poznání 
nových lidí, nová krev a také nová možnost něco 
dokázat. Do nového semestru se zároveň plánují 
různé interní akce, malá školení, návštěvy divadla, 
společná neformální setkání, bowling a podobně.

V průběhu roku také jezdíme na české i zahraniční 
konference. Ta (pro nás) nejznámější - CEC (Central 
European Convention) - se naposledy konala v 
Rakousku, následující proběhne v Polsku. Ve zkratce 

PŘIDEJ SE HNED, ČAS NEPOČKÁ 

O Vánocích každoročně pořádáme Vánoční večírek, na 
který se vždy všichni strašně moc těší. Dáváme si dárky, jíme 
spousty dobrého jídla a trávíme spolu hezký předvánoční 
čas. Po Vánocích máme víceméně volno a soustředíme se na 
zkoušky. Po zkouškovém probíhá druhé kolo náboru, a také se 
plánuje třeba nějaký ten teambuilding (narozdíl od Národního 
Teambuildingu je tenhle pouze pro lidi z daného lokálního 
centra, nikoliv pro členy z celé republiky). 

Jednou z největších akcí je například na našem centru Veletrh 
iKariéra. Jde o veletrh pracovních příležitostí, na kterém se 
pracuje půl roku a opravdu stojí za to. Už od počátečních 
příprav se nemůžeme dočkat dne D. Před tím osudným dnem 
ale musíme vše vymyslet, komunikovat s firmami, pracovat na 
propagaci a tak dále. 

Pokud chceš lépe poznat okolní svět nebo se naučit něco nového, 
neváhej a přidej se k nám. Čas nepočká.
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Veletrh nejčastěji probíhá na přelomu března a dubna. Zhruba v polovině dubna nás vždy čeká SID (Strategic 
IAESTE Development), další mezinárodní akce, kde se vymýšlí nové inovace a způsoby co a jak zlepšit. Účastní 
se tam tradičně členové IAESTE z celého světa a je možné načerpat v rámci této konference opravu mnoho 
znalostí a inspirace. 

To už se pomalu blížíme ke konci semestru, kdy začíná hlavní část stážové sezóny. Přijíždějí stážisti z celého 
světa, pro které přes prázdniny chystáme různé akce, například víkendový výlet na kolech po jižní Moravě a další. 
V průběhu roku máme několik setkání i mezi lokálními centry. Nejčastěji jde o takzvané scuky, kde se sejde vždy 
skupina členů, která se věnuje dané oblasti (zajišťování stáží, komunikace s firmami, propagace…) a rozebírají, 
co se v poslední době stalo, co se bude dít v blízké budoucnosti, jaké jsou plány a co se podařilo více nebo 
méně. Další setkávání mezi centry probíhá v rámci tzv. twinningů. Funguje to tak, že se některá centra domluví a 
navštíví se navzájem v průběhu dvou víkendů v rámci akademického roku. 

Jak je vidět, koná se toho v průběhu roku opravdu hodně. Nejedná se pouze o pořádání akcí, ale poznání něčeho 
nového, nezažitého. Můžeme si vyzkoušet prakticky cokoliv, co nás napadne. Hlavní je, že přátelé okolo nás 
nám pomůžou a podpoří. Naučíme se komunikovat v angličtině, poznáme spoustu, opravdu spoustu nových 
kamarádů, získáme nespočet zkušeností a „vyrosteme“.

Za poslední rok jsem se toho naučil opravdu hodně, od základů managementu až po mezinárodní komunikaci. 
Zprvu se může zdát, že toho děláme opravdu hodně…a je to vážně pravda. Věnujeme se věcem, které nás baví, 
na kterých se můžeme učit a zlepšovat se, a které můžeme dělat společně, protože v tom je pro nás největší síla. 
Pomáháme si na lokální, národní i mezinárodní úrovni, a to vše nás obohacuje.

OEM
vymazat celý rámeček (i text v něm)
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Více informací naleznete na 
qr nebo odkazu zde: 
http://www.nationalityrooms.
pitt.edu/content/rcm-fellowship-
czechslovak-scholars
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ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 
SE ZRODILA PŘED 100 lety 
v kolébce americké průmyslové properity - Pittsburghu. 
Pittsburgh vstoupil do československé historie v 
květnu 1918, kdy do města přišel první československý 
prezident Tomáš G. Masaryk a svolal 60 tisíc Čechů 
a Slováků pracující ve všech odvětvích amerického 
průmyslu, aby schválili Pittsburskou dohodu. Dohoda 
schvalovala spojení Čechů a Slováků v samostatném 
rodícím se státu - Československu. Tento akt byl 
jedním z kroků, které následně vedly k mezinárodní 
podpoře této iniciativy u amerického lidu, kongresu a 
prezidenta USA, a následně ke vzniku Československa 
dne 28. října 1918. 
Vztah Čechů a Slováků k Pittsburghu umožnil 
vyjádřit nejen svobodnou vůli po samostatném státu, 
ale vytvořil i řadu velmi pevných a celoživotních 
přátelství. Dcera prezidenta Alice G. Masaryka začala 
své přátelství s Ruth Crawford Mitchellovou (budoucí 
ředitelkou Programu National Rooms na University 
of Pittsburgh) v roce 1919, kdy byla paní Mitchellová 
poslána do Prahy jako vedoucí týmu Křesťanské 
sdružení mladých žen k provedení sociálního 
průzkumu pro Červený kříž. Společně, pod záštitou 
prezidenta Masaryka, vytvořili první Československou 
školu sociální práce.
Součástí odkazu Ruth Crawford Mitchellové v 
programu National Rooms je každoroční stipendijní 
program, které umožňuje českému nebo slovenskému 
odborníkovi provádět vlastní výzkum v jeho 
vědecké oblasti na University of Pittsburgh. Jsou 

podporovány stipendia zkoumající disciplíny v 
oblasti bioinženýrství, chemie, elektro, IT, strojního a 
materiálového inženýrství, obchodu, vzdělávání, vědy, 
veřejné správy, politologie, ekonomie, sociologie a řadě 
dalších odvětví pod vedením supervizora z University 
of Pittsburgh.

Stáže v Pittsburghu jsou zaměřeny na zimní semestr, 
od začátku srpna do konce prosince. Výše grantu je 
7 000 USD. Uzávěrka přihlášek je 30. března každého 
roku.

OEM
vymazat celou stranu
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NASTARTUJ
SVOU KARIÉRU
VE ŠKODA AUTO
Za kterou inovací budeš vidět ty?

Praxe a závěrečné práce
Odborná praxe ve ŠKODA AUTO je skvělou 
příležitostí, jak úzce spolupracovat s našimi 
odborníky ze všech oblastí.

Trainee program
Uč se, plánuj, koordinuj a rozvíjej se
ve ŠKODA Trainee programu. 

Doktorandský program
Aplikuj výsledky svého výzkumu
v reálném prostředí a dej své 
dizertační práci nový rozměr. 

Volné pracovní pozice
Staň se součástí nejprogresivnější 
české fi rmy a tvoř s námi budoucnost 
automobilového průmyslu.

SKODAAUTOKariera WeAreSKODA ŠKODA AUTO a.s.www.skoda-kariera.cz
Přihlas se právě teď na: 
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800 znaků 8 Rerem hitaque endaepelenit vella dolorem excearum nonsedi tatur, tet est, seditin cidesti dolor 
re, cor si occum inus as soloreperum conseceptaes dolor adio. Icto esequam vel iderum reiciis resequas 
mintiatatiis essimus ullaut haruntur? Qui ius et et ab int, quunte magniet, sit offictet errumquia quaecatempe 
nonsend andaesti bea ex erum, officiae lab intios eni dolest aceptas eatemporem. Nam que perferupta 
quiduciunt qui occabor epudae atibusc imolliq uisquat. Uditis delis deleniste dolor aut fugias dia diatemp 
oreheni hilitibus. Ectemporis ea volorum sequis doluptat ut inus quam que nonserum volorpor am rehenita 
con plaborem. Ignatiur simOvit occulpa ruptatur? Anda voluptatem quiae maximol orrovit atecepudit, cum 
que inciatur alitius, occatiu rehenih icimpersped que pellupta volecae. Et ipsapis nus et apienem pelibus si 
dolupti atiatur empere, sequam, cuptat. Maio. Icae exped expliquo temquam as sum asris qui.

profil společnosti
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trainee program

plný úvazek

částečný úvazek

brigáda

praxe/stáž

závěrečná práce

ostatní

strojní

elektro

architektura

informatika

ekonomie

chemie

stavebnictví

design

humanitní

ostatní

kontakt
Markéta Novaratti 
marketa.novaratti@cz.bosch.com
00420 578 578 578, kariera.bosch.com

BOSCH DIESEL s.r.o.
Pávov 121
58601 Jihlava, Česká republika

hledáme
400 znaků Rerem hitaque endaepelenit vella dolorem excearum nonsedi tatur, tet est, seditin 
cidesti dolor re, cor si occum inus as dolest aceptas eatemporem. Nam que perferupta 
quiduciunt qui occabor epudae atibusc imolliq uisquat.
• Uditis delis deleniste dolor aut fugias dia diatemp oreheni hilitibus.
• Ectemporis ea volorum sequis doluptat ut inus quam 
• que nonserum volorpor am rehenita con plaborem. 
• Ignatiur simOvit occulpa ruptatur? Anda voluptatem quiae maxiol.

nabízíme
400 znaků 8 Rerem hitaque endaepelenit vella dolorem excearum nonsedi tatur, tet est, 
seditin cidesti dolor re, cor si occum inus as dolest aceptas eatemporem. Nam que perferupta 
quiduciunt qui occabor epudae atibusc imolliq uisquat.
• Uditis delis deleniste dolor aut fugias dia diatemp oreheni hilitibus.
• Ectemporis ea volorum sequis doluptat ut inus quam 
• que nonserum volorpor am rehenita con plaborem. 
• Ignatiur simOvit occulpa ruptatur? Anda voluptatem quiae maxiol.

požadujeme
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quiduciunt qui occabor epudae atibusc imolliq uisquat.
• Uditis delis deleniste dolor aut fugias dia diatemp oreheni hilitibus.
• Ectemporis ea volorum sequis doluptat ut inus quam 
• que nonserum volorpor am rehenita con plaborem. 
• Ignatiur simOvit occulpa ruptatur? Anda voluptatem quiae maxiol.




