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Vážené studentky, 
vážení studenti,

dovoluji si vás oslovit v sou-
vislosti se zahájením veletrhu  
iKariéra. Je to vynikající příleži-
tost pro všechny ty z vás, kteří 
chtějí najít pracovní příležitosti 
a začít budovat svoji profesní 
kariéru. 

Jsem velmi rád, že se organi-
zátoři této výjimečné akce, 
IAESTE ČVUT v Praze, ujali již 
po několikáté organizace vele-
trhu a chtěl bych jim touto ces-
tou velmi poděkovat. Současně 
bych vám všem chtěl popřát 
úspěšný průběh studia a hodně 
úspěchů ve vašem profesním 
životě.

S pozdravem 

Petr Konvalinka  
rektor ČVUT v Praze
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Vážené studentky, vážení studenti,
jsem rád, že vás, jako dlouhodobý partner 
IAESTE v České republice, mohu přivítat  
v novém roce. 
Značka ŠKODA zažívá nejlepší období ve své 
více než stoleté historii. Modelová ofenzíva 
spolu s expanzí na většině trhů, kde jsme 
aktivní, nám dává jasný příslib do budoucna. 
Pro dosažení vytyčených cílů je však nezbytné 
mít ten správný tým. Proto nás velmi těší 
rostoucí zájem vás, studentů a absolventů,  
o spojení své profesní kariéry s nejvýznamnější 
domácí automobilkou a velmi si toho vážíme. 
Svědčí o něm množství uchazečů o nabízené 
stáže, Trainee program, přímý nástup, 
ale i řada ocenění v zaměstnavatelských 
průzkumech a soutěžích, které díky vašim 
hlasům pravidelně získáváme.
Nabízíme vám stabilní zázemí velké mezi-
národní společnosti, možnost osobního 
rozvoje, pracovní příležitosti v zahraničí, 
nadstandardní finanční ohodnocení a řadu 
benefitů. Snažíme se našim více než 26 000 
zaměstnancům poskytnout takové výhody, 
které je dostatečně motivují nejen k odvádění 
špičkových výkonů, ale i k sounáležitosti 
se společností. Vytváříme pro ně pracovní 
prostředí, které podporuje motivaci, výkon-
nost a vysokou kreativitu. Velkou pozornost 
věnujeme také ergonomii a fyziologii práce, 

prevenci a péči o zdraví. Neméně důležitý je 
pro nás soustavný kvalifikační rozvoj a mi-
mopracovní potřeby zaměstnanců, podpora 
rovných příležitostí a také problematika stár-
nutí populace. 
ŠKODA AUTO vám, studentům vysokých 
škol, nabízí propracovaný systém spolupráce 
již v průběhu studia formou odborné praxe 
nebo podpory při psaní závěrečné práce. 
Kromě toho je domácí automobilka největším 
soukromým investorem do výzkumu  
a vývoje v ČR. Během uplynulých let rozvinula 
spolupráci s hlavními českými technickými 
univerzitami formou sponzoringu, grantů 
nebo outsourcingu výzkumných projektů. 
Pro absolventy pak ŠKODA AUTO nabízí 
jednoletý Trainee program nebo možnost 
přímého nástupu v rámci celé firmy. Trainee 
program funguje ve ŠKODA AUTO již od 
roku 1993 a jedná se o jednoletý adaptační 
a rozvojový program pro absolventy vysokých 
škol magisterského stupně studia, jehož 
cílem je získání talentů s odborným, případně 
manažerským potenciálem a jejich rozvoj  
a adaptace na firemní kulturu v závislosti na 
potřebách společnosti. 
Nadprůměrnou mzdu, ale i řadu dalších 
benefitů, získávají jak nově přijatí absolventi, 
tak i naši Trainees. Navíc, při velmi dobrých 
výkonech, mají již po třech měsících možnost 
získat i další osobní finanční ohodnocení. 
Trainee program startuje dvakrát do roka 
- vždy k začátku dubna a září v návaznosti 
na standardní termíny ukončení studia 
vysokoškoláků.
Přeji Vám v mnoho úspěchů jak ve studiu, 
tak i v životě. Mějte oči otevřené, nebojte 
se nových výzev a využívejte možností, 
které vám současná doba nabízí. Věřím, 
že i letos budeme mít možnost se setkat na 
řadě zajímavých akcí, které pro vás IAESTE 
pořádá a společnost ŠKODA AUTO se jich již 
tradičně účastní.

Ing. Bohdan Wojnar
Člen představenstva společnosti  

ŠKODA AUTO za oblast HR management
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Veletrh iKariéra letos slaví 
kulaté výročí!

Veletrh pracovních příležitostí 
iKariéra se na půdě ČVUT koná 
letos již po dvacáté, přičemž jeho 
organizace je od počátku plně  
v rukou studentů z organizace 
IAESTE. Ti tak mají možnost 
vyzkoušet si práci na reálném 
projektu již při studiu. Jedná se 
také o akci, kterou již můžeme 
označit za tradiční součást let-
ního semestru. Studenti zde 
mohou navázat kontakt s budou-
cími zaměstnavateli a ihned po 
absolvování pro ně začít praco-
vat. Zájem vystavovatelů také 
plně potvrzuje, že je o studenty  
a absolventy ČVUT v praxi 
značný zájem.

Rád bych zde využil této pří-
ležitosti a krátce poděkoval.  
V první řadě celému ČVUT, 
jak Rektorátu, tak jednotlivým  

fakultám, bez jejichž podpory 
by se zde akce nikdy nemohla 
konat. Dále také všem vysta-
vovatelům, kteří veletrhu dodá-
vají patřičnou atraktivitu.      
V neposlední řadě také všem 
studentům, kteří veletrh každo-
ročně navštěvují.

Samozřejmě největší dík patří 
celému organizačnímu týmu  
IAESTE ČVUT Praha, který na 
této akci pracuje již bezmála půl 
bezmála půl roku a především 
hlavní koordinátorce Martině 
Jandové!

Jakub Veselka
Vedoucí IAESTE ČVUT Praha
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IAESTE - The International Association 
for the Exchange of Students for 
Technical Experience - Mezinárodní 
organizace pro výměnu studentů za 
účelem získání technické praxe.
Jsme organizace s více jak šedesá-
tiletou tradicí. IAESTE bylo založeno 
pod patronátem OSN (proto má tak 
podobné logo) v roce 1948 v Londýně.  
Tehdejší Československo bylo jednou  
 

ze zakládajících zemí. Vzápětí jsme byli  
z politických důvodů zrušeni, ale  
v šedesátých létech jsme se opět staly 
součástí organizace.
Nyní působíme v 85 zemích světa,  
v České republice na sedmi technic-
kých univerzitách.
Naším hlavním posláním je zajišťování 
zahraničních praxí pro studenty tech-
nických vysokých škol. Celosvětově tak 
IAESTE přispívá k rozvoji odborných  
a jazykových znalostí studentů, k poro-
zumění mezi národy i k odstranění roz-
dílů v technické vyspělosti jednotlivých 
zemí.
Organizaci IAESTE v České repub-
lice tvoří z drtivé části sami studenti, 
kteří se dobrovolně podílejí na rea-
lizaci všech aktivit a přitom se učí 
novým věcem, zlepšují své dovednosti  
a v neposlední řadě se baví v dobré 
partě přátel. Organizace tak stojí  
a padá s jejich schopnostmi, zapále-
ností pro věc, chutí tvořit.
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Přednášková místnost 209 - FEL

10:15 – 11:15 ŠKODA AUTO a.s.

11:30 – 12:10 Skupina ČEZ

13:00 – 13:05 STUDENT AGENCY

14:00 – 16:00 Máte na víc! - Ivan Pilný

Přednášková místnost 132 - FEL

10:00 – 10:40 E.ON

11:30 – 12:10 Workshop s Lukášem Kučerou

13:00 – 13:40 MBtech Bohemia s.r.o.
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Přednášková místnost 209 - FEL

10:00 – 10:10 Zahájení

10:15 – 11:15 ŠKODA AUTO a.s.

11:20 – 11:25 STUDENT AGENCY

11:30 – 12:10 Skupina ČEZ

12:15 – 12:55 Procter & Gamble – Rakona, s.r.o.

13:00 – 13:05 STUDENT AGENCY

13:10 – 13:50 Hewlett Packard s.r.o.

14:00 – 16:00 Máte na víc! - Ivan Pilný
 
 
 

Přednášková místnost 132 - FEL

10:00 – 10:40 E.ON

10:45 – 11:25 Oracle

11:30 – 12:10 Workshop s Lukášem Kučerou

12:15 – 12:55 Conel s.r.o.

13:00 – 13:40 MBtech Bohemia s.r.o.

13:45 – 14:25 Accenture
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Mediální partneři:

Za podpory:

Pod záštitou:

 
Zde najdete klíč k otázkám, které jsou zašifrovány na stránkách 5, 9, 18. 
Tyto otázky patří do celoveletržní hry. Soutěžní kartičky s pravidly naleznete na 
jakémkoli stánku IAESTE.

Šifruje se podle následující tabulky. Místo písmene, které chcete zašifrovat, 
nakreslíte chlíveček, ve kterém se dané písmeno nachází. Tečkami pak odlišíte 
písmena, která jsou ve stejném chlívečku.
obrázek mřížky
Takto vypadá například napsané slovo “ahoj”
obrázek ahoj (4 znaky)

ABC DEF GHCh
I J K LMN OPQ
RST UVW XYZ
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ABB s.r.o.           123          19

Accenture           220          20

AERO Vodochody AEROSPACE a.s.        208          22

AISIN EUROPE MANUFACTURING CZECH s.r.o.       103          24      

Alza.cz            A08          26

Atlas Copco s.r.o.          202          28

Automotive Lighting, s. r. o.         231          29

AVAST Software a.s.          A12          30

AVL Software and Functions GmbH        324          32

AVX Czech Republic s.r.o.         319          34

BOS Automotive Products CZ s.r.o.        323          35

Bosch Diesel, s.r.o.          209          36

Bühler Praha s.r.o.           304          38

BULL s.r.o.           A01          39

CA Technologies          122          40

CGI IT Czech Republic s.r.o.         A10          42

CN Resources International (CZ) s.r.o.        A16          44

Commerzbank AG          A05          46

Conel s.r.o.           316          48

Continental Automotive Czech Republic s.r.o.       228          50

ČESKÁ POJIŠŤOVNA, a.s.         A17           -

České Radiokomunikace, a.s.         225          54

Československá obchodní banka, a.s.        118          56

ČEZ, a.s.           117          58

ČKD GROUP, a.s.          302          55

Deloitte Advisory s.r.o.          328          60

DENSO MANUFACTURING CZECH, s.r.o.        321          62

E.ON Česká republika, s.r.o.         215          80

Stánek       Str. 
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e4t electronics for transportation s.r.o.         112    78

Eaton             317    64

EDAG Production Solutions CZ          320    66

ELTODO, a.s.            116    68

ENGEL strojírenská spol. s r.o.          308    69

EY             102    70

Erwin JUNKER Grinding Technology a.s.         307    72

Eures             A17    74

EUROVIA CS, a.s.           S02    76

Experis            329    79

Farmet a.s.            306    82

GE Aviation Czech           106    84

GE Money Bank, a.s.           222    88

Gemalto s.r.o.            219    86

Glencore Grain Czech s.r.o., Usti Oils s.r.o.         121    87

Hewlett-Packard s.r.o.           223    90

Honeywell, spol. s.r.o.           322    92

Howden ČKD Compressors s.r.o.          313    93

Huawei Technologies (Czech) s.r.o.         221    89

Chart Ferox, a.s.           205    94

IBM Česká republika, spol. s. r. o.          A15    96

INDRA Czech Republic s.r.o.          226    97

Inter-Informatics Group           206    98

IT Global Innovation Center          A06    101

IT Talents            119    100

Jihostroj a.s.             210    102

KAMAX s.r.o.            212    103

Stánek       Str. 
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Komerční banka, a.s.          325          104

KOVOSVIT MAS, a.s.          207          106

KPMG Česká republika, s.r.o.         224          108

Lovochemie, a.s., PREOL, a.s.         310          110

M+W Process Automation s.r.o.         217          122

Magna Cartech spol. s r.o.         312          112

MBtech Bohemia s.r.o.          201          114

Medical Technologies CZ a.s.         318          116

METROPROJEKT PRAHA, a.s.           x          117

mgm technology partners, s.r.o.         A07          118

Motor Jikov           107          120

Mubea            309          121

NATEK s.r.o.           A11          123

National Instruments (Czech Republic), s.r.o.       330          124

NET4GAS           204          126

Oracle Czech, s. r. o.          A02          128

Plzeňský Prazdroj, a. s.           105          130

Porsche Engineering Services, s.r.o.        110          132

Pracovní portál Profesia.cz         216          136

PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o.       A09          134

Procter & Gamble - Rakona, s.r.o.         115          135

Radiant Systems, s. r. o.          A03          138

Ricardo           108          140

Robert Bosch, spol. s r.o. České Budějovice       111          142

ROHDE & SCHWARZ závod Vimperk, s.r.o.        124          146

Řízení letového provozu ČR, s.p.         213          144

Sécheron Tchequie, spol. s.r.o.         327          146

Stánek       Str. Stánek       Str. 
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Seznam.cz, a.s.      232    145

SIDAT, spol. s r.o.     229    148

Siemens s.r.o.      214    150

Silicon & Software Systems    326    151

Skupina ČEPS      120    52

Socialbakers a.s.     A13    152

SOFTEC CZ, s.r.o.     305    153

STRABAG a.s.      S01    149

Swell, spol. s.r.o.     104    154

ŠKODA AUTO a.s.     114    156

ŠKODA Transportation a.s.    101    155

Teleflex      311    159

Telefónica Czech Republic, a.s.    315    160

T-Mobile Czech Republic a.s.    230    158

Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech, s.r.o.  303    162

Trigema a.s.      S03    164

TTC MARCONI s.r.o., TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o.  227    166

TÜV SÜD Czech s.r.o.     113    168

ÚJV Řež, a. s.      108    170

unibail-rodamco       x    171

Varroc Lighting Systems, s.r.o.    301    172

VCES a.s.      S04    174

Vigour a.s.      A14    176

Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.   203    178

Wheelabrator Czech s.r.o.    211    179

xITee k.s.      218    180

ZF         x    165

ZVVZ a.s.      314    181

Stánek       Str. 
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Nabízíme Hledáme
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Stánek

Možnosti během studia Kontakt a adresa
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Adresa: ABB s.r.o. 
  Štětkova 1638/18 
  140 00 Praha 4

• 

• 

• 
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• 

ABB s.r.o. 123

Stánek       Str. 
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HR linka  
Tel. kontakt: +420 547 15 15 15
E-mail: abb.kariera@cz.abb.com 
 
www.abb.cz/kariera 
 
Adresa: ABB s.r.o. 
  Štětkova 1638/18 
  140 00 Praha 4

Hledáme schopné a motivované absolventy 
středních a vysokých technických škol. 
Důraz klademe také na osobnostní profil 
kandidátů. 
Na nových zaměstnancích oceňujeme  
zejména jejich odbornost, proaktivitu, 
kreativitu a loajalitu.

Aktuální přehled volných pozic je k dispo-
zici na www.abb.cz/kariera.

Dejte nám o sobě vědět a my Vám dáme 
příležitost! 

ABB je přední světová společnost 
poskytující technologie pro energe-
tiku a automatizaci, které umožňují 
energetickým a průmyslovým podni-
kům zvyšovat výkonnost při součas-
ném snížení dopadu jejich činnosti na 
životní prostředí. ABB má 145 000 
zaměstnanců ve více než 100 zemích. 
V České republice ABB zaměstnává kolem 3 500 lidí a působí v 8 lokalitách.

• zázemí silné mezinárodní společnosti  
 světového významu
• možnost dalšího kariérního, profesního  
 i osobního rozvoje
• zajímavou práci v dynamicky se rozví- 
 jejícím kolektivu
• využití cizích jazyků

• zaměstnanecké výhody (např. jazy- 
 kové kurzy, 5 týdnů dovolené, pen- 
 zijní připojištění atd.)  
 
Navštivte naše webové stránky a zjistěte, 
proč lepší svět začíná s Vámi.

ABB s.r.o. 123
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Accenture je globální společnost 
poskytující odborné služby v oblasti 
Consulting, Technology a Outsourcing  
prostřednictvím svých více než  
259 000 pracovníků ve více než 120 
zemích. Díky kombinaci jedinečných 
zkušeností a komplexních znalostí 
napříč všemi odvětvími Accenture 
spolupracuje se svými klienty tak, aby jim pomohla stát se vysoce výkonnými  
organizacemi jak v oblasti podnikání, tak ve veřejném sektoru. V České republice byla  
v Praze založena pobočka v roce 1991.
V současné době zaměstnává v tuzemsku společnost Accenture ve všech třech 
divizích přibližně 1 850 pracovníků.

Kontaktní osoba:  
Marie Schovánková 
marie.schovankova@accenture.com 
 
Tel. kontakt: +420 225 075 000 
 
www.accenture.cz 
 
Adresa: Accenture 
  Jiráskovo nám. 6 
  120 00 Praha 2 

Pro poradenskou divizi hledáme absolventy VŠ na 
pozice Analytiků. Nabízíme příležitost především 
těm, jejichž předním zájmem jsou moderní 
informační technologie a snaha se v této oblasti 
trvale rozvíjet.
Základní požadavky pro divizi Consulting:
• VŠ vzdělání technického nebo ekonomického  
 směru
• znalost anglického a českého slovenského  
 jazyka
• znalost práce s PC, hlubší IT znalosti výhodou
• ochota týmové práce, flexibita, ochota   
 cestovat

V divizi Technology se uplatní kandidáti
s následujícím profilem: 
• SŠ nebo VŠ vzdělání (nejlépe technického  
 směru)
• komunikativní znalost anglického jazyka
• IT znalosti (Oracle, Java, SQL,.NET...)

Technologie je příležitostí pro IT odborníky.
Consulting je výzvou pro schopné 
absolventy VŠ jak technického tak 
ekonomického směru.
Zaměstnancům nabízíme zajímavou práci 
v mezinárodních týmech na různorodých 
projektech v ČR i zahraničí.
Dále je pro naše zaměstnance připraven 
program dalšího vzdělávání, možnost 
profesního růstu, zajímavé finanční 
ohodnocení a zaměstnanecké výhody.

Accenture220

future present

©  2013 Accenture. All rights reserved.

Be greater than.
Bring your talent and passion to a global  
organization at the forefront of business,  
technology and innovation. Collaborate with  
diverse, talented colleagues and leaders  
who support your success. Help transform  
organizations and communities around the  
world. Sharpen your skills through industry- 
leading training and development, as you  
build an extraordinary career. Discover how  
great you can be. Visit accenture.cz/career



future present

©  2013 Accenture. All rights reserved.

Be greater than.
Bring your talent and passion to a global  
organization at the forefront of business,  
technology and innovation. Collaborate with  
diverse, talented colleagues and leaders  
who support your success. Help transform  
organizations and communities around the  
world. Sharpen your skills through industry- 
leading training and development, as you  
build an extraordinary career. Discover how  
great you can be. Visit accenture.cz/career
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AERO Vodochody AEROSPACE a.s. 
je největším výrobcem letecké tech-
niky v České republice. Zaměřuje 
se především na spolupráci s před-
ními leteckými výrobci v rámci mezi-
národních kooperačních projektů – 
např. Sikorsky Aircraft Corporation, 
Embrear, Alenia Aeronautica, Sonaca, 
Latecoere, Saab atd. 
V rámci svého vojenského programu je Aero historicky největším výrobcem prou-
dových cvičných letadel na světě a partnerem několika armád, zejména Armády 
České republiky.

Kontaktní osoba:  
Zdeňka Nováková 
zdenka.novakova@aero.cz 
 
Tel. kontakt: +420 734 518 042 
 
www.aero.cz 
 
www.facebook.com/aerovodochody 
 
Adresa: AERO Vodochody AEROSPACE a.s. 
  U Letiště 374 
  25070 Odolena Voda

• studenty a absolventy technického  
 nebo ekonomického zaměření
• AJ na komunikativní úrovni
• fanoušky letecké techniky

• možnost profesního a odborného   
 růstu v perspektivním oboru
• systém vzdělávání včetně specific-  
 kých jazykových kurzů
• příspěvek na penzijní připojištění  
 a kapitálové životní pojištění
• pracovní doba 37,5 hodiny týdně  
 a 5 týdnů dovolené
• zkrácené flexibilní pracovní úvazky  
 pro studenty
• dotované stravování v areálu  
 společnosti

AERO Vodochody AEROSPACE a.s.208
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AEM-C je globálním dodavatelem pro 
automobilový průmysl.   
K výrobě využívá procesy tlakového 
lití hliníku, obrábění a montáž.  
Dodává díly motorů do závodů evrop-
ských i japonských výrobců automo-
bilů, například Toyota, Renault, Volvo, 
Nissan, Ford.
V roce 2013 jsme oslavili desetileté působení v Písku a počtem 540 zaměstnanců 
se právem řadíme mezi významné a stabilní zaměstnavatele regionu.

Kontaktní osoba:  
Zuzana Lacinová 
z.lacinova@aisin.co.cz 
 
Tel. kontakt: +420 606 037 876 
 
www.aisin.co.cz 
 
Adresa: AISIN EUROPE MANUFACTURING CZECH s.r.o. 
  Čížovská 456 
  397 01 Písek

Absolventi technicky zaměřených 
oborů najdou uplatnění na pozicích:
• Specialista přípravy výroby (techno- 
 log) se zaměřením na proces tlako- 
 vého lití nebo obrábění a montáže.
• Specialista Toyota production system  
 se zaměřením na optimalizaci výrob- 
 ních procesů.
• Specialista kvality se zaměřením na  
 komunikaci se zákazníky nebo interní  
 řízení kvality výroby. 
 
Obsazujeme i celou řadu dalších 
pozic: 
• Technik kvality, Mistr výroby,   
 Elektromechanik, Nástrojař apod.

Absolventi ocení především propracovaný 
systém zaškolení a týmovou práci v mla-
dém kolektivu.     
 
Nabízíme stabilní zaměstnání v rostoucí 
společnosti, možnost osobního a pro-
fesního rozvoje, jazykového vzdělávání, 
odpovídající finanční ohodnocení a celou 
řadu dalších benefitů.

AISIN EUROPE MANUFACTURING CZECH s.r.o.103
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Alza.cz a.s. je největší obchod s IT  
a elektronikou na českém a slovenském 
trhu. Jsme významnou českou společ-
ností s více než 450 zaměstnanci, jas-
nou vizí a silným zázemím. Na trhu jsme 
již více než 17 let a ve svém oboru jsme 
skutečným pojmem. 
Nabízíme Vám perspektivní práci v přá-
telském kolektivu. Umíme ocenit osobní přístup k práci, nasazení, zkušenosti a schop-
nosti. Jsme si vědomi, že zásadní význam v rozvoji společnosti mají právě naši zaměst-
nanci. Proto přijímáme výrazné osobnosti, které mají tah na branku a chtějí dělat svou 
práci kvalitně. 
Bez ohledu na zastávanou pozici se u nás stanete členem ambiciózního týmu a získáte 
tím možnost realizovat své nápady a posouvat společnost dopředu.

Kontaktní osoba:  
Jan Murín 
jan.murin@alza.cz 
 
Tel. kontakt: +420 225 340 168 
 
www.alza.cz 
 
Adresa: Alza.cz a.s. 
  Jateční 33a 
  170 00 Praha 7 – Holešovice

Do svých řad vítáme studenty a absolventy 
vysokých škol, kteří se rádi učí novým 
věcem a přijímají osobní výzvy. 
Hledáme ty, kteří nám pomohou ve splnění 
ambiciózních plánů, mají chuť věci zlepšo-
vat a posouvat dál.
• studenty se zajímavými tématy svých  
 ročníkových, bakalářských a diplomo- 
 vých prací
• absolventy technických / IT oborů
• studenty na odborné praxe

• zajímavou pozici v dynamické společ- 
 nosti, jedničky na trhu v IT a interne- 
 tovém obchodování
• možnost se přímo podílet na rozvoji  
 největšího eshopu v ČR
• prostor k uplatnění svých nápadů  
 a zkušeností
• otevřené pracovní prostředí v duchu  
 open door policy
• možnost osobního růstu, školení  
 a dalšího vzdělávání
• řadu firemních benefitů (jazykové  
 kurzy, zdravotní program, atd.)

Alza.czA08



Více info na www.alza.cz/kariera

Buď jedním
z nás!

Kdo jsme?
  •  Největší eshop v ČR a SR
  •  Dynamická česká společnost s bohatou historií
  •  Pracuje u nás více než 450 profesionálů
  •  Podporujeme vzdělávání a rozvoj zaměstnanců

Koho hledáme?
  Do našeho 40 členného týmu IT odborníků hledáme nadšené a motivované vedoucí
  a programátory, kteří chtějí pracovat s nejnovějšími technologiemi. Výzvy berou za své
  a přicházejí s novými nápady jak využít příležitosti a dál je rozvíjet:

  •  Analytik
  •  Programátor IS
  •  .NET programátor
  •  Vedoucí mobilního vývoje
  •  Editor produktových textů, html a grafiky
  •  PPC specialista

Na čem pracujeme?
  •  Kompletní vývoj vlastního IS, který pokrývá drtivou většinu business procesů
      (nákup, prodej, logistika, CRM, účetnictví, …)
  •  Vývoj a fungování vlastního webového enginu
  •  Mobilní verze eshopů
  •  Aplikace pro Android, iOS, Windows Mobile
  •  PPC kampaně, SEO, sociální sítě
  •  Další zajímavé projekty čekající na vás

Práce nás baví!
  •  Pracujeme v dynamické společnosti, jedničce na trhu v IT a internetovém obchodování
  •  Přímo se účastníme na rozvoji největšího eshopu v ČR a SR
  •  Máme připravený systém školení a dalšího vzdělávání
  •  Poskytujeme zaměstnanecké slevy
  •  Chodíme na jazykové kurzy
  •  Vlastníme kartu Multisport benefit
  •  Máme vlastní floorbalový a fotbalový tým
  •  Pravidelní firemní akce

Bakalářky, diplomky a absolventské práce 
  Pokud máte zájem a máte vlastní téma, které byste rádi konzultovali se specialisty či manažery,
  dejte nám vědět na e-mail kariera@alza.cz. Pokud bude vaše téma splňovat naše aktuální
  potřeby, spolupráci s odborným garantem vám domluvíme.
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Atlas Copco is an industrial group 
with world-leading positions in com-
pressors, construction and mining 
equipment, power tools and assem-
bly systems. 
The Group delivers sustainable solu-
tions for increased customer pro-
ductivity through innovative products 
and services. Founded 1873, the company is based in Stockholm, Sweden, and 
has a global reach spanning more than 170 countries.    
In 2012 Atlas Copco had about 39 800 employees and revenues of BEUR 10.5.

Atlas Copco s.r.o.

We are constantly looking for new 
colleagues to fill positions in:
• Engineering/ Technology
• Service
• Sales & Marketing
• Logistics
• Purchasing
• IT
• Project Management
• HR

• multicultural environment
• use of foreign languages
• flexible hours for flexible people
• career growth and development

Contact person:  
Pavla Králová 
pavla.kralova@cz.atlascopco.com 
 
Tel. contact: +420 724 380 122 
 
www.atlascopco.cz 
 
Address: Atlas Copco s.r.o. 
    Lomnického 9 
    140 00 Praha 4

202
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Jsme úspěšná a dynamická společnost. Vyvíjíme  
a vyrábíme nejmodernější světlomety pro výrobce 
automobilů z celého světa. Jsme uznávaným vzo-
rem ve výrobě a její organizaci nejen v rámci 
Automotive Ligting, ale i výrobních závodů Magneti 
Marelli a celé skupiny FIAT.
Jistotou pro nás, naše zákazníky, partnery a spo-
lečnou budoucnost, jsou neměnné hodnoty, které 
ctíme a prosazujeme:
• ochotu hledat řešení a odvahu překonávat  
 překážky
• hrdost na značku Automotive Lighting Jihlava a naše špičkové produkty
• otevřenou, přímou a věcnou komunikaci založenou na vzájemném respektu
• týmovou spolupráci
• aktivní přístup zaměstnanců a jejich růst
• přijímání osobní odpovědnosti a důsledné dodržování pravidel
• ocenění úspěchů, schopnost učit se z nezdaru a přijmout systémová opatření

Automotive Lighting, s. r. o.

• studenty VŠ nebo VOŠ technického  
 zaměření (elektro/strojírenství) 
• nasazení a flexibilitu 
• týmového ducha 
• dobrou znalost angličtiny a/nebo   
 němčiny 
• schopnost předkládat nové nápady   
 a návrhy 
• ochotu se učit a rozvíjet 
• zapojení se do projektů, procesů   
 zlepšování

• odborné vzdělávání
• přátelské a neformální pracovní  
 prostředí
• závodní stravování 
• 5 týdnů dovolené
• příplatek na zdraví ve výši 1500,- Kč
• preventivní lékařská péče
• příplatek na dojíždění ve výši  
 1000,- Kč
• možnost využití krytého bazénu  
 v Jihlavě 1x týdně
• penzijní připojištění ve výši 3%  
 z vyměřovacího základu sociál- 
 ního pojištění po roce trvání pracov- 
 ního poměru
• vánoční večírek, mikulášská besídka a 
  mnoho dalších akcí

Kontaktní osoba:  
Jitka Balounová 
jitka.balounova@al-lighting.com 
 
Tel. kontakt: +420 739 329 423 
 
www.al-lighting.cz 
 
Adresa: Automotive Lighting, s.r.o. 
  Pávov 113 
  586 01 Jihlava

231
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Maker of the world‘s most trusted 
antivirus, protecting +200 million 
people, computers, and mobile 
devices. In business +25 years, 
with a portfolio covering everything 
from free antivirus for PC, Mac, and 
Android, to premium solutions for 
business. Based in Prague, with offi-
ces in the U.S., Germany, and Austria.

Contact person:  
Marcela Římalová 
rimalova@avast.com 
 
Tel. contact: +420 274 005 840 
 
www.avast.com 
 
Address: AVAST Software a.s. 
    Budějovická 1518/13a 
    140 00 Praha

• Junior and skilled Software  
 Developers (Java, Javascript, Android,  
 C, C++ ...)
• Junior and skilled Linux  
 Administrators/System Engineers 
• Junior and skilled Testers/Quality  
 Assurance Engineers 
• Marketing people
• E-commerce people
• Customer support specialists 
• Accountants, Controllers, etc.

• Challenging and interesting job in a   
 growing international team – and  
 a very successful company
• Fun and creative working environment
• Possibility to grow your career 
• Benefits (lunch vouchers, 5 weeks of  
 vacation, sick days, language courses,  
 trainings, pension insurance, mul- 
 tisport cards, flexible working hours,  
 regular team building activities, etc.)

AVAST Software a.s.A12
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AVL is the world‘s largest privately 
owned and independent company for 
the development of powertrain systems 
with internal combustion engines as well 
as instrumentation and test systems. 
AVL is acting in the following scopes of 
business:
Development of Powertrain Systems:  
AVL develops and improves all kinds of powertrain systems and is a competent partner 
to the engine and automotive industry.
Simulation: In addition AVL develops and markets the simulation methods which are  
necessary for the development work.
Engine Instrumentation and Test Systems: The products of this business area 
comprise all the instruments and systems required for engine and vehicle testing.

Contact person:  
Gabriela Hojgr 
gabriela.hojgr@avl.com 
 
Tel. contact: +49 941 63089-151 
 
www.avl.com 
 
Address: AVL Software and Functions  
    Im Gewerbepark B27 
       93059 Regensburg 
    Germany

• Junior Engineers, Internship or Working  
 student in the area of Gasoline /  
 Diesel Engine Controls / Exhaust  
 Gas After-Treatment Systems with  
 knowledge in Matlab Simulink
• Junior Engineers, Internship or Working  
 student in the area of E-Mobility  
 Controls (Battery Management  
 Systems / E-Motor Controls) with  
 knowledge in Matlab Simulink
• Junior Engineers, Internship or Working  
 student in the area of Electronics  
 Hardware development with  
 knowledge in Electrical Engineering
• Junior Engineers, Internship or  
 Working student in the area of Software  
 Development with knowledge in  
 Embedded Systems

There are many factors that make up 
a company like AVL and make it the 
success it is: experience, know-how, and 
the collective energy of our employees all 
around the world.

Every day we are developing cutting-edge 
solutions for our clients. We are pushing 
ahead to realize visions and set new stan-
dards. We are looking for people who have 
the drive for excellence and the ambition 
to become part of an advanced team of 
professionals. For those who join us the 
opportunities are endless. Especially for 
ambitious, highly motivated and outstan-
ding personalities.

AVL Software and Functions GmbH 324
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Korporace AVX se sídlem v USA je přední 
světový výrobce pasivních elektro sou-
částek -především kondenzátorů. Jejími 
zákazníky jsou přední svět.výrobci např. 
mobil telefonů, počítačů,  automobilových 
nebo vesmírných aplikací. 
AVX pokrývá více než  polovinu svět. trhu 
tantalových kondenzátorů. V ČR působí od 
r 1992. Lanškrounský závod, který má cca 
2 000 zaměstnanců, vyrábí tantalové a niobové kondenzátory; závody v Uh. Hradišti a Bzenci 
(1300 zam.) vyrábí keramické kondenzátory a konektory.
Společnost AVX získala prestižní ocenění ELEKTRA 2005 a 2010.
Český úspěch na Marsu - AVX Corporation vyvinula a dodala 630 kondenzátorů umístěných  
na palubě vozítka Curiosity , kde  od 6. srpna 2012 dodávají energii laserovému modulu  
(www.avx.com/wsnw_PressReleaseDetail.asp?id=542&s=0).

AVX Czech Republic s.r.o.

Absolventy VŠ technického směru se zna-
lostí angličtiny do útvarů:
• vývoje
• procesního inženýrinku/technologie
• výroby
• technického inženýrinku
• kvality  

Požadujeme VŠ vzdělání technického směru 
se zaměřením na obory:
• elektro (technologie nebo obvody)
• strojní (technologický nebo konstrukční   
 směr) 
• chemie, metalurgie a materiálové inženýrství
• znalost angličtiny na komunikativní úrovni
• samostatnost, spolehlivost, ochotu učit se  
 a rozvíjet
• doktorské studium vítáno

• perspektivní zaměstnání ve stabilní  
 mezinárodní společnosti
• kontakt se světovou špičkou v oboru
• samostatnou a tvořivou práci s moder- 
 ními technologiemi v mladém týmu
• osobní a profesní růst
• široké možnosti vzdělávání včetně  
 jazykového
• úzkou spolupráci s technickými útvary  
 sesterských závodů a v rámci celé kor- 
 porace v Anglii, USA,  Salvadoru, Číně  
 a Japonsku

Kontaktní osoba:  
Dana Horská 
dana.horska@eur.avx.com 
 
Tel. kontakt: +420 465 358 111 
 
www.avx.com 
 
Adresa: AVX Czech Republic s.r.o. 
  Dvořákova 328 
  563 01 Lanškroun

319
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BOS Automotive Products CZ s.r.o.

Dynamicky se rozvíjející dceřinná 
společnost německého koncernu pů- 
sobícího od roku 1910 v odvětví 
automobilového průmyslu. 
Výrobce interiérového vybavení při-
spívajícího k bezpečnosti a pohodlí do 
vozidel všech významných světových 
značek.  
Podnik zaměstnávající přes 3500 zaměstnanců po celém světě, v ČR více než 300 
zaměstnanců v Klášterci nad Ohří. 

Firma BOS Automotive Products CZ hle- 
dá aktivní a motivované zaměstnance. 
Absolventi vysokých škol a univerzit jsou 
u nás vždy vítáni. Pomáháme rozvoji 
absolventů a diplomantů.    
 
V soucasné době máme tyto otevřené 
tyto pozice:    
  
• průmyslový inženýr
• inženýr kvality
• specialista interní logistiky
• výrobní manažer

• výborné pracovní podmínky pro stu- 
 denty (úhrada mzdy, stravy, cestov- 
 ného atd.)  
• možnost vycestovat k našim zákazní- 
 kům a do závodů BOS skupiny
• témata pro spolupráci, diplomové  prá- 
 ce, semestrální práce (o prezentaci  
 již zavedených projektů, o průmy- 
 slovém inženýrství, výrobních systé- 
 mech, logistice, kvalitě nebo bezpeč- 
 nosti vozu) 

Kontaktní osoba:  
Personální oddělení 
kla_hr@bos.de 
 
Tel. kontakt: +420 474 351 181 
 
http://bos.jobs.cz 
 
Adresa: BOS Automotive Products CZ s.r.o. 
  U Porcelánky 786 
  431 51 Klášterec nad Ohří

323
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Závod Bosch Diesel v Jihlavě je jedním 
z nejmodernějších provozů v rámci 
skupiny Bosch, patří do divize dieselo-
vých systémů a vyrábí se zde kompo-
nenty vstřikovacích zařízení systému 
Common Rail.     
    

V současné době zaměstnává téměř 
4.300 pracovníků.

Bosch Diesel, s. r. o.

Studenty a absolventy technických oborů.• odborné praxe
• možnost zpracování BP/DP
• trainee program pro budoucí  
 specialisty
• trainee program pro budoucí  
 manažery

Aktuální nabídka pracovních míst na 
kariera.bosch.cz

Kontaktní osoba:  
Renáta Neumanová 
renata.neumanova@cz.bosch.com 
 
Tel. kontakt: +420 567 585 664 
 
http://kariera.bosch.cz 
 
Adresa: Bosch Diesel s.r.o. 
  Pávov 121 
  586 06 Jihlava

209
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Švýcarská společnost Bühler je hlav-
ním světovým dodavatelem výrob-
ních linek určených k produkci mouky, 
sladu, krmiv, těstovin, čokolády, zpra-
cování biomasy a odlévání hliníku. 
Ve 140 zemích světa má více než 10 
300 zaměstnanců. Na trhu působí už 
150 let. 
Společnost se výrazně zaměřuje na inovace. V roce 2012 byla ve svém odvětví 
vybrána jako 3. nejinovativnější společnost Švýcarska. 
Nově otevřené kanceláře v Praze a Jihlavě hledají nové kolegy z oblasti elektro  
a strojírenství.

Bühler Praha s.r.o. 

Hledáme schopné spolupracovníky  
na pozice:
• PLC programátor
• SCADA programátor
• Strojní inženýr pro 3D návrhový   
 systému Bentley
• SW Developer

Požadujeme:
• anglický nebo německý jazyk na komu- 
 nikativní úrovni
• komunikativnost, schopnost týmové  
 i samostatné práce, ochotu cestovat

• zajímavou a pestrou práci v oborech  
 průmyslové automatizace
• zázemí silné nadnárodní společnosti
• možnost cestovat po celém světě
• komplexní zaučení ve Švýcarsku
• odpovídající platové ohodnocení
• odborné vedení
• přátelský kolektiv

Kontaktní osoba:  
Tereza Dietzová 
tereza.dietzova@buhlergroup.com 
 
Tel. kontakt: +420 241 080 602 
 
www.buhlergroup.com 
 
Adresa: Bühler Praha s.r.o. 
  Vyskočilova 1442/1b 
  140 00 Praha 4

304
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BULL s.r.o.

BULL s.r.o. je dceřinou společností 
Group BULL, významné francouzské 
společnosti poskytující služby v oblasti 
informačních technologií.

V České republice se BULL s.r.o. řadí 
mezi přední dodavatele řešení a slu-
žeb v oblasti bezpečnosti informací  
a  v oblasti Enterprise a superpočítačové ICT infrastruktury (HPC). 

• nové kolegy na technické  
 a konzultatské pozice (HPP)
• studenty na částečný úvazek 
• zájemce o stáž

• účast na zajímavých projektech  
 v oblasti informační bezpečnosti  
 a HPC
• práci s moderními IT technologiemi 
• zadání a vedení diplomových či baka- 
 lářských prací
• stáže s možností další dlouhodobé  
 spolupráce
• široké možnosti seberealizace 
• mladý kolektiv

Kontaktní osoba:  
Ing. Kristýna Hojdová
kristyna.hojdova@bull.cz 
 
Tel. kontakt: +420 731 429 804 
 
www.bull.cz 
 
Adresa: BULL s.r.o. 
  Lazarská 6
  120 00 Praha 2
  

A01
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Společnost CA Technologies je předním 
světovým dodavatelem softwaru a služeb 
pro řízení a správu podnikové IT infrastruk-
tury, zejména s ohledem na komplexní bez-
pečnost, ukládání a dostupnost dat a pod-
poru řízení životního cyklu projektů, včetně 
nástrojů pro vývoj aplikací.
V roce 2005 otevřela společnost CA Techno-
logies v Praze na Chodově strategické 
vývojové centrum, které se postupem času stalo pro společnost jedním z nejdůležitějších. 
Prague Technology Center dnes zaměstnává více než 300 softwarových inženýrů, kteří se 
zabývají vývojem, testováním a údržbou více než 35 softwarových produktů. 
Od počátku existence centra probíhá úzká spolupráce s univerzitami formou prezentací 
pro posluchače, technické podpory výuky a odborných konzultací pro vyučující i studenty. 
Konkrétními příklady jsou FJFI a FEL ČVUT a MFF UK.

 CA Technologies

Softwarové Engineery & Quality 
Assurance Engineery
• bakalářské či magisterské vzdělání
• znalosti z oblasti informatiky, počíta- 
 čových věd
• zájem o další vzdělávání
• komunikativní znalost anglického  
 jazyka

• pracovní pozice v mezinárodní spole- 
 čnosti
• získání exkluzivních znalostí v oblasti  
 ICT
• intenzivní vzdělávací program
• široká nabídka benefitů
• zajímavá a podnětná práce v multi-  
 kulturním týmu
• spolupráce s našimi vývojovými centry  
 v USA, Evropě a Asii

Kontaktní osoba:  
Martin Krupa 
martin.krupa@ca.com 
 
Tel. kontakt: +420 775 893 614 
 
www.ca.com/cz 
 
Adresa: CA Technologies 
  V Parku 2343/24 
  148 00 Praha 4 - Chodov

122

Business today is putting more pressure on IT than ever before. Organizations must 
maintain their current level of service, while answering demands for mobile, social, cloud, 
analytics, and other solutions — all with stretched resources. CA Technologies helps 
customers meet growing expectations with solutions that manage and secure complex IT 
environments to support agile business services. 

The Prague Technology Center, Opened in 2005, has become a key development office 
for CA Technologies. With a talented workforce of around 300 software professionals, 
it’s one of the largest software development employers in Prague. 

CA will be hiring a number of college graduates in Prague as Associate Software 
Engineers in 2014. We’re looking for motivated and enthusiastic candidates who 
have a passion for learning and broadening their knowledge in the area of software 
development within a world class software development organization. 

As an Associate Software Engineer, you will become a member of our Technology and 
Development Group, and work alongside senior software engineers. In this role, you will 
be making an impact by providing analysis related to software design and development, 
evaluating software performance, and making your recommendations to the software 
designer community. 

Candidate requirements include: B.S. or M.S. in Computer Science, Computer 
Engineering, or a related discipline. Experience with a variety of programming languages, 
such as C, C++, Java, assembler, and REXX 

Contact:  Martin Krupa  
CA Technologies  
Talent Acquisition  Specialist 
Tel: +420 226221359  
Mob: +420 775893614  
martin.krupa@ca.com

For details go to:  www.ca.com/
careers. Join our talent network: 
connect.find.ly/ca

The future is here
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evaluating software performance, and making your recommendations to the software 
designer community. 

Candidate requirements include: B.S. or M.S. in Computer Science, Computer 
Engineering, or a related discipline. Experience with a variety of programming languages, 
such as C, C++, Java, assembler, and REXX 

Contact:  Martin Krupa  
CA Technologies  
Talent Acquisition  Specialist 
Tel: +420 226221359  
Mob: +420 775893614  
martin.krupa@ca.com

For details go to:  www.ca.com/
careers. Join our talent network: 
connect.find.ly/ca

The future is here
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Kontaktní osoba:  
Patrik Prunner
patrik.prunner@cgi.com 

Tel. kontakt: +420 733 612 249 
 
www.cz.cgi.com 
 
Adresa: CGI IT Czech Republic s.r.o.
  Na Okraji 335/42
  162 00 Praha 6

Průběžně hledáme vhodné kandidáty  
z řad absolventů technických vysokých 
škol na tyto otevřené volné místa:  
• Analyst - Programmer
• Junior Java Developer
• Junior Oracle Developer
• Junior Tester

• individuální rozvojové a certifikační  
 programy
• jazykové vzdělávání formou certifiko- 
 vaných jazykových kurzů
• volitelné zaměstnanecké benefity
• příjemné pracovní prostředí
• práce v pohodovém a mladém  
 kolektivu

CGI IT Czech Republic s.r.o

V CGI jsou lidé vždy na prvním místě. Pro 
práci vytváříme takové podmínky, abychom 
usnadnili integraci do naší společnosti  
a dlouhodobě zpříjemnili působení v ní. 
Za tímto účelem nabízíme zaměstnancům 
řadu volitelných zaměstnaneckých výhod. 
CGI záleží na dalším rozvoji zaměstnanců. 
Přístup k řadě vzdělávacích programů vám 
umožní nadále rozvíjet váš potenciál. 
Dbáme také na příjemné pracovní prostředí a nabízíme možnosti mimopracovních sportovních 
aktivit pro posílení životní vitality a zdraví.CGI nabízí mnoho zajímavých pracovních příležitostí. 
CGI má v našem regionu téměř 600 zaměstnanců a hledáme další.  Přidáte-li se k nám, stanete 
se respektovanými členy našich týmů. Práce v CGI vám nabídne možnost rozvíjet se a získávat 
další zkušenosti a znalosti v různých oblastech podnikání. Odborníci CGI se pohybují v řadě 
odvětví - od energetiky, průmyslu a dopravy, přes bankovnictví, telekomunikace, až po veřejný 
sektor. 
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Jsme zavedená mezinárodní IT spo-
lečnost se zaměřením na vývoj soft-
waru, testování softwaru a konzul-
tační služby.    
Spolu s naší sesterskou společností 
na Slovensku zaměstnáváme více než 
220 pracovníků, z nichž většinu tvoří 
softwaroví inženýři a IT konzultanti se 
znalostmi špičkových technologií. Poskytujeme kompletní dodávky služeb v rámci 
celého vývojového cyklu.

Letos slavíme 20 let působení na českém trhu!
Přijďte se podívat na náš stánek, těšíme se na Vás!

CN Resources International (CZ) s.r.o. 

• testery softwaru
• vývojáře
• asistenty PM
• business/IT analytiky 
 
Požadujeme:
• znalost některého programova- 
 cího jazyka nebo zkušenosti s tes- 
 továním softwaru
• komunikativní znalost angličtiny
• znalost němčiny výhodou
• ochotu a chuť se dále vzdělávat  
 a pracovat na sobě
• zájem o novinky v oblasti IT
• vysoké pracovní nasazení

• práci v mladém dynamickém kolektivu
• příjemné, moderní a flexibilní pracovní  
 prostředí
• neformální firemní kulturu
• osvojení si mnoha zkušeností na poli  
 nejnovějších informačních technologií
• možnost získat zahraniční pracovní  
 zkušenosti díky různorodým projektům
• firemní benefity 
• možnost dlouhodobého růstu
• možnost psaní bakalářských nebo   
 diplomových prací
• možnost studentských stáží

Kontaktní osoba:  
Eva Jacková (Česká republika) 
jackova@cngroup.dk 
+420 234 375 186 
 
Andrea Kolaříková (Slovenská republika) 
kolarikova@cngroup.dk 
+421 257 780 212 
 
www.cngroup.dk 
 
Adresa:  CN Resources International (CZ) s.r.o. 
  Ve Smečkách 20 
  110 00 Praha 1 
 
  CN Resources International (SK) s.r.o. 
  Železniciarska 13 
  811 04 Bratislava
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Stand

part-time

bachelor‘s / master‘s thesis

experience / internship

mechanical engineering

electrical engineering

IT

economics

chemistry

civil engineering

other

Contact and address

Commerzbank AG, one of the leading 
private German banks, is looking for 
part-time students for its IT centre in 
Prague.
Our aim is to provide quality software 
development, maintenance servi-
ces, application support to various 
Commerzbank departments.
We have continuous need for highly qualified junior talent who think independently 
and responsibly and work as a team. Commerzbank offers more than others in 
regard to reconciling your professional and personal life.
In addition, we provide comprehensive continuing education and development 
opportunities. We promote our junior employees from the start.

Commerzbank AG

• ongoing University studies 
• excellent spoken and written English
• XML -intermediate knowledge 
• basic skills - SQL, XSLT...
• independent logical and analytical  
 thinking 
• team player, open minded, proactive  
 and good communication skills
• a willingness to learn

• real experience of work within different  
 IT teams (rotation)
• competitive salary 
• a friendly international team 
• a city centre location
• start immediately

Kick off your career and join us.
Feel invited to send your CV and cover 
letter to: GS-IT-HR@commerzbank.com
Commerzbank AG, Nearshoring Center 
Prague, Myslíkova 31, 110 00 Praha 1
Více informací o společnosti najdete na 
www.commerzbank.com

Contact person:  
Martina Pixová 
martina.pixova@commerzbank.com 
 
Tel. contact: +420 734 681 443 
 
GS-IT-HR@commerzbank.com 
 
www.commerzbank.cz 
 
Address: Commerzbank, AG 
    Myslikova 31 
    110 00 Praha 1 
 

A05



Inzerce_zeleznicari_A5_01.indd   1 2/5/14   4:03 PM



Nabízíme

Možnosti během studia

Hledáme

48

Stánek

částečný úvazek

bakalářská / diplomová práce

praxe / stáž

strojní

elektro

informatika

ekonomie

chemie

stavební

ostatní
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Kontaktní osoba:  
Ing. Iveta Moravcová 
iveta_moravcova@conel.cz
 
Tel. kontakt: +420 606 455 553 
 
www.conel.cz 
 
Adresa: Conel s.r.o. 
  Sokolská 71 
  562 04 Ústí nad Orlicí III.  
  

PROGRAMÁTOR C/ Náplň práce: 
• programovat procesory ARM, AVR   
 a ColdFire v jazyce C
• programovat aplikace pro wifi
• spolupracovat na vývoji HW
• znalost Linuxu a programování  
 v jazycích Java, PHP a MySQL vítána
• ověřovat a testovat SW, vytvářet  
 dokumentaci a udržovat existující  
 SW vybavení
• spolupracovat v rámci firmy i se  
 zákazníky formou technické podpory
• pracovat na vývoji inovativních řešení  
 v týmu
• zvyšovat svoji odbornou úroveň

• zázemí stabilní a prosperující  
 firmy
• motivující finanční ohodnocení -  
 výkonnostní odměny dle dosaže- 
 ných výsledků
• možnost kariérního i odborného  
 růstu
• zaměstnanecké výhody
• 13. plat

Conel s.r.o.

Firma Conel s.r.o. založená v roce 
1991 je v současné době nejvýraz-
nějším českým výrobcem bezdrátové 
komunikační techniky pro přenos dat. 
Výrobky se uplatňují nejčastěji v ob- 
lasti telemetrických sítí, jako např.  
v průmyslových odvětvích, v bankov-
ních a peněžních službách a dopravě, 
dále ve vodárnách, plynových stani-
cích a v energetice.
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Vývojový tým

· zázemí stabilní a prosperující dceřiné americké firmy 
· spolupráce na zahraničních projektech v rámci celého světa 
· motivující finanční ohodnocení 
· výkonnostní odměny dle dosažených výsledků
· možnost kariérního i odborného růstu 
· zaměstnanecké výhody

V případě Vašeho zájmu nebo pro více informací kontaktujte: 

Ing. Iveta Moravcová
Personalista
Conel s.r.o., Sokolská 71, 562 04 Ústí nad Orlicí
Email: moravcova@conel.cz
Phone: +420 465 52 10 20

· Programátor
· Technik specialista

Společnost CONEL s.r.o. je mezinárodní firma, založená v roce 1991. 

Specializuje se na oblast bezdrátových přenosů dat a řídících aplikací pro 
průmysl a technologické systémy. Poskytuje kompletní řešení zahrnující 
technické zařízení a programové vybavení pro návrh, instalaci a servis 
datových sítí a řídících systémů.

V roce 2012 se stal Conel s.r.o. dceřinou společností americké firmy 
B&B Electronics. 
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Nabízíme:

Volné pozice:

Pojďte s námi růst

Spolupráce, kolegialita, 
profesionalita ...

3G & 4G routery
Komplexní služby v oblasti 
automatizace
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Kontaktní osoba:  
Ludmila Šefraná 
Ludmila.Sefrana@continental-corporation.com
 
Tel. kontakt: +420 326 934 123 
 
www.continental.jobs.cz
www.continental-kariera.cz 
 
Adresa: Continental Automotive Czech Republic s.r.o. 
  Průmyslová 1851 
  250 01 Brandýs nad Labem

• studenty
• čerstvé absolventy
• odborníky s praxí
• se zájmem uplatnit své znalosti  
 a dovednosti v automobilovém   
 průmyslu

• zajímavou práci v mezinárodní  
 společnosti
• dynamické a moderní pracovní  
 prostředí
• možnost pracovat na projektech  
 napříč lokalitami i státy
• možnost využití cizích jazyků
• možnost osobního i profesního růstu
• práci s nejnovějšími technologiemi

Continental Automotive Czech Republic s.r.o. 

Společnost Continental AG byla založena roku 
1871 v Hannoveru, kde se nachází i hlavní sídlo 
společnosti. V současné době patří se svými 
téměř 270 výrobními a vývojovými lokacemi  
v 46 zemích světa mezi pět největších doda-
vatelů automobilového průmyslu. Zaměstnává 
více než 177 000 zaměstnanců na celém světě. 
Jako dodavatel produktů v oblasti pneuma-
tik, brzdových systémů, podvozkových kom-
ponentů a vozidlové elektroniky přispívá společnost Continental ke zdokonalování jízdní bezpečnosti 
a k ochraně globálního klimatu. 
Společnost Continental v České republice působí v závodech v Adršpachu, Brandýse nad Labem, 
Frenštátě pod Radhoštěm, Jičíně, Otrokovicích a Trutnově. V České republice se vyrábí mimo jiné 
palivové dopravní jednotky, interiérová elektronika, brzdové válce a posilovače brzd, trysky, čerpadla  
a pumpy, ventily, hadicové systémy, motory pro topení a pláště pneumatik pro osobní i nákladní 
automobily a pro autobusy, dodávky a speciální stroje.
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Kontakt a adresa

Kontaktní osoba:  
Veronika Havránková 
havrankova@ceps.cz
 
Tel. kontakt: +420 211 044 867 
 
www.ceps.cz 
 
Adresa: Skupina ČEPS
  Elektrárenská 774/2
  101 52 Praha 10

Studenty VŠ, primárně technického zamě-
ření se zaměřením na energetiku, případně 
ekonomického směru, aktivní znalost AJ, 
zájem o energetiku.

Naše společnost svým zaměstnancům 
nabízí: 
• zázemí stabilní a ekonomicky silné  
 společnosti
• perspektivní a zajímavou práci  
 v dynamickém kolektivu
• možnost profesního, jazykového  
 i osobního rozvoje

Nadstandardní zaměstnanecké 
výhody:   
• pružná pracovní doba
• pět týdnů dovolené
• příspěvek na penzijní připojištění
• osobní účet zaměstnance
• zapojení do principů sdílení znalostí      
 a získání specifického know how

Skupina ČEPS

Zajišťujeme rovnováhu výroby a spo-
třeby elektřiny v každém okamžiku.
Provozujeme, rozvíjíme a udržujeme 
elektroenergetickou přenosovou sou-
stavu ČR.
Zajišťujeme přenos elektřiny mezi 
výrobci a distributory.
Spolupracujeme na přidělování přeshraniční přenosové kapacity formou aukcí.
Spolupracujeme s ostatními provozovateli přenosových soustav v Evropě a přispí-
váme k rozvoji trhu s elektřinou.
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Jsme výhradním provozovatelem přenosové soustavy České republiky. Dispečersky
zajišťujeme rovnováhu mezi výrobou a spotřebou elektřiny v každém okamžiku.
Obnovujeme, udržujeme a rozvíjíme přenosovou soustavu o napětí 220 kV a 400 kV. Všem
účastníkům trhu s elektřinou poskytujeme přenosové služby za rovných a transparentních
podmínek. Dlouhodobě se aktivně podílíme na formování liberalizovaného trhu
s elektřinou v ČR i v Evropě.

NABÍZÍME: Zázemí stabilní a ekonomicky silné společnosti
Perspektivní a zajímavou práci v dynamickém kolektivu
Možnost profesního, jazykového i osobního rozvoje
Nadstandardní zaměstnanecké výhody: pružná pracovní doba, 5 týdnů
dovolené, příspěvek na penzijní připojištění, osobní účet zaměstnance.

Aktuálně obsazované pozice najdete na: www.ceps.cz

ČEPS, a.s.
www.ceps.cz

ČEPS Invest, a.s.
www.cepsinvest.cz

Elektrárenská 774/2
101 52 Praha 10

e-mail: havrankova@ceps.cz
tel.: +420 211 044 867, fax: +420 211 044 564

PŘINES
NÁM SVOU ENERGII!
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Kontaktní osoba:  
Simona Mrhalová 
S.Mrhalova@radiokomunikace.cz
 
Tel. kontakt: +420 739 385 914 
 
www.radiokomunikace.cz 
 
Adresa: České Radiokomunikace a.s. 
  Skokanská 2117/1 
  169 00 Praha 6

Jste student/ka VŠ se zaměřením na infor-
mační technologie? Chcete získat pracovní 
zkušenosti již během studia? Zajímáte se 
o oblast digitální TV (rozhlasu)? Pak hle-
dáme právě Vás! 

Požadavky:
• student VŠ, oboru IT
• znalost internetových technologií   
 (HTML/XHTML, CSS, Javascript, DOM  
 atd. )
• výhodou znalost standardu HbbTV  
 (Hybrid Broadcast Broadband TV) 
• znalost tvorby aplikací pro online   
 streaming TV a rozhlasových služeb
• orientace v možnostech dnešních  
 chytrých televizorů (Smart TV)

• možnost podílet se na zajímavém  
 projektu
• získání jedinečných zkušeností  
 v oblasti moderních aplikací pro  
 digitální TV (rozhlas)
• práci minimálně na 20 hodin týdně
• spolupráci na 6 – 12 měsíců
• po zhodnocení výsledků Vaší práce  
 a úspěšném absolvování VŠ Vám  
 může být nabídnuta pozice na plný  
 úvazek
• motivující finanční ohodnocení

České Radiokomunikace, a.s.

Jsme předním hráčem na trhu provo-
zování televizního a rozhlasového vysí-
lání a nabízíme široké portfolio profe-
sionálních telekomunikačních a ICT 
služeb.    
Vlastnictví rozsáhlé páteřní sítě a vy- 
sílací infrastruktury nám v kombinaci 
s unikátními přenosovými a přístupo-
vými technologiemi umožňuje nabízet hlasové služby, internetové připojení a datová 
řešení nejvyšší třídy a kvality přizpůsobená požadavkům korporátních a velkoob-
chodních zákazníků.
Díky novým službám Cloud Computingu pomáháme našim zákazníkům optimalizovat 
firemní IT infrastrukturu a dosáhnout podstatných úspor, ale i významného nárůstu 
bezpečnosti, flexibility a dostupnosti služby.
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Kontakt a adresa

ČKD GROUP, a.s.

ČKD GROUP je společenství inženýr-
ských a výrobních firem, které působí 
v segmentech strojírenského a elekt-
rotechnického průmyslu.  
Zaměřuje se hlavně na oblast dodá-
vek investičních celků, funkčních tech-
nologických uzlů, kusových dodávek 
a komponent pro oblast energetiky, 
plynu a ropy, ekologie a infrastruktury. Značnou pozornost věnuje ČKD GROUP 
zákaznickým službám, které jsou spojeny s vypracováním studií proveditelnosti, 
modelů financování, servisem, modernizacemi a poradenskou činností. 

Hledáme absolventy VŠ s tímto 
kvalifikačním profilem: 
• technický obor studia (strojní, elektro,  
 stavební, chemie)
• schopnost strategického myšlení při  
 týmové práci
• schopnost rychle se orientovat a učit  
 novým věcem
• dobré komunikační a prezentační   
 dovednosti
• pro-aktivní přístup
• komunikativní znalost anglického   
 jazyka, ruský jazyk výhodou
• ochota cestovat (i do zahraničí)

• zázemí společnosti s dlouholetou tradicí
• zaměstnání v dynamickém a motivujícím   
 prostředí
• možnost profesního a kariérního růstu
• možnost účastnit se zajímavých projektů   
 včetně zahraničí
• dlouhodobý perspektivní pracovní poměr
• možnost uplatnění vlastní invence
• motivující finanční ohodnocení
• zaměstnanecké benefity vyplývající z kolek- 
 tivní smlouvy (např. 5 týdnů dovolené, pružná  
 pracovní doba, příspěvek na stravování...)
• možnost účastnit se odborných kurzů   
 a školení
• jazykové kurzy na pracovišti
• získání odborné praxe formou stáží, stipen 
 dií, krátkodobých brigád
• spolupráci při přípravě diplomových, doktor- 
 ských či jiných odborných prací 

Kontaktní osoba:  
Michaela Janečková  
michaela.janeckova@ckddiz.cz 
 
Tel. kontakt: +420 601 569 000 
 
www.ckd.cz 
 
Adresa: ČKD GROUP, a.s. 
  Na Sychrově 975/8 
  101 00 Praha 10
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Kontaktní osoba:  
Renata Krulichová
kariera@csob.cz
 
Tel. kontakt: +420 603 800 959 
 
www.prostoriprotebe.cz 
 
Adresa: Československá obchodní banka, a.s. 
  Radlická 333/150 
  150 57 Praha 5

Talentované absolventy, kteří se chtějí dále 
rozvíjet a růst po boku IT profesionálů.

• šanci stát se součástí týmu IT  
 profesionálů
• možnost podílet se na vývoji atraktiv- 
 ních portálových řešení pro klienty
• možnost podílet se na vývoji mobil- 
 ních technologií
• účast při vývoji IT prototypů

Uplatnění na pozicích:

• IT vývojář
• IT analytik
• IT projektový manažer
• Test manažer
• Administrátor  a mnoho dalších

Československá obchodní banka, a.s.

Staňte se součástí jednoho z největ-
ších oddělení informačních systémů 
ve finanční oblasti. KBC IT je česká 
pobočka společnosti KBC Group NV, 
která poskytuje servisní služby ČSOB. 
V současné době zaměstnáváme při-
bližně 700 IT specialistů, kteří navr-
hují a realizují technologická řešení  
a software pro skupinu ČSOB v ČR i na Slovensku.
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Kontaktní osoba:  
Martin Klacián
martin.klacian@cez.cz
 
Tel. kontakt: +420 211 042 715 
 
http://kdejinde.cz 
 
Adresa: ČEZ, a.s.
  Duhová 2/1444
  140 53 Praha 4

Pracovní příležitosti nabízíme na celém 
území České republiky, v elektrárnách, ve 
společnostech pro distribuci, měření a pro- 
dej elektřiny. 
Do našeho týmu hledáme motivované 
jedince se schopností se nadále rozvíjet  
a přinášet tak hodnoty do společné budou- 
cnosti.  

Nabídku aktuálních pracovních míst nalez-
nete na www.kdejinde.cz.

• rozvoj a profesní růst zaměstnanců
• nadstandardní podmínky a benefity
• zajímavou práci, která má smysl
• široké možnosti pracovního uplatnění
• inovativní prostředí
• stabilní zázemí silné společnosti

ČEZ, a.s.

Skupina ČEZ je největším energe-
tickým uskupením v České republice  
i v rámci celé střední a jihovýchodní 
Evropy. ČEZ je největším výrobcem 
elektřiny v České republice, kromě 
elektřiny je též dodavatelem plynu  
i tepla.
Tvoří jádro rozsáhlé skupiny firem, 
Skupiny ČEZ, s činnostmi od těžby surovin, přes výrobu, distribuci a obchod. 
Věnuje se i dalším činnostem souvisejícím s energetikou. Je aktivní na poli vědy  
a inovací, angažuje se v rozvoji chytrých sítí a elektromobilů.
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www.kdejinde.cz SKUPINA ČEZ

Je skvělé pracovat ve firmě, která nabízí 
tolik pracovních příležitostí ve všech 
koutech republiky i v zahraničí. 
Záleží jen na vás, jak toho využijete.

KDE JINDE DOSTANETE 
TOLIK PŘÍLEŽITOSTÍ
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Acision Czech Republic s.r.o.

Kontaktní osoba:  
Tereza Houštecká 
CECZRecruitment@DELOITTE.COM
 
Tel. kontakt: +420 246 042 500 
 
www.deloittekariera.cz 
 
Adresa: Deloitte Advisory s.r.o. 
  Nile House  
  Karolinská 654/2  
  186 00 Praha 8 – Karlín

Uchazeče, kteří:
• ukončili vysokoškolské vzdělání nebo  
 studují v posledních ročnících vysoké  
 školy (oblast účetnictví, financí nebo  
 práva je výhodou, nikoli podmínkou)
• mají výbornou znalost angličtiny a češ- 
 tiny, další jazyk je výhodou
• mají dobré komunikační a analytické  
 schopnosti
• zajímají se o osobní rozvoj a další  
 vzdělávání
• mají pozitivní přístup a jsou týmoví  
 hráči

• komplexní a průběžné vzdělávání
• kariérní růst
• motivační ohodnocení
• přátelské prostředí
• mezinárodní stáže

Deloitte Advisory s.r.o. 

Společnost Deloitte poskytuje prvo-
třídní služby v oblastech auditu, daňo-
vého, právního a finančního pora-
denství a strategického podnikového 
managementu řadě velkých společ-
ností, rychle se rozvíjejících firem  
a veřejných institucí.
V České republice zaměstnává spo-
lečnost Deloitte více než 800 místních i zahraničních odborníků, které řídí 30 part-
nerů. Má kanceláře v Praze, Brně a Ostravě.
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Dělámevěcijinak

Audit a řízení rizik • Daně a právo • Poradenské služby • Finanční poradenství

© 2013 Deloitte Česká republika

Hledáme nové kolegy!

Výběrová řízení jsou v plném proudu!

Více informací na www.deloittekariera.cz
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Kontakt a adresa

Kontaktní osoba:  
Petr Štěpán
p.stepan@denso.cz
 
www.denso.cz 
 
Adresa: DENSO MANUFACTURING CZECH, s.r.o.
  Heyrovského 476
  463 12 Liberec

Motivované kandidáty z technických 
oborů převážně na pozice: 
• konstrukce
• technologie
• kvalita

A další dle aktuální nabídky na  
www.denso.cz.

Poskytujeme celou řadu finančních i nefi-
nančních benefitů. 
 
Základní oblasti jsou:
• vzdělávání (jazykové, odborné)
• zdraví (lékařská péče, rehabilitace,  
 ergonomie pracoviště)
• finanční příspěvky na stravování,  
 životní pojištění a další
• kulturní či sportovní vyžití, akce pro  
 zaměstnance  

DENSO MANUFACTURING CZECH, s.r.o.

Jsme DENSO MANUFACTURING 
CZECH, s.r.o., nadnárodní společnost 
a jeden z největších dodavatelů auto-
mobilového průmyslu zabývající se 
výrobou klimatizačních systémů pro 
osobní automobily značek Toyota, VW, 
Audi, Škoda, Lamborghini, Mercedes 
- Benz, BMW, Suzuki a další.
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Svět stability. Svět příležitostí.



We offer

Opportunities during studies

We look for

64

Stand

part-time

bachelor‘s / master‘s thesis

experience / internship

mechanical engineering

electrical engineering

IT

economics

chemistry

civil engineering

other

Contact and address

Contact person:  
Regis Urweider
RegisUrweider@eaton.com 
 
Tel. contact: +420 211 151 575
 
www.eaton.com 
 
Address: Eaton
  Přílepská 1920  
  252 63  Roztoky

• SW Developer
• Electronics and Controls Engineer
• SW Validation Engineer
• HW Design Engineer
• Opensource Engineer
• Safety& Fault Tolerance Engineer

• Work on unique R&D projects
• International cooperation
• Work in young and dynamic team
• Individual development support, tech- 
 nical and non-technical trainings
• Competitive salary & benefits
• Growth opportunities within company

Eaton

With 2011 sales of $16.0 bilion and 
more than 100 years of experience, 
Eaton Corporation is a global tech-
nology leader adn diversified power 
management company that provides 
energy-efficient solutions that help 
our customers effectively manage 
electrical, hydraulic and mechanical 
power. Eaton acquired Cooper Industries plc in 2012. Eaton has approximately 
103 000 employees and sells products to customers in more than 173 countries.
The newly established Innovation Center in Roztoky, Czech Republic, is Eaton‘s 
fifth global Innovation Center with „Power of One“ capabilities for Energy Efficient 
Power Systems including Electrification of Transportation, Vehicle, and Aircraft 
applications.
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Build your career with Eaton...
and build the technology of the future.
The electric vehicle (EV) revolution is here, and with it the need 
for a robust and accessible EV charging infrastructure. Eaton 
meets that need with a family of EV charging stations specifically 
designed for use in the places where people work, shop, and play.

Eaton is a global diversified 
power management company. 
We help customers manage 
power, so buildings, airplanes, 
trucks, cars, machinery and 
entire businesses can do 
more while consuming less 
energy. As an integrated 
global company, we are 
unified in our commitment to 
powering business worldwide.

Our products and the 
employees who design and 
build them are part of making 
a difference in the world every 
day. If you’re ready to do 
something that matters, to do 
it well and to be encouraged 
and rewarded for doing it, 
then Eaton is the place for 
you. To learn more and apply 
for open positions, please visit 
www.eaton.com/careers. 

Eaton Corporation is an Equal 
Opportunity and Affirmative 
Action Employer: M/F/V/D. 
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EDAG Production Solutions CZ s.r.o. je 
dceřinná společnost koncernu EDAG 
Production Solutions GmbH & Co.KG 
sídlící v Německu. 
Naše pobočka se nachází v Mladé 
Boleslavi. Koncern EDAG je  
v současnosti největší nezávislou 
vývojářskou firmou pro automobilový 
průmysl na světě. Ve světě máme přes 6000 zaměstnanců zhruba na 30 místech. 
Naší činností je především oblast konstrukce vozů, také se podílíme na dodávkách 
výrobního zařízení pro automobilový průmysl.

EDAG Production Solutions CZ

Absolventy VŠ technického, strojního, 
elektro zaměření na tyto pozice: 
plánování výrobních procesů, konstrukce, 
technologie, projektový manažer, plánovač 
montáže, plánovač pro tvářecí nástroje  
a plánovač pro tváření plechu
Více informací o jednotlivých pozicích 
najdete na našich kariérních stránkách  
http://www.edag.jobs.cz/
Požadujeme:
• komunikativní znalost německého  
 nebo anglického jazyka
• schopnost týmové práce
• samostatnost, zodpovědnost a aktivní  
 přístup k úkolům
• dobrá znalost práce na PC
• flexibilita, připravenost na služební  
 cesty 

• možnost spojit kariéru s perspektivou  
 automobilového průmyslu
• zajímavou práci v nadnárodní  
 společnosti 
• osobní i profesní růst 
• nové a moderní pracovní prostředí,  
 práci s nejnovějšími technologiemi 
• intenzivní tréninkový program  
 a školení
• rozvoj jazykových znalostí - firemní  
 jazykové kurzy 
• široké portfolio zaměstnaneckých  
 benefitů

Kontaktní osoba:  
Daniela Volfová 
personal-hr@edag.cz 
 
Tel. kontakt: +420 326 719 096 
 
www.edag.com  
 
Adresa: EDAG Production Solutions CZ 
  tř. Václava Klementa 1459 
  293 01 Mladá Boleslav
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Kontakt a adresa

Kontaktní osoba:  
Personální úsek
 
Tel. kontakt: +420 261 341 314
 
www.eltodo.cz 
 
Adresa: ELTODO, a.s.
  Novodvorská 1010/14
  142 01  Praha 4 - Lhotka

• Projektant elektro - silnoproud 
• Projektant elektro - slaboproudá elek- 
 troinstalace budov
• Systémový inženýr - vývoj webových  
 aplikací
• Obchodní zástupce
• Specialista obchodní přípravy  
 - rozpočtář
• IT specialista Cisco
• Specialista pro DWDM
• Dispečer centrálního dispečinku

• uplatnění u stabilní české společnosti  
 - leadera ve svém oboru
• možnost osobního a odborného růstu
• možnost odborného vzdělávání
• profesionální přístup
• dobré pracovní podmínky
• perspektiva dlouhodobého působení  
 a rozvoje ve zvoleném oboru
• odpovídající platové ohodnocení

ELTODO, a.s.

Skupina ELTODO patří k nejvýznam-
nějším českým elektrotechnickým 
společnostem. V současné době jsme 
komplexním dodavatelem v oblasti 
silno a slaboproudé elektrotechniky. 
Zaměřujeme se na tradiční odvětví, 
jakými jsou energetika, doprava a ve- 
řejné osvětlení, a ve stále větší míře 
i na obory moderní, jako např. telekomunikace, developerské projekty nebo řízení 
inteligentních budov, technologická zařízení a systémy řízení pro tunelové a dálniční 
stavby. Zabýváme se také komplexními dodávkami v oblasti VN a NN systémů. Svoji 
budoucnost stavíme na vysoké odbornosti a profesionalitě našich zaměstnanců.
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ENGEL strojírenská spol. s.r.o.

Společnost Engel strojírenská spol. s r. o. se 
sídlem v Kaplici je pevnou součástí meziná-
rodního koncernu ENGEL, jehož pobočky mají 
zastoupení v Evropě, Severní Americe a Asii.
Skupina ENGEL je výrobcem vstřikovacích 
strojů na plast, robotů a kompletních výrob-
ních linek.
Výrobní závod v Kaplici se specializuje na:
• výrobu a zpracování plechu
• výrobu elektrorozváděčů
• konstrukci a montáž obslužných plošin ke strojům
• výrobu jednoúčelových strojů

Od roku 2008 je v provozu nová výrobní hala o ploše 17 000 m2.  Ve výrobě je umístěna nejmodernější 
high-tech technologie - laserové vyřezávací stroje, laserové děrovací lisy, ohraňovací lisy, svařovací 
kabiny, prášková lakovna.
V současné době pracuje ve společnosti Engel strojírenská spol. s r. o. více jak 550 zaměstnanců.

• Strojní konstruktér 
• Elektromechanik
• Strojírenský technolog
• Management trainee

• zázemí stabilní společnosti se  
 zahraniční účastí
• moderní pracovní prostředí
• jazykové a odborné vzdělávání
• zaměstnanecké benefity 

Studentům nabízíme možnost vypraco-
vání bakalářské/ diplomové práce za naší 
pomoci. 

Kontaktní osoba:  
Mgr. Michal Šusták, MBA 
michal.sustak@engel.at 
 
Tel. kontakt: +420 380 386 730 
 
www.engelglobal.com/cz 
 
Adresa: ENGEL strojírejnská spol. s.r.o. 
  Českobudějovická 314 
  382 41 Kaplice
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Kontaktní osoba:  
Sára Leníčková
sara.lenickova@cz.ey.com 
 
Tel. kontakt: +420 225 335 277
 
www.ey.cz 
 
Adresa: EY
  Karlovo náměstí 10
  120 00 Praha 2

Koho hledáme?   
Hledáme ty nejlepší, kteří se nebojí rea-
lizovat své sny. Kreativní. Flexibilní. 
Ambiciózní.
Ty z vás, kteří mají:
• vysokoškolské vzdělání ukončené titu- 
 lem Mgr. nebo Ing. (ekonomické  
 obory nejsou podmínkou)
• plynulou znalost českého/sloven- 
 ského jazyka a aktivní znalost anglic- 
 kého jazyka
• schopnosti analytického a logického  
 myšlení
• ambice, jasné cíle a schopnost  
 týmové spolupráce
• chuť neustále se vzdělávat

Uchazečům nabízíme:
• prostor a podmínky na realizaci
• příjemné pracovní prostředí
• nové kolegy a přátele
• maximální podporu a pomoc zkuše- 
 ných odborníků
• znalosti
• školení a zvyšování kvalifikace
• samostatnou práci, která vám přinese  
 uspokojení
• nadstandardní finanční ohodnocení  
 úměrné vašemu pracovnímu nasazení

EY 

Ernst & Young patří mezi nejvýznam-
nější celosvětové firmy poskytující 
odborné poradenské služby v oblasti 
auditu a daňového, transakčního  
a podnikového poradenství.   
 
Naše odborníky, jichž po celém světě 
působí 167 tisíc, spojuje maximální 
důraz na kvalitu poskytovaných služeb. Vaše práce bude důležitá hned od prvního 
dne. Chceme, abyste nám nabídli svůj potenciál a přinesli nové a neotřelé myš-
lenky. Očekáváme hodně, ale také hodně nabízíme. Víme, že práce je především 
o lidech – a lidé jsou u nás vždy na prvním místě.
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EY patří mezi nejvýznamnější celosvětové  rmy poskytu-
jící odborné poradenské služby v oblasti auditu a daňového, 
transakčního a podnikového poradenství. Naši odborníci, 
jichž po celém světě působí 167 tisíc, vyznávají stejné hod-
noty a spojuje je maximální důraz na kvalitu poskytovaných 
služeb. Pomáháme našim zaměstnancům, klientům i širšímu 
společenství uplatňovat jejich potenciál. V tom je náš hlavní 
přínos.

Ať jsou vaše osobní cíle jakékoli, potřebujete hlavně dostat 
příležitost. EY, jedna z nejvýznamnějších poradenských  rem 
na světě, vám ji teď nabízí.

P
O

JĎ
TE D

Á
L!

• ASISTENT AUDITORA (Praha, Ostrava, Brno)
• ASISTENT DAŇOVÉHO PORADCE (Praha)
• ASISTENT V ODDĚLENÍ ŘÍZENÍ IT RIZIK (Praha)
• ASISTENT V ODDĚLENÍ PODNIKOVÉHO 
      PORADENSTVÍ A ŘÍZENÍ RIZIK (Praha)
• ASISTENT V ODDĚLENÍ ZVYŠOVÁNÍ VÝKONOSTI (Praha)
• ASISTENT V ODDĚLENÍ ŘÍZENÍ 
      FINANČNÍCH RIZIK (Praha)
• ASISTENT V ODDĚLENÍ 
      TRANSAKČNÍHO PORADENSTVÍ (Praha)
• ASISTENT V INVESTIGATIVNÍCH 
      SLUŽBÁCH A ŘEŠENÍ SPORŮ (Praha)

na světě, vám ji teď nabízí.

Internship program v EY:
Studenti 4. ročníků se mohou přihlásit do tzv. internship 
programu, který jim umožní získávat cenné pracovní
zkušenosti již při studiích.

DVEŘE DO EY JSOU STÁLE OTEVŘENÉ
HLEDÁME ABSOLVENTY NA POZICE:

Více informací na webových stránkách www.ey.cz
Výběrová řízení: únor až květen 2014
Termín nástupu: srpen 2014
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Kontakt a adresa

Kontaktní osoba:  
Mgr. Jana Holešovská
jana.holesovska@junker.cz 
 
Tel. kontakt: +420 315 632 225
 
www.junker-group.jobs.cz 
 
Adresa: Erwin JUNKER Grinding Technology a.s. 
  Řípská 863 
  276 01 Mělník

• Jste úspěšný absolvent techniky  
 v oboru strojírenství a/nebo  
 elektrotechniky?
• Chtěl byste získat profesní zkušenosti  
 v oboru brousicí stroje?
• Ovládáte plynně a s jistotou alespoň  
 jeden světový jazyk?
• Přistupujete k práci zodpovědně ?
• Jste ochoten na sobě dále pracovat?

Pak hledáme právě Vás.

• možnost zpracování bakalářské či  
 diplomové práce
• perspektivu spojit svou budoucí kari- 
 éru se zázemím stabilní a prosperující  
 mezinárodní firmy výrobního  
 charakteru
• získání speciálních odborných a pro- 
 fesních znalostí
• možnost odborného a jazykového  
 vzdělávání v tuzemsku i zahraničí
• zajímavou a různorodou pracovní  
 náplň
• finanční ohodnocení odpovídající  
 dosaženým výsledkům
• běžné zaměstnanecké výhody

Erwin JUNKER Grinding Technology a.s.

Skupina JUNKER je předním světovým 
výrobcem CBN- vysokorychlostních 
brousicích strojů a má ve svém port-
foliu velké množství inovativních brou-
sicích konceptů. Jsme ideálním part-
nerem pro nejrůznější druhy broušení 
a dodáváme koncernům, středním  
i malým podnikům. Všichni renovovaní 
výrobci a dodavatelé automobilů, jakož i výrobci nářadí důvěřují JUNKER-technologii. 
Skupina JUNKER je silnou společností. Zaměstnává téměř 1 200 zaměstnanců ve 
dvanácti pobočkách po celém světě. Mnohé patenty dokazují technologický náskok 
společnosti. 
Nejlepšími příklady jsou technologie QUICKPOINT a vysokorychlostní broušení s CBN-  
a diamantovými brousícími kotouči.
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BEST Prague

BEST Prague je součástí mezinárodní 
studentské organizace BEST, 
která působí na 96 technických 
univerzitách v celé Evropě. Naším cí- 
lem je spojovat studenty různých 
kultur z celé Evropy a snažíme se 
sbližovat světy studentů, univerzit  
a firem.
Studentům ČVUT umožňujeme vycestovat na krátké akademické kurzy v celé 
Evropě, jejichž cena nepřesahuje 40€. Momentálně jsou otevřené přihlášky na 
letní kurzy. Více na www.bestprague.cz.
Na ČVUT dále pořádáme týmové inženýrské soutěže, kde se studenti snaží 
neotřelým způsobem vyřešit úkoly, které jsou často zadávány přímo našimi 
partnery z praxe. Studenti, kteří mají zájem soutěžit, i firmy se zájmem  
o partnerství najdou informace o nejbližší soutěži na ebec.bestprague.cz.
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www.eures.cz
www.eures.europa.eu
www.facebook.com/eures.czech 

• přes 1 400 000 volných míst ze všech  
 států EU, EHP a Švýcarska ve volně  
 přístupné databázi
• nábory organizované v ČR
• životní a pracovní podmínky v jednot- 
 livých zemích
• poradenství - jak hledat práci, na co  
 se připravit

Eures

EURES poskytuje bezplatně informace 
a poradenství zájemcům o práci  
v zemích EU, EHP a ve Švýcarsku.  
V 32 zemích Evropy působí více než 
850 poradců EURES. V České repub-
lice najdete poradce na krajských 
pobočkách Úřadu práce. Na ostat-
ních úřadech práce působí kontaktní 
osoby EURES, které vám mohou podat základní informace o práci v zahraničí.
Více informací naleznete na www.eures.cz a www.eures.europa.eu.
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V 32 zemích Evropy 
působí více než 850 
poradců EURES. 
V České republice 
najdete poradce na 
krajských pobočkách 
Úřadu práce. 
Na ostatních 
úřadech práce 
působí kontaktní 
osoby EURES, které 
vám mohou podat 
základní informace 
o práci v zahraničí.

 

Najdete nás všude

EURES je bezplatnou službou Úřadu práce ČR. Poskytuje informace 
a poradenství zájemcům o práci v zemích EU, EHP a ve Švýcarsku.

- Databáze volných míst 
- Nábory organizované v ČR
- Jak hledat práci, na co se připravit
- Životní a pracovní podmínky v jednotlivých zemích
- Dokumenty ke stažení
- Kontakty na poradce EURES

Přemýšlíte o práci v zahraničí?

EURES   
Evropské sluzby zamestnanostirr

www.eures.cz
www.eures.europa.eu
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Kontaktní osoba:  
Mgr. Lenka Zachová
lenka.zachova@eurovia.cz 
 
Tel. kontakt: +420 224 951 300
 
www.eurovia.cz 
 
Adresa: EUROVIA CS, a.s.
  Národní 10
  113 19 Praha 1

• absolventy a studenty vyšších ročníků  
 technických oborů na univerzitách  
 v ČR
• absolventy ekonomických oborů na  
 strojní fakultě
• stavaře s češtinou/slovenštinou  
 a zároveň chorvatštinou

Požadujeme
• pro praxe a bakalářské práce  
 studenty druhých nebo třetích ročníků  
 VŠ
• AJ/FJ/chorvatštinu na středně  
 pokročilé úrovni
• ekonomické myšlení a vysokou  
 odolnost proti stresu

Ženy vítány!

• zázemí dynamické společnosti  
 s dlouholetou tradicí v dopravním  
 stavitelství, v lomech a obalovnách
• možnost dalšího vzdělávání  
 a zahraničních stáží
• možnost podílet se na významných  
 stavebních projektech
• možnost kariérních postupů v rámci  
 společnosti

EUROVIA CS, a.s.

RGB

CMYK

EUROVIA CS je jedničkou v oblasti 
dopravního stavitelství v České repub-
lice. Základem tohoto úspěchu jsou 
její zaměstnanci. Firma může stavět 
na jejich zkušenostech, odborných 
znalostech a svědomitému přístupu.
Při své práci využívají zaměstnanci 
řadu moderních technologií, které 
vyžadují vysokou kvalifikaci. Jejich motivace učit se novým věcem v kombinaci  
s dlouholetou tradicí firmy dává zákazníkům společnosti EUROVIA CS záruku kva-
litní, včasné a spolehlivě odvedené práce.
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www.eurovia.cz

Na společné cestě
EUROVIA CS je jedničkou v oblasti dopravního stavitelství 
v  České republice. Základem tohoto úspěchu jsou její 
zaměstnanci. Firma může stavět na  jejich zkušenostech, 
odborných znalostech a svědomitém přístupu.

Při své práci využívají zaměstnanci řadu moderních 
technologií, které vyžadují vysokou kvalifikaci. Jejich 
motivace učit se novým věcem v kombinaci s dlouholetou 
tradicí firmy dává zákazníkům společnosti EUROVIA CS 
záruku kvalitní, včasné a spolehlivě odvedené práce. 

Staňte se součástí našich zajímavých projektů. Vyplňte 
formulář na našich webových stránkách v sekci KARIÉRA 
nebo nám zašlete životopis v ČJ a AJ/FJ na e-mailovou 
adresu talenty@eurovia.cz.

Eurovia_inz_iKariera_148x210.indd   1 1/31/2014   1:09:55 PM
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Kontaktní osoba:  
Alena Vlčková
alena.vlckova2@e4t.cz 
 
Tel. kontakt: +420 730 527 903
 
www.e4t.cz 
 
Adresa: e4t electronics for transportation s.r.o.
  Novodvorská 994/138
  142 21 Praha 4

Absolventy nebo studenty magisterského 
studia se zájmem o elektroniku a vývoj 
software.
Aktuální otevřené pozice:
• Tester mobilních aplikací
• Verifikační tester hlasového ovládání
• Specialista automatizace testování
• Specialista inovace elektroniky vozu
• Specialista osvětlení vozu
• Specialista senzoriky systémů pasivní  
 bezpečnosti
• Specialista asistenčních systémů  
 řidiče

• kreativní práci v automobilovém  
 průmyslu
• možnost dlouhodobého pronájmu  
 nových vozů ŠKODA
• motivující finanční ohodnocení
• příležitost k dalšímu kariérnímu růstu
• zázemí stabilní nadnárodní  
 společnosti
• pružnou pracovní dobu
• týden dovolené navíc

e4t electronics for transportation s.r.o.

Máte rádi automobily, hledáte práci 
na zajímavých projektech ve vývoji 
elektronických systémů? Pak jste tím 
pravým kandidátem pro nás!
Staňte se důležitou součástí 
dynamické firmy, která je dceřinou 
společností koncernu VW.
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Experis

Experis je světovým lídrem ve vyhle- 
dávání klíčových specialistů.   
Kombinuje odborné znalosti odvětví  
a lidských zdrojů. Zaměřuje se na vyhle-
dání specialistů v oblastech informač-
ních technologií, engineeringu, financí 
a účetnictví, zdravotnictví a manažer-
ských pozic.       Specializuje se na projektová řešení pro ucelené procesy v oblastech důležitých 
pro rozvoj businessu klienta.

Technické specialisty v oblasti konstrukce, 
procesního inženýrství, technologie, man-
agementu jakosti, pevnostních a dynamic-
kých výpočtů.
Absolventy v oboru:  
• letadlová technika 
• aplikovaná mechanika 
• výrobní inženýrství
• silnoproudá elektrotechnika 
• elektrické stroje a přístroje 
• spalovací motory
• mikroelektronika
• robotika
• konstrukce
• automatizační technika

• konzultantskou a odbornou pomoc při  
 nastartování kariéry v oblasti výroby  
 a vývoje 
• zajímavé a pestré nabídky pro zahra- 
 niční výrobní společnosti, konstrukční  
 a vývojová centra v různých oblas- 
 tech jako např.: automotive,  
 letecká technika, průmyslová elektro- 
 nika apod.
• získání zkušeností a praxe v studova- 
 ném oboru
• doporučení na stáže apod.

Kontaktní osoba:  
Branislav Jánský
branislav.jansky@experis.cz 
 
Tel. kontakt: +420 255 702 336 
 
www.experis.cz 
 
Adresa: Experis 
  Karlovo nám. 10/2097
  120 00 Praha 2
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Kontakt a adresa

Kontaktní osoba:  
Pavel Troup
student@eon.cz 
 
Tel. kontakt: +420 733 670 642
 
http://kariera.eon.cz 
 
Adresa: E.ON Česká republika, s.r.o.
  F.A.Gerstnera 2151/6
  370 49  České Budějovice

Ambiciózní a schopné mladé lidí, kteří 
mají zájem pracovat v mezinárodním pra-
covním prostředí a tvořit spolu s námi 
budoucnost v energetice.

Požadavky na uchazeče:
• úspěšný absolvent VŠ s technickým  
 nebo ekonomickým zaměřením
• komunikační dovednosti a samostat- 
 nost v jednání
• týmový hráč a flexibilita
• ochota cestovat (i mimo Českou  
 republiku)
• dobré jazykové dovednosti - anglič- 
 tina nebo němčina
• zájem o mezinárodní pracovní  
 prostředí

Studentům nabízíme:
• stipendijní program pro technicky  
 zaměřené studenty (3. - 5. ročník VŠ)
• bakalářské a diplomové práce
• brigády
• praxe a stáže
• exkurze a prohlídky našich zařízení
• Letní energetickou akademii

Absolventům nabízíme:
Absolventům vysokých škol s technickým 
a ekonomickým zaměřením nabízíme roz-
vojový E.ON Graduate Program. Více infor-
mací na www.kariera.eon.cz v sekci Pro 
absolventy.

E.ON Česká republika, s.r.o.

Koncern E.ON dodává elektřinu, zemní plyn a sou-
visející služby více než 26 milionům zákazníků. 
Již více než desetiletí se těšíme pověsti dobrého  
a stabilního zaměstnavatele. 
Díky výkonům a odborným znalostem našich 
zaměstnanců jsme na dobré cestě stát se vedoucí 
společností s elektřinou a plynem na světě.

V České republice působíme v jižních Čechách  
a na jižní Moravě. 

V České republice tvoří skupinu E.ON pět společností: 
• E.ON Česká republika, s.r.o. koordinuje aktivity skupiny E.ON v České republice
• E.ON Energie, a.s. je zodpovědná za obchod s elektřinou a plynem
• E.ON Distribuce, a.s. provozuje distribuční soustavu
• E.ON Trend, s.r.o. je zaměřen na výrobu elektřiny a tepla
• E.ON Servisní, s.r.o. má na starosti servis distribuční sítě
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Nastartujte s námi svou kariéru 

E.ON – nastartujte svou kariéru 
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Kontaktní osoba:  
Pavla Součková
p.souckova@farmet.cz 
 
Tel. kontakt: +420 491 450 100
 
www.farmet.cz 
 
Adresa: Farmet a.s.
  Jiřinková 276
  552 03 Česká Skalice

• konstruktéry, projektanty
• servisní techniky
• manažery nákupu
• manažery obchodu
• pracovníky řízení výroby

• dobré finanční ohodnocení
• zajímavou a zodpovědnou práci
• možnost odborného rozvoje a profes- 
 ního růstu
• moderní zázemí a technické vybavení  
 pracoviště
• firemní benefity

Farmet a.s.

Společnost Farmet je významným 
výrobcem technologií na zpracování 
půdy a setí a dále technologií na zpra-
cování olejnin a krmiv. Veškeré tech-
nologie značky Farmet musí splňovat 
nejpřísnější kritéria nejen na kvalitu 
práce, ale i na spolehlivost a dlouhou 
životnost. 
Velký důraz je ve společnosti Farmet kladen na výběr kvalitních pracovníků  
a neustálé zvyšování jejich kvalifikace. Nutnost odpovědného přístupu ke svým 
pracovníkům a jejich kvalifikaci vnímá Farmet jako jeden z důležitých pilířů dal-
šího rozvoje a úspěchu na trhu.
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Kontaktní osoba:  
Martin Řepík
martin.repik@ge.com 
 
Tel. kontakt: +420 602 376 981
 
www.geaviation.cz 
 
Adresa: GE Aviation Czech
  Beranových 65 
  199 02 Praha 9 - Letňany

• studenty/absolventy technických  
 vysokých škol se zamřením na  
 strojírenství/letectví
• pokročilá znalost anglického jazyka
• schopnost přicházet s vlastní  
 iniciativou a nápady
• zájem o další rozvoj v oblasti letectví  
 a leteckých motorů
• velmi dobré komunikační a pre- 
 zentační dovednosti

• možnost uplatnění v přední letecké  
 společnosti s neomezenými pracov- 
 ními příležitostmi
• širokou škálu dalšího rozvoje
• týden dovolené navíc
• příspěvek na penzijní připojištění /  
 životní pojištění
• stravenky v hodnotě 85,- Kč plně hra- 
 zeny zaměstnavatelem
• bankovní a finanční produkty GE  
 Money Bank za zvýhodněných  
 podmínek
• možnost nákupu akcií General Electric
• firemní posilovnu a další aktivity pod- 
 porující zdravý životní styl

GE Aviation Czech

GE Aviation

GE Aviation Czech s.r.o. je dceřinou 
společností GE Aviation - největšího
světového výrobce leteckých motorů.  
Společnost navazuje na nejlepší tra-
dici výroby leteckých motorů v České 
republice - společnosti WALTER 
ENGINES a.s., podpořenou špičkovým 
technologickým potenciálem a tržní 
pozicí mateřské společnosti GE. Programem společnosti GE Aviation Czech s.r.o. je 
vývoj, výroba a údržba turbovrtulových motorů, a dále výroba součástí pro letecké 
motory s využitím nejmodernějších technologií.
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GE imagination at work

GE Aviation Czech je jediná společnost v České republice, která vyvíjí, vyrábí 
a prodává turbovrtulové motory. Navazujeme na tradici české společnosti 
Walter Engines. Jako divize společnosti GE jsme plně kvalifikovaná letecká 
projekční, výrobní a servisní organizace podle EASA. Vývoj je soustředěn jak na 
nové motory, tak také na inovaci současných modelů.

GE Aviation Czech nabízí talentovaným studentům technických vysokých škol 
(strojírenství, letecká technika) možnost uplatnění v následujících oblastech:

•  Diplomové práce
•  Studentské stáže a trainee programy
• Pracovní pozice pro absolventy

Začněte svou kariéru v leteckém průmyslu a tvořte jeho budoucnost. 
Kontaktujete nás na www.geaviation.cz, 
HR oddělení martin.repik@ge.com 

Letectví 
…  je vášeň.
Letectví 
…  je vášeň.C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

GE2013Kik.ai   1   19.2.2013   13:13:29



GE imagination at work

GE Aviation Czech je jediná společnost v České republice, která vyvíjí, vyrábí 
a prodává turbovrtulové motory. Navazujeme na tradici české společnosti 
Walter Engines. Jako divize společnosti GE jsme plně kvalifikovaná letecká 
projekční, výrobní a servisní organizace podle EASA. Vývoj je soustředěn jak na 
nové motory, tak také na inovaci současných modelů.

GE Aviation Czech nabízí talentovaným studentům technických vysokých škol 
(strojírenství, letecká technika) možnost uplatnění v následujících oblastech:

•  Diplomové práce
•  Studentské stáže a trainee programy
• Pracovní pozice pro absolventy

Začněte svou kariéru v leteckém průmyslu a tvořte jeho budoucnost. 
Kontaktujete nás na www.geaviation.cz, 
HR oddělení martin.repik@ge.com 

Letectví 
…  je vášeň.
Letectví 
…  je vášeň.C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

GE2013Kik.ai   1   19.2.2013   13:13:29



We offer

Opportunities during studies

We look for

86

Stand

part-time

bachelor‘s / master‘s thesis

experience / internship

mechanical engineering

electrical engineering

IT

economics

chemistry

civil engineering

other

Contact and address

Contact person:  
Pavel Duchoslav
recruit.prague@gemalto.com 
 
Tel. contact: +420 606 079 465
 
www.gemalto.com 
 
Address: Gemalto s.r.o.
    BBC Villas 
    Želetavská 7/1448
    140 00  Praha 4

We are looking for smart technical graduates 
– developers, testers and system engineers 
– interested in the field of digital security 
and SIM/smart cards, with some professio-
nal experience at school and communicative 
English.
We have currently following open 
positions:
• Android, iOS – handset application  
 developer
• Junior SW Developer Java/J2EE
• Junior Solution Tester/QA Engineer/ 
 SW Validation Engineer

Detailed information about our positions you 
can find on http://www.jobs.cz if you search 
for keyword Gemalto. 
If you are interested in this opportunity and 
meet most of requirements please send your 
CV in English directly to: 
recruit.prague@gemalto.com.

• Opportunity to work in a large internati- 
 onal company 
• Possibility to work in friendly environ- 
 ment and to grow professionally within  
 worldwide Gemalto
• Working with latest and continually evol- 
 ving technologies
• Opportunity to travel in Europe and  
 worldwide, work on international projects
• Good opportunities for training and pro- 
 fessional growth
• Good financial evaluation (negotiable,  
 depending on experience)
• Attractive benefit program (5 weeks of  
 vacation, lunch vouchers, quarterly   
 Prague city transport ticket, life and   
 injury insurance, pension plan allowance,  
 personal laptop, language courses at   
 work, Christmas gift (2.000 CZK), 50%  
 discount in local sport centre etc.)

Gemalto s.r.o.

Gemalto is the world leader in digital 
security, the top provider and the worl-
d’s largest producer of complex digital 
and smart cards solutions, supplier of 
complex customer solutions and smart 
card services for all major mobile ope-
rators, bank houses and public servi-
ces. With 10,000 employees of over 100 
nationalities spread across 43 count-
ries, Gemalto is a truly international company.  
Gemalto Prague has become an important part of international Gemalto and still grows 
in number of people but also different teams. The ‘Gemalto Services and R&D’ teams 
based in Prague are oriented mostly on telecommunication, banking and government 
programs. The Prague office has currently over 300 employees of 25 nationalities. 
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bakalářská / diplomová práce

praxe / stáž
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informatika

ekonomie

chemie

stavební

ostatní

Kontakt a adresa

Glencore Grain Czech s.r.o., Usti Oils s.r.o. 

Glencore Grain Czech a Usti Oils jsou 
součástí nadnárodního koncernu Glenco-
reXstrata se sídlem ve Švýcarsku.
Skupina GlencoreXstrata je největší 
světovou společností obchodující s ko- 
moditami, působí v 50 zemích světa a má 
téměř 190 tisíc zaměstnanců. 
V ČR se společnost věnuje obchodu se 
zemědělskými komoditami (Glencore Grain Czech) a zpracování oleje (Usti Oils) včetně 
produkce tradičních značek Ceresol, Vegetol a Lukana.

Právě dokončujete magisterské studium 
nebo jste se nedávno stali absolventy? Máte 
dobré nápady, přemýšlíte o tom, co, proč  
a jak děláte a hledáte inspirativní místo, 
kde začít kariéru? 
Pak byste to rozhodně měli zkusit u nás!

Pozice otevíráme v různých oblastech, 
takže pokud se rádi učíte novým věcem 
a jste připraveni využít každé zkušenosti 
naplno, nezáleží na tom, jakému oboru 
jste se v rámci studia věnovali. Budete mít 
spoustu příležitostí naučit se vše potřebné 
u nás!

• Rok u nás budete pracovat na plný nebo  
 zkráceny úvazek. Když se osvědčíte,  
 můžete u nás zůstat. 
• Důkladně vás zaškolíme a seznámíme  
 se strukturou firmy, jejími segmenty  
 a lidmi. 
• Aktivně se zapojíte do práce na  
 klíčových úkolech a sami dostanete  
 na starost konkrétní projekty v rámci  
 vybraného oddělení.
• Ušijeme vám rozvojový plán na míru. 
• To vše za podpory vašeho mentora a re- 
 cruitment týmu, kteří se budou starat  
 o Váš profesní růst, poskytovat  
 odborné vedení a zpětnou vazbu.

Kontaktní osoba:  
Kateřina Vránová 
Katerina.vranova@glencore.com 
 
Adresa: Glencore Grain Czech s.r.o. 
  Na Strži 65/1702
  140 00 Praha 4
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Kontakt a adresa

Kontaktní osoba:  
Michaela Kubová
michaela.kubova@ge.com 
 
Tel. kontakt: +420 224 441 111
 
www.gemoney.cz/ge/cz/1 
 
Adresa: GE Money Bank, a.s.
  Vyskočilova 1422/1a 
  140 28  Praha 4

V rámci dvouletých rozvojových 
leadership programů:
• ambiciózní a talentované absolventy  
 VŠ
• 1-2 roky relevantní praxe ve zvolené  
 oblasti
• excelentní komunikační dovednosti  
 v anglickém a českém jazyce (další  
 jazyk  výhodou)
• vůdčí schopnosti a potenciál pro  
 rychlý růst
• sebevědomí, energie a schopnost  
 motivovat druhé
• zájem intenzivně pracovat na svém  
 dalším profesním růstu

Nastartujte svoji kariéru pomocí GE 
prestižních manažerských programů!
• Bavila by Vás práce, kde je každodenní  
 výzvou změna?
• Chcete pracovat a učit se od těch   
 nejlepších?
• Rádi byste nastartovali a vybudovali si  
 kariéru v mezinárodní společnosti s jedi- 
 nečnou firemní kulturou?

Pak je pro Vás GE to pravé!  
  

Talentovaným absolventům s pracovními 
zkušenostmi nabízíme tyto prestižní trénin-
kové programy (Leadership programy):
• Information Technology Leadership  
 Program (ITLP)
• Financial Management Program (FMP)
• Risk Management Program (RMP)
• Human Resources Leadership Program  
 (HRLP)

GE Money Bank, a.s.

GE Money Bank patří do skupiny General 
Electric (GE). Skupina GE je třetí největší 
firmou na světě, pravidelně se objevuje 
na žebříčcích nejobdivovanějších a nejino-
vativnějších společností světa. GE založit 
Thomas Alva Edison. Skupina dnes sdru-
žuje firmy z oblasti průmyslu a financí  
a reaguje na nejpalčivější problémy dneš-
ního světa. Podniká v oblastech jako je 
výroba letadlových motorů, výroba elektrické energie, finanční služby či lékařská zobrazo-
vací technika. GE podniká ve více než 100 zemích světa a zaměstnává po celém světě při-
bližně 300 tisíc lidí.
GE Money Bank patří mezi největší české peněžní ústavy. Je univerzální bankou, která dispo-
nuje třetí největší sítí 252 poboček a 708 bankomatů. Své služby orientuje jak na občany, tak 
na malé a střední podniky. Naše internet banka byla již po čtvrté v řadě vyhodnocena českou 
veřejností jako nejlepší finanční produkt na trhu.
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Kontakt a adresa

Kontaktní osoba:  
Eva Kostrišáková
eva.kostrisakova@huawei.com 
 
Tel. kontakt: +420 255 701 881
 
www.huawei.com 
 
Adresa: Huawei Technologies Co., Ltd.
  Vyskočilova 1461/2a 
  140 00 Praha 4

Technical Support Engineers
Zodpovědnosti :
• podpora projektu v oblasti  
 technických a inženýrských částí
• dohled nad instalací HW a následná  
 kontrola
• řešení případných problémů se  
 zákazníkem na místě instalace
• provádění technického školení  
 personálu u zákazníka
• zodpovědnost za prvky daného  
 produktového portfolia

• profesionální zázemí velké nadnárodní  
 společnosti
• možnost profesního růstu, školení  
 a vzdělávání
• velmi dobré finanční ohodnocení  
 a motivující benefity

Huawei Technologies (Czech) s.r.o.

Profil společnosti: Společnost Huawei 
Technologies je jednou z nejrychleji se 
rozvíjejících telekomunikačních spo- 
lečností na světě. Je jedním z největ-
ších dodavatelů produktů v oblasti 
širokopásmových sítí (NGN, DSL, MSA 
N), mobilních sítí (GSM/GPRS, UMTS, 
CDMA), optickch sítí, zařízení na pře-
nos dat ( IP routers, switches ), softwaru a aplikací (Intelligent Network).    
Společnost vznikla v roce 1988 v Shenzhenu v Číně. V současnosti má více než  
140 000 zaměstnanců, působí v 100 zemích po celém světě a poskytuje služby  
42 z 50 největších světových operátorů Další informace jsou Vám k dispozici na: 
www.huawei.com
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Kontakt a adresa

Kontaktní osoba:  
Dorothy Stankušová
dorothy.stankusova@hp.com 
 
Tel. kontakt: +420 261 307 674
 
www.hp.com 
 
Adresa: Hewlett-Packard s.r.o.
  Vyskočilova 1/1410 
  140 00  Praha 4

Hledáme nadšené a motivované 
absolventy na pozice:
• Technical/application consultant
• Database specialist (Oracle, PL/SQL)
• Junior Java developer
• SW Security Engineer
• Sales analyst 

Požadujeme:
• vysokoškolské vzdělání v oboru  
 informatiky, výpočetní techniky,  
 managementu a ekonomiky,  
 podnikání nebo podobné oblasti
• všeobecný přehled v IT oblasti
• dobré komunikační dovednosti  
 a orientaci na zákazníka
• komunikativní znalost anglického  
 jazyka

HP Graduate Development Program,
který Vám v průběhu 24 měsíců poskytne 
jedinečnou příležitost změnit se z čers-
tvého absolventa na IT profesionála.
• osobního mentora, který Vás bude  
 po celou dobu podporovat a pravi- 
 delně poskytovat zpětnou vazbu
• možnost pracovat s nejmodernějšími  
 technologiemi na zajímavých  
 projektech 
• široké možnosti vzdělávání
• atraktivní zaměstnanecké benefity

Jak se přihlásit:
Navštivte naše webové stránky  
www.hp.cz/jobs a přihlaste se na pozici 
#:1116079.

Hewlett-Packard s.r.o.

Společnost HP je dodavatelem techno-
logií ve více než 170 zemích po celém 
světě. Zabýváme se tím, jak mohou 
technologie a služby pomáhat lidem 
a společnostem řešit jejich problémy 
a úkoly. Využíváme nové myšlenky  
a nápady k dosažení jednoduššího, 
efektivnějšího a bezpečného způsobu 
využívání technologií a snažíme se neu-
stále zdokonalovat životní styl i pracovní výkony našich zákazníků.
Jako absolvent v Hewlett-Packard můžete najít uplatnění v softwarové Research  
& Development laboratoři, která se zabývá vývojem nových softwarových produktů  
a řešení především v oblasti cloud computingu. Další možností je pak Enterprise sku-
pina, která se zabývá řízením velkých projektů u zákazníků z oblasti bankovnictví, 
telco, energetiky a veřejné zprávy.
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Kontakt a adresa

Kontaktní osoba:  
Dita Kuncířová
dita.kuncirova@honeywell.com 
 
Tel. kontakt: +420 242 442 300
 
www.honeywell.com 
 
Adresa: Honeywell, spol. s.r.o.
  V Parku 18 
  148 00 Praha 4

• vysokoškolské vzdělání zejména  
 v technických nebo příbuzných obo- 
 rech (s preferencí strojírenského a/ 
 nebo elektrotechnického vzdělání) 
• znalost z oblasti software / hardware  
 / konstrukce / mechatroniky / ter- 
 modynamiky / spalovacích motorů /  
 ekonomie 
• komunikativní znalost anglického  
 jazyka (znalost dalších jazyků  
 výhodou) 
• samostatnost, preciznost, komunika- 
 tivnost, organizační schopnosti,  
 schopnost týmové spolupráce

• dlouhodobou profesní perspektivu  
 v prestižní mezinárodní společnosti
• práci na zajímavých projektech s vyu- 
 žitím nejmodernějších technologií
• příležitost pracovat se špičkovými  
 specialisty z oboru jak v ČR, tak  
 i v zahraničí
• zajímavé finanční podmínky
• komplexní systém benefitů, 5 týdnů  
 dovolené
• flexibilní pracovní dobu a práci v přá- 
 telském kolektivu
• možnost osobního rozvoje a kariérní  
 růst

Honeywell, spol. s.r.o.

V České republice je Honeywell zastou-
pen v několika lokalitách – Praze, 
Brně a Olomouci. Ve výrobě, vývoji 
a výzkumu, servisních a obchodních 
organizacích v současné době zaměst-
nává více než 3.500 zaměstnanců.
Klíčové oblasti působení pražské pobočky:
• Vývoj a výzkum 
• Finance
• Integrated Supply Chain
• Business Development
• Strategické korporátní funkce
• Oddělení zákaznické a produktové podpory 
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Aktuální přehled otevřených pozic je 
vždy možné nalézt na   
www.honeywell.jobs.cz .
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Kontakt a adresa

Howden ČKD Compressors s.r.o.

Společnost Howden ČKD Compressors 
s.r.o. je zakázkovým výrobcem mo- 
derních technologických zařízení  
v oblasti průmyslových kompresorů, 
elektromotorů a generátorů střed-
ních a vyšších výkonů. Naše výrobky 
najdou uplatnění v široké škále apli-
kací - v ropném, plynárenském nebo 
petrochemickém průmyslu, metalurgii a energetice.
Howden ČKD Compressors je součástí globální strojírenské organizace Howden  
s více jak 6000 zaměstnanci a obchodními jednotkami ve 24 zemích světa.

Společnost Howden ČKD Compressors 
s.r.o. trvale hledá do svých řad specia-
listy nejrůznějšího zaměření. Velký zájem 
máme o absolventy zejména s následují-
cím zaměřením:
• strojírenství
• silnoproudá elektrotechnika  

Očekáváme aktivní přístup při řešení  
úkolů, ochotu dále se rozvíjet a týmovou 
spolupráci. 

Znalost ruského nebo anglického jazyka je 
vítána.

• pracovní uplatnění v mezinárodní  
 společnosti
• atraktivní a vysoce odbornou náplň  
 práce
• příležitost k dlouhodobému  
 profesnímu rozvoji
• aktivní využití cizích jazyků

Studentům nabízíme:
• témata a konzultace bakalářských  
 a diplomových prací
• dlouhodobé brigády
• zkrácené pracovní úvazky

Kontaktní osoba:  
Kateřina Chmelová
katerina.chmelova@ckdkompresory.cz 
 
Tel. kontakt: +420 226 543 143 
 
www.howden.com 
 
Adresa: Howden ČKD Compressors s.r.o. 
  Klečákova 347/5
  190 00 Praha 9
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Kontaktní osoba:  
Jana Doubravová
jana.doubravova@chartindustries.com 
 
Tel. kontakt: +420 606 031 291
 
www.chart-ferox.com 
 
Adresa: Chart Ferox, a.s.
  Ústecká 30 
  405 30 Děčín

Motivované studenty i absolventy ochotné 
rozvíjet své odborné znalosti a podílet se 
na řešení zajímavých projektů, zejména 
do oddělení:
• Konstrukce
• Průmyslového inženýrství
• Kvality
• Produktového managementu

• zajímavé a perspektivní zaměstnání  
 v prosperující mezinárodní společnosti
• stáže v ČR i v zahraničí
• témata a vedení diplomových prací
• dlouhodobé praxe v průběhu studia
• široké možnosti vzdělávání a osobního  
 rozvoje, kariérní růst
• motivující finanční ohodnocení

A další benefity, např. 5 týdnů dovolené, 
závodní stravování s příspěvkem zaměst-
navatele, možnost příspěvku na bydlení, 
příspěvek k penzijnímu připojištění, spor-
tovní a společenské aktivity.

Chart Ferox, a.s.

Společnost Chart Ferox, a.s., s hlavním 
sídlem v Děčíně, je celosvětově uzná-
vaným výrobcem kryogenních zařízení 
na skladování, dopravu a distribuci zka-
palněných technických plynů (O2, N2, 
Ar), CO2 a uhlovodíků, zejména zka-
palněného zemního plynu (LNG). Jsme 
součástí nadnárodní společnosti Chart 
Industries, Inc., která má celosvětové 
pokrytí s pobočkami v USA, Číně, Austrálii, Velké Británii a Německu.
Naše produkty dodáváme do celé Evropy, Asie, Afriky, na Střední a Dálný Východ a do 
Jižní Ameriky. 
Strategií firmy je rozvíjet se dle požadavků zákazníků a trhu tak, abychom nabízeli naše 
výrobky ve výborné kvalitě, v co nejkratší dodací lhůtě a doporučovali našim zákazní-
kům vždy technicky i finančně optimalizovaná řešení jejich potřeb.
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Kontaktní osoba:  
Johana Švecová
johana_svecova@cz.ibm.com 
 
Tel. kontakt: +420 737 264 476
 
www.ibm.com 
 
Adresa: IBM Česká republika, spol. s r. o.
  V Parku 2294/4
  148 00 Praha

Společnost IBM Česká republika dlouho-
době vyhledává na trhu zajímavé a vše-
stranně zaměřené pracovníky, stejně tak 
jako úzce orientované specialisty.

Hledáme profesionály s praxí, čerstvé  
absolventy i studenty vysokých škol s chutí 
odstartovat u nás svou pracovní kariéru.

• zázemí mezinárodní společnosti, mož- 
 nost spolupráce se špičkovými odbor- 
 níky a práci na zajímavých projektech
• možnost profesního a osobního růstu,  
 seberealizace, specializace a široké  
 možnosti vzdělávání
• dobré platové podmínky, široké spek- 
 trum zaměstnaneckých benefitů

IBM Česká republika, spol. s r. o.

Společnost IBM je největším poskyto-
vatelem řešení a služeb v oblasti infor-
mačních technologií na světě s dlou- 
hou tradicí inovací.     
První pobočka IBM v České repub-
lice byla založena již v roce 1932 
jako první pobočka v regionu střední  
a východní Evropy a jako šestá v celé 
Evropě. Převažující činností IBM v České republice je prodej širokého spektra IT 
technologií od serverů a systémů pro ukládání dat až po software a IT služby 
včetně služeb konzultačních.
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INDRA Czech Republic s.r.o.

Indra je nadnárodní IT společnost, jedna  
z předních firem v Evropě a Latinské Ame-
rice a lídr v sektoru informačních technologií 
ve Španělsku. Zaměstnáváme celosvětově 
přes 40 tisíc odborníků a poskytujeme 
služby klientům ve více než 120 zemích 
světa.
V České republice jsme již 17 let. Působíme 
v oblastech strategického poradenství, vý- 
voje vlastního řešení na míru, systémové integrace a implementace podnikových systémů 
(včetně SAP). Poskytujeme komplexní technologická řešení a služby v oblastech energetiky 
a utilit, telekomunikací, veřejné správy, dopravy, letišť a obrany. Mezi naše nejvýznamnější 
zákazníky patří Telefónica Czech Republic, a.s., skupina ČEZ či RWE.
Inovace a talent jsou našimi hlavními hodnotami. Vyvíjíme špičkové technologie jako např. 
systémy pro řízení letového provozu, volební systémy, ticketingové systémy, navigační  
a zpravodajské systémy, systémy nočního vidění či výcvikové trenažéry.

Víme, že naše úspěchy jsou založeny pře-
devším na kvalitě našich zaměstnanců. 
Proto hledáme do svého týmu studenty  
a absolventy VŠ, kteří mají zájem se dále 
rozvíjet a učit, mají dobré technické znalosti 
získané studiem či praxí, analytické myšlení 
a ovládají anglický jazyk.

Obsazujeme pozice v oblasti vývoje infor-
mačních systémů, analýzy a testování.

Aktuálně otevíráme pozici Junior SAP 
developer/consultant.

• práci s moderními technologiemi
• odborné zaškolení pod dohledem  
 senior specialisty
• práci na zajímavých projektech pro  
 prestižní zákazníky
• osobní a kariérní růst 
• firemní benefity ve formě cafeteria  
 systému 
• individuální jazykové vzdělávání

Kontaktní osoba:  
Kateřina Mičánková
kmicankova@indracompany.com 
 
Tel. kontakt: +420 246 085 700 
 
http://indra.cz 
 
Adresa: INDRA Czech Republic s.r.o. 
  Karolinská 650/1 
  186 00 Praha 8
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Kontaktní osoba:  
Pavlína Rittenauerová
pavlina.rittenauerova@inter-informatics.com 
 
Tel. kontakt: +420 266 799 426
 
www.inter-informatics.com 
 
Adresa: Inter-Informatics Group
  Kolčavka 75/3
  190 00  Praha 9 - Libeň

Pracovní příležitost u nás nacházejí zkušení 
profesionálové s bohatou praxí, stejně jako 
čerství absolventi nebo studenti. Staňte se 
součástí našeho týmu, a budete mít i vy 
možnost se realizovat:
V konstrukční oblasti na pozici:
• Konstruktér letectví
• Konstruktér kolejových vozidel

Nebo v oblasti informačních systémů:
•  .NET Programátor 
•  Java Programátor  

• pracovat pro významné domácí  
 a zahraniční zákazníky
• růst po odborné stránce
• postupovat v rámci kariérového  
 žebříčku
• skloubit osobní a pracovní čas pomocí  
 flexibilně rozvržené pracovní doby
• pracovat v atmosféře otevřené komu- 
 nikace a dobrých mezilidských  
 vztahů, založených na slušnosti
• využívat zaměstnaneckých východ  
 (5 týdnů dovolené, kurzy cizích  
 jazyků, společenské akce...)

Inter-Informatics Group

Inter-Informatics Group poskytuje 
inženýrské a konstrukční služby  
v oblasti letectví, kolejových vozidel, 
dopravní techniky, energetiky  
a obecného strojírenství.
Dále dodáváme zákaznická řešení 
a ICT služby v oblasti podnikových 
informačních systémů a státní správy.
Náš mezinárodní tým tvoří téměř tři sta zaměstnanců v České republice, Německu, 
Francii, Rumunsku a Slovensku. V prvním čtvrtletí roku 2014 otevíráme naše 
obchodní zastoupení také v USA.
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Kontaktní osoba:  
Hynek Rychtář 
hynek@ittalents.cz 
 
Tel. kontakt: +420 602 633 141 
 
www.ITtalents.cz 
 
Adresa: IT Talents
  Drtinova 10
  150 00 Praha 5 - Smíchov

  
  

Aktuálně hledáme lidi na pozice na hlavní 
pracovní poměr:

• Tester/Test Engineer/QA Engineer
• SW engineer/programátor (Java, C/ 
 C++, C/Embeded programování .NET,  
 PL/SQL, Python, Perl, Ruby, Android,  
 iOS...)
• Administrátor (Unix, Linux, Oracle,  
 LAN/WAN...)
• IT Help Desk s perfektní AJ

• na většině nabízených pozic uplatníte  
 angličtinu v každodenní komunikaci
• u některých nabízených pozic vás  
 čeká školení v zahraničí (týden až tři  
 měsíce)
• máme téměř deset let zkušeností  
 v oboru IT – máme přehled o platech,  
 nejžádanějších pozicích i techno- 
 logiích
• naše služby jsou pro vás ze zákona  
 zdarma

IT Talents

Zabýváme se vyhledáváním specia-
listů v oboru IT (informační technolo-
gie). 
Pracujeme pro velké globální společ-
nosti (zejména technologické) i pro 
menší české firmy.
Ročně díky nám najde více jak pade-
sát lidí lepší uplatnění, zajímavější 
pozici nebo svoji první práci.
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Opportunities during studies

part-time

bachelor‘s / master‘s thesis

experience / internship

mechanical engineering

electrical engineering

IT

economics

chemistry

civil engineering

other

Contact and address

Kontaktní osoba:  
Hynek Rychtář 
hynek@ittalents.cz 
 
Tel. kontakt: +420 602 633 141 
 
www.ITtalents.cz 
 
Adresa: IT Talents
  Drtinova 10
  150 00 Praha 5 - Smíchov

  
  

IT Global Innovation Center

MSD is an innovative, global healthcare 
leader committed to improving health 
and well-being in 140 countries around 
the world. 
Our product categories include: heart 
and respiratory health, diabetes, infec-
tious diseases, consumer products and 
women‘s health.
As part of our team in Prague, you will be helping us launch our new IT Global Innovation 
Center focused on developing and applying advanced capabilities in information sci-
ences, information security, mobility, social media and big data.  
Overall, our new IT Global Innovation Center in Prague offers you incredible opportunities 
to learn from others across the globe, to challenge yourself, and to enjoy a reward that 
technology careers don’t often bring: the satisfaction of helping to save lives.

Students with university degree 
(MSc or BCs with experience) in the 
following:
• Information Technology
• Information Security
• Computer Science
• Engineering
• Mathematics
• Statistics
• Other equivalent fields

In addition, we seek individuals who 
are:
• energetic and highly motivated 
• able to work independently as well as  
 with teams across time zones 
• equipped with good communication  
 skills

• competitive salary
• position in a world leading global  
 healthcare company
• challenging career
• professional growth based on  
 performance 
• innovative and flexible working  
 environment
• wide range of benefits

Contact person:  
Lenka Dražďáková 
lenka.drazdakova@merck.com 
 
Tel. contact: +420 733 611 753  
 
www.msd.cz 
 
Address: Merck Sharp & Dohme s.r.o. 
     Hadovka Office Park
    Evropská 2588/33a
    160 00 Praha 6
   
  
  

A06



Nabízíme

Možnosti během studia

Hledáme

102

Stánek

částečný úvazek

bakalářská / diplomová práce

praxe / stáž

strojní

elektro

informatika

ekonomie

chemie

stavební

ostatní

Kontakt a adresa

Kontaktní osoba:  
Ilona Walnerová 
walnerova.ilona@jihostroj.cz 
 
http://jihostroj.cz 
 
Adresa: Jihostroj a.s.
  Budějovická 148
  382 32  Velešín

Absolventy technických VŠ na pozice:

• Konstruktér projektant
• Systém Engineer

• perspektivní a tvůrčí práci na projek- 
 tech společného vývoje v hi-tech obo- 
 rech (aplikovaný výzkum a vývoj)
• vzdělávání a profesní růst
• školící programy pro CAD systémy  
 a další programy např. ANSYS, CFX
• zajímavý sociální program a stabilní  
 zázemí velké firmy
• studentům nabízíme lukrativní firemní  
 stipendium

Jihostroj a.s.

Jihostroj a.s. je stabilní průmyslová 
firma s téměř devadesátiletou tradicí 
přesné strojírenské výroby.   
  

Dlouhodobě působíme na průmyslo-
vém trhu výrobců letadel, automobilů, 
zemědělských strojů a další mobilní 
techniky.
Naše firma má jasnou strategii roz-
voje se zaměřením na další vývoj, výrobu, prodej a servis kvalitních komponentů 
z oboru hydrauliky vozidel, palivových regulačních systémů letadel a dalšího tech-
nického vybavení dopravních a manipulačních prostředků.
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KAMAX s.r.o.

Společnost KAMAX je celosvětově 
vedoucím výrobcem vysokopevnostních 
spojovacích prvků pro automobilový 
průmysl. Se zastoupením v Evropě, 
Americe a Asii je důležitým dodavatelem 
všech významných výrobců a dodavatelů 
osobního a nákladního automobilového 
průmyslu. 
KAMAX je nezávislý rodinný podnik rozvíjející se i dnes jako moderní globální koncern 
vystavěný na velmi pevných základech. Od svého založení v roce 1935 se rozrostl do sou-
časných 13 mezinárodních poboček čítajících celkem 3.100 zaměstnanců. 
K hlavním cílům společnosti patří nejvyšší kvalita, špičkové inovace, efektivnost nákladů 
a spokojenost zákazníků a zaměstnanců. Proto spoléhá KAMAX na moderní metody  
a technologie, účinné a důsledné využívání zdrojů a tak neustále rozvíjí sebe i své výrobky.

Do stálého pracovního týmu i na dlouho-
dobé odborné praxe do české pobočky 
hledáme absolventy/studenty technic-
kých oborů na pozice:

• Strojní a průmyslový inženýr na úseku  
 výroby, kvality, konstrukce a techno- 
 logie

Do mezinárodního Trainee programu  
v zahraničních pobočkách absolventy  
na pozice:

• Strojní a průmyslový inženýr
• Strojní inženýr na oddělení odbytu
• Ekonom na finanční řízení/controlling,  
 na oddělení nákupu
• Logistik
• Personalista

Studentům v rámci dlouhodobých 
odborných praxí:
• zodpovědnost za vybrané projekty
• využití praxe jako podkladu pro BP/DP
• jazykový kurz
• možnost několikatýdenní stáže v cen- 
 trále společnosti (SRN)

Absolventům:
• uplatnění v turnovské pobočce dyna- 
 mické mezinárodní společnosti
• profesní a osobní rozvoj, seberealizaci
• spolupráci na mezinárodních  
 projektech
• zaměstnání v přátelském kolektivu

Absolventům se zahraniční zkušeností:
• mezinárodní Trainee program –  
 18 měsíců, 4 pobočky

Kontaktní osoba:  
Barbora Krejčová
Barbora.Krejcova@kamax.com 
 
Tel. kontakt: +420 481 353 218 
 
www.kamax.com 
 
Adresa: KAMAX s.r.o. 
  Nudvojovická 1474
  511 01 Turnov
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Kontaktní osoba:  
Lukáš Mašek 
lukas_masek@kb.cz 

Tel. kontakt: +420 955 935 096 
 
www.kb.cz 
 
Adresa: Komerční banka, a.s.
  Na Příkopě 33
  114 07 Praha 1

Studenty a absolventy
• schopné týmové práce
• s chutí dále se vzdělávat a rozvíjet
• s ambicí stát se profesionálem
• komunikativní
• se znalostí anglického jazyka
• inovativní a proaktivní

• spolupráci na tvorbě nabízených témat  
 bakalářských a diplomových prací  
 (forma spolupráce - konzultace)
• zázemí silné a mezinárodní skupiny
• perspektivní a zajímavou práci
• možnost profesního růstu a mobility  
 v rámci celé skupiny Société Générale
• možnost účasti v rozvojových progra- 
 mech pro absolventy Connecting  
 a Connecting+
• zaměstnanecké výhody zahrnující   
 možnost účasti v akciovém programu  
 mateřské společnosti Société Générale
• možnost osobního rozvoje a prostor  
 pro svoje nápady

Komerční banka, a.s.

Komerční banka je jednou z nejefektivně 
jších univerzálních bank ve střední Evropě.
Poskytuje klientům služby v oblasti drob 
ného, podnikového a investičního banko- 
vnictví.
Na 8 600 zaměstnanců skupiny Komerční 
banky obsluhuje 1 638 000 klientů. KB je 
součástí skupiny Société Générale.
V uplynulých letech se stala KB Bankou roku 2004, 2005, 2007, 2011 a nově Bankou roku 
2012. V minulých letech KB obdržela také několikrát titul „The Most Desired Company“. V roce 
2012 se Komerční banka stala nejžádanějším zaměstnavatelem desetiletí „The Most Desired 
Company desetiletí 2003 – 2012“. Je tedy považována za jednoho z nejperspektivnějších 
zaměstnavatelů pro studenty vysokých škol po ukončení studia.
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Kontaktní osoba:  
Gabriela Jeřábková
jerabkova@kovosvit.cz 

Tel. kontakt: +420 381 632 300 
 
www.kovosvit.cz 
 
Adresa: KOVOSVIT MAS, a.s.
  Náměstí Tomáše Bati 419
  391 02 Sezimovo Ústí

• absolventy technických škol strojního  
 a elektrotechnického zaměření
• aktivní přístup k práci
• znalost anglického jazyka
• ochotu dále se vzdělávat
• spolehlivost a cílevědomost

• spolupráci s odborníky v oboru
• práci s moderní technikou
• možnost profesního růstu a dalšího  
 vzdělávání
• zázemí úspěšné společnosti s dlouho- 
 letou tradicí

KOVOSVIT MAS, a.s.

KOVOSVIT MAS, a.s. má 75letou tra-
dici ve výrobě a vývoji obráběcích 
strojů a je nositelem mnoha ocenění 
za technický přínos v této oblasti.  
Výrobním sortimentem se orien-
tuje hlavně na subdodavatele pro 
automobilový, energetický, letecký  
a strojírenský průmysl. 
KOVOSVIT MAS nabízí svým zákazníkům komplexní služby, individuální řešení, 
výrobky té nejvyšší kvality a odpovídajícího servisu. 
Současná produkce KOVOSVIT MAS navazuje na dlouholeté zkušenosti a je pro 
své zákazníky zárukou spolehlivosti.
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KOVOSVIT MAS, a.s. je přední výrobce obráběcích strojů v České republice

— Dlouholetá tradice ve výrobě a vývoji obráběcích strojů

— 75% produkce na export

— Špičkový výzkum a vývoj v oblasti obráběcích strojů

— Nositel mnoha ocenění za technický přínos ve vývoji obráběcích strojů v ČR

Již 75 let obrábíme 
vaši budoucnost

Budoucnost v obrábění...

www.kovosvit.cz

...budoucnost zaměstnání
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Kontakt a adresa

Kontaktní osoba:  
Hana Borovičková
recruitment@kpmg.cz 

Tel. kontakt: +420 222 123 101 
 
www.kpmg.cz 
 
Adresa: KPMG Česká republika, s.r.o.
  Pobřežní 648/1a
  186 00 Praha 8

Hledáme energické a kreativní týmové 
hráče, kteří mají rádi výzvy, chtějí se neu-
stále vzdělávat a být ve svém oboru těmi 
nejlepšími.
Požadujeme:
• VŠ vzdělání (Mgr., Ing.) nebo student  
 VŠ
• logické myšlení a analytické  
 schopnosti
• plynulou znalost českého/slovenského  
 jazyka
• výbornou znalost anglického jazyka
• uživatelskou znalost MS Office

Přijímáme studenty a absolventy 
vysokých škol na volné pracovní 
pozice stážistů a asistentů  
v odděleních:
• Audit
• Daňové poradenství
• Management Consulting
• Transactions & Restructuring
• Risk Consulting
• IT Advisory
• Information Risk Managment
• Acutary
• Legal

KPMG Česká republika, s.r.o.

KPMG je celosvětová síť poradenských 
společností poskytujících služby v oblasti 
auditu, daní a poradenství. V jejích člen-
ských společnostech pracuje více než 
150 000 pracovníků ve 152 zemích. 
Společnost KPMG Česká republika zahá-
jila svou činnost v roce 1990, kdy byla 
v Praze otevřena první kancelář. V sou-
časné době má 760 zaměstnanců a kanceláře v Praze, Brně, Českých Budějovicích  
a Ostravě. 
Stále se rozrůstáme a hledáme talentované a ambiciózní lidi, kteří na sobě chtějí praco-
vat a být součástí našeho mezinárodního týmu. V KPMG Česká republika vám hned na 
startu vaší kariéry nabídneme motivující pracovní prostředí a finanční ohodnocení a také 
zázemí silné společnosti. Budete pracovat na významných zakázkách pro české i zahra-
niční společnosti ze soukromého i veřejného sektoru.
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Kontakt
KPMG Česká republika, s.r.o.
Marie Křivánková
Recruitment Supervisor
T: +420 222 123 101
E: recruitment@kpmg.cz

©
 2

01
3 

K
P

M
G

 Č
es

ká
 r

ep
ub

lik
a,

 s
.r.

o.
, a

 C
ze

ch
 li

ab
ili

ty
 p

ar
tn

er
sh

ip
 a

nd
 a

 m
em

be
r 

fi r
m

 o
f 

th
e 

K
P

M
G

 n
et

w
or

k 
of

 in
de

pe
nd

en
t 

m
em

be
r 

fi r
m

s 
af

fi l
ia

te
d 

w
ith

 K
P

M
G

 In
te

rn
at

io
na

l C
oo

pe
ra

tiv
e 

(“
K

P
M

G
 In

te
rn

at
io

na
l”

), 
a 

S
w

is
s 

en
tit

y.
 A

ll 
rig

ht
s 

re
se

rv
ed

. 

www.zpodpalubi.cz

   
   

   
   

   
 J

an
a 

Fe
re

nčáková hlásí z auditní paluby.
Zp

rá
vy

 o
 v

ýk
on

nosti a technologiích přináší Petr Jung.                           
     

    
    

    

www.zpodpalubi.cz

   
   

C
o 

ne
un

ik

lo v poradenství Tereze H
ejdové?

©
 2

01
3 

K
P

M
G

 Č
es

ká
 r

ep
ub

lik
a,

 s
.r.

o.
, a

 C
ze

ch
 li

ab
ili

ty
 p

ar
tn

er
sh

ip
 a

nd
 a

 m
em

be
r 

fi r
m

 o
f 

th
e 

K
P

M
G

 n
et

w
or

k 
of

 in
de

pe
nd

en
t 

m
em

be
r 

fi r
m

s 
af

fi l
ia

te
d 

w
ith

 K
P

M
G

 In
te

rn
at

io
na

l C
oo

pe
ra

tiv
e 

(“
K

P
M

G
 In

te
rn

at
io

na
l”

), 
a 

S
w

is
s 

en
tit

y.
 A

ll 
rig

ht
s 

re
se

rv
ed

. 

   
   

   
   

A
ud

itn

í n
ovinky komentuje Jiří B

ouzek. 

©
 2

01
3 

K
P

M
G

 Č
es

ká
 r

ep
ub

lik
a,

 s
.r.

o.
, a

 C
ze

ch
 li

ab
ili

ty
 p

ar
tn

er
sh

ip
 a

nd
 a

 m
em

be
r 

fi r
m

 o
f 

th
e 

K
P

M
G

 n
et

w
or

k 
of

 in
de

pe
nd

en
t 

m
em

be
r 

fi r
m

s 
af

fi l
ia

te
d 

w
ith

 K
P

M
G

 In
te

rn
at

io
na

l C
oo

pe
ra

tiv
e 

(“
K

P
M

G
 In

te
rn

at
io

na
l”

), 
a 

S
w

is
s 

en
tit

y.
 A

ll 
rig

ht
s 

re
se

rv
ed

. 
©

 2
01

3 
K

P
M

G
 Č

es
ká

 r
ep

ub
lik

a,
 s

.r.
o.

, a
 C

ze
ch

 li
ab

ili
ty

 p
ar

tn
er

sh
ip

 a
nd

 a
 m

em
be

r 
fi r

m
 o

f 
th

e 
K

P
M

G
 n

et
w

or
k 

of
 in

de
pe

nd
en

t 
m

em
be

r 
fi r

m
s 

af
fi l

ia
te

d 
w

ith
 K

P
M

G
 In

te
rn

at
io

na
l C

oo
pe

ra
tiv

e 
(“

K
P

M
G

 In
te

rn
at

io
na

l”
), 

a 
S

w
is

s 
en

tit
y.

 A
ll 

rig
ht

s 
re

se
rv

ed
. 

hlásí z auditní paluby
ek.

M
ic

ha
l F

oj
t ž

ivě ze zákulisí daňového tým
u

. 

Ja
na

Fe
re

nčáková

M ým
u

.

A
kt

uá
ln

í s
ta

v d
aňové hladiny mapuje S

im
ona Fojtíková.

KPMG Česká republika, s.r.o.
Marie Křivánková
Recruitment Supervisor
T: +420 222 123 101
E: recruitment@kpmg.cz
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Recruitment Supervisor
T:

Kontakt
KPMG Česká republika, s.r.o.
Kontakt

KPMG V ČESKÉ REPUBLICE

BLOGUJEME zpodpalubi.cz
Čtěte blogy našich auditorů, daňařů a poradců.

Nenechte si ujít novinky od našich zpravodajů 
z podpalubí KPMG Česká republika!

kpmg.cz
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Kontakt a adresa

Kontaktní osoba Lovochemie:  
Mgr. Ing. Silvie Schrottová
silvie.schrottova@lovochemie.cz 

Tel. kontakt: +420 416 562 220 
 
kariera@lovochemie.cz 
info@lovochemie.cz
 
www.lovochemie.cz 
 
Adresa:  Lovochemie, a.s.
  Terezínská 57
  410 02 Lovosice 

Kontaktní osoba PREOL:  
Vendula Sedláková
vendula.sedlakova@preol.cz 

Tel. kontakt: +420 416 564 911 
 
kariera@preol.cz 
info@preol.cz
 
www.preol.cz 
 
Adresa:  PREOL, a.s.
  Terezínská 1214
  410 02 Lovosice

Studenty a absolventy technických škol 
zaměřených na chemii.
Motivované kolegy s chutí se učit novým 
věcem.
Proaktivitu, loajalitu a nadšení pro obor. 

Fakulty
• Strojní
• Chemické
• Elektrotechnické

Studentům VŠ
• krátkodobé i dlouhodobé prázdninové  
 stáže a brigády
• dlouhodobé/celoroční brigády na  
 zkrácené úvazky 
• témata na ročníkové, bakalářské či  
 diplomové práce
• pro skupiny studentů možnost exkurzí  
 v provozech PREOL a LOVOCHEMIE po  
 celý rok

Absolventům VŠ
• rozvojový program pro mladé začí- 
 nající odborníky a ročním zaškolova- 
 cím plánem
• uplatnění a růst v moderní společnosti  
 s klíčovým postavením v segmentu  
 chemie a hnojiv

Lovochemie, a.s., PREOL, a.s.

Lovochemie je největším výrobcem průmys-
lových hnojiv v České republice.
Lovochemie, a.s. je členem koncernu AGROFERT. 
Svým výrobním programem výrazně přispěla 
k rozvoji českého zemědělství. V současné 
době je hlavním zaměřením společnosti výroba  
a prodej dusíkatých vícesložkových hnojiv v tuhé 
i kapalné formě. Lovochemie, a.s. klade velký 
důraz na bezpečnost a kvalitu svých výrobků.
Počet zaměstnanců: 650

PREOL je největším zpracovatelem řepkového semene a producentem metylesteru řepkového 
oleje v České republice.
Společnost sídlí v areálu průmyslové chemie v Lovosicích a provozuje nejmodernější technologii belgicko-
italského giganta DeSmet Ballestra. Moderní provoz zpracuje ročně 450 tisíc tun řepkových semen, ze 
kterých vyrobí 120 tisíc tun metylesteru řepkového oleje, více jak 270 tisíc tun řepkových šrotů a 10 tisíc 
tun glycerinu farmaceutické kvality. 
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Kontakt a adresa

Kontaktní osoba:  
Lenka Podlešáková
lpodlesakova@cosma.com 
 
Tel. kontakt: +420 384 753 235 
 
www.magnacartech.com 
 
Adresa: Magna Cartech spol. s.r.o.
  Hospodářský park 600
  378 10 České Velenice

Hledáme absolventy vysokých škol 
především technického směru pro 
uplatnění v následujících oblastech:
• Technická kancelář (konstruktéři,  
 vedoucí projektů)
• Technologie (technologové pro svařo- 
 vání a lisování kovů)
• Nástrojárna (obsluha a programování  
 CNC strojů, obsluha na elektroero- 
 zivní obrábění)
• Kvalita, logistika a nákup (inženýři  
 kvality, plánovači výroby, supply  
 chain manažeři, specialisté na logis- 
 tick procesy atd.)

• možnost získání praxe
• stipendijní program
• diplomové práce
• zaměstnání odpovídající kvalifikaci
• zahraniční stáže

Magna Cartech spol. s.r.o.

Magna Cartech s.r.o. je členem spole-
čenství kanadského koncernu Magna 
International Inc., jednoho z největ-
ších světových dodavatelů automobi-
lového průmyslu.
Magna Cartech v Českých Velenicích 
je součástí divize Cosma, a je specia-
lizována na výrobu ocelových výlisků 
a svařování. Tento závod je od svého vzniku, roku 1996 jedním z největších 
zaměstnavatelů na Třeboňsku.
Největšími zákazníky jsou Volkswagen, PSA, BMW, Ford...
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Kontakt a adresa

ISC CTU

ISC CTU je neziskovou, studentskou 
organizací zaměřenou na pomoc při 
integraci přijíždějících zahraničních 
studentů do české společnosti. 
Organizace si klade za cíl vytvářet 
mezinárodní komunitu na ČVUT  
a zároveň napomáhat vzdělanosti  
a osobnímu rozvoji svých členů. 
Veškeré snahy probíhají prostřednictvím zajímavých společenských kulturních, 
vzdělávacích nebo sportovních akcí, které prohlubují vztahy mezi českými  
a zahraničními studenty.
ISC CTU je součástí evropské platformy Erasmus Student Network. Hlavním cílem 
ESN je posilování spolupráce na mezinárodní úrovni a sdílení zavedených postupů.
Náše organizace je otevřená všem aktivním a nadšeným lidem, kteří mají chuť 
přispět k vytvoření pohodového a přátelského prostředí na ČVUT.
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Kontakt a adresa

Kontaktní osoba:  
Personální oddělení
personal@mbtech-bohemia.cz 
 
Tel. kontakt: +420 251 050 402 
 
www.mbtech-bohemia.cz 
 
Adresa: MBtech Bohemia s.r.o.
  Nárožní 1400/7
  158 00 Praha 13 - Stodůlky
  

Hledáme nové kolegy, kteří mají 
vztah k technice, chtějí rozvíjet své 
odborné znalosti a kreativně se podí-
let na řešení vývojových projektů. 
Absolventi technických vysokých škol 
u nás najdou uplatnění v těchto oblas-
tech: 
• konstukce karoserií a podvozků
• konstrukce motorů a převodovek
• konstrukce interiérových a exteriéro- 
 vých dílů
• vývoj elektriky a elektroniky
• tvorba povrchových ploch (Class-A)
• výpočty

Jako jedna z předních vývojových společ-
ností v České republice sázíme na talent  
a kreativitu našich kolegů.
Absolventům technických vysokých 
škol nabízíme:
• zázemí silné a stabilní nadnárodní  
 společnosti
• přátelský a mladý kolektiv
• práci na nadnárodních vývojových  
 projektech
• možnost využití znalosti cizích jazyků  
 v prostředí mezinárodního týmu
• přístup k nejmodernějším  
 technologiím 
• podporu osobního a profesního  
 rozvoje 
• širokou nabídku firemních benefitů 
• možnost práce v zahraničí

MBtech Bohemia s.r.o.

Společnost MBtech Bohemia s.r.o. je 
předním poskytovatelem vývojových 
a konzultačních služeb, zejména pro 
oblast automobilového průmyslu, 
v poslední letech se však stále více 
orientujeme také na oblast železniční 
dopravy a letectví.V České republice 
zahájila svoji činnost v roce 1996  
a v současné době na pobočkách v Praze, Plzni a v Mladé Boleslavi zaměstnává 
téměř 400 odborníků. Své zákazníky podporuje od prvních skic, přes konstrukci, 
výpočty a testování až po prototypovou výrobu.
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Kontakt a adresa

Kontaktní osoba:  
Radka Lisá 
lisa@medictech.com 
 
Tel. kontakt: +420 602 534 274 
 
www.btl.cz 
 
Adresa: Medical Technologies CZ a.s.
  Radimova 36
  169 00 Praha 6
  

Do našich týmů hledáme kolegy, kteří 
mají zájem nalézt uplatnění v těchto 
profesích:
• Vývojář HW (analog, digitál)
• Vývojář C++
• Konstruktér mechanických dílů
• Produktový specialista pro obor  
 lékařských přístrojů
• Inžernýr projektové dokumentace
• Specialista kvality
• Tester - brigádník
• Projektový Manager

Jsme tak trochu jiná firma. Snažíme se 
dělat správné věci a snažíme se je dělat 
správně. Hledáme neotřelá řešení, jsme 
kreativní, řešíme komplexní interdiscipli-
nární problémy a rychle si podmaňujeme 
nové technologie.
Základem úspěchu je u nás otevřenost, 
důvěra, týmový duch a chuť aktivně se 
rozvíjet a zlepšovat.

Medical Technologies CZ a.s. 

Společnost Medical Technologies CZ a.s.  
je světovým lídrem v oblasti vývoje  
a výroby fyzioterapeutických přístrojů 
a uznávanou společností v oblasti kar-
diologie a estetické medicíny s neustále 
rostoucím podílem na světových trzích.  
Vývojové centrum společnosti dnes 
v Praze zaměstnává více než 100 lidí. 
Rozsáhlé portfolio přístrojů je vyrá-
běno ve dvou vlastních výrobních závodech a distribuováno pod značkou BTL ve více 
než 80-ti zemích světa prostřednictvím sítě poboček a obchodních partnerů. Od svého 
vzniku, v roku 1993, buduje společnost komplexní technologické know-how napříč širo-
kým spektrem oborů. Filosofií firmy je uvádět na trh jedinečné produkty s vysokou  
přidanou hodnotou, špičkovou kvalitou a osobitým designem. 
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Kontakt a adresa

METROPROJEKT PRAHA, a.s.

Projektová, inženýrská a konzul-
tační firma.Mezi hlavní aktivity patří  
komplexní řešením projektů staveb 
dopravní infrastruktury, zejména pak 
metra a tramvajových tratí, železnič-
ních koridorů a podzemních úseků 
dálniční sítě. 
V  oblasti městské infrastruktury se 
jedná o projekty obchodně administrativních budov, nákupních center, rezidenč-
ních objektů, parkovišť a hromadných garáží.

Talentované a vysoce motivované studenty 
pro výkon studentské praxe v projekční 
firmě.

Nejlepší uchazeči mohou po skončení stu-
dia aspirovat na zařazení mezi naše kme-
nové pracovníky.

Kontaktní osoba:  
Ing. Michalička
michalicka@metroprojekt.cz 
 
Tel. kontakt: +420 737 226 785 
 
www.metroprojekt.cz 
 
Adresa: METROPROJEKT PRAHA, a.s. 
  I.P. Pavlova 1786/2 
  120 00 Praha 2 
  
  

-



We offer

Opportunities during studies

We look for

118

Stand

part-time

bachelor‘s / master‘s thesis

experience / internship

mechanical engineering

electrical engineering

IT

economics

chemistry

civil engineering

other

Contact and address

Contact person:  
Kateřina Zobanová 
 
Tel. contact: +420 239 005 107 
 
http://mgm-tp.com 
 
Address: mgm technology partners
    Letenské nám. 4/157
    170 00 Praha 7
  

We are looking for individuals who are 
capable of taking on responsibility. Our 
work is characterized by commitment and 
engagement of individuals active in our 
driven and determined teams. This ena-
bles us to take on complex tasks and mas-
ter them in a highly efficient manner.    
Do you have such strengths and capabi-
lities? Then we should get to know each 
other as soon as possible.

• a challenging position in a growing  
 international environment
• interesting projects for our internatio- 
 nal customers
• work in a young and dynamic team
• good working atmosphere

Offered positions:
• Java and J2EE Developer (m/f)
• Business Analyst (m/f)

mgm technology partners, s.r.o.

mgm technology partners is a dyna-
mic, internationally active and growing 
IT solution provider.  
We create long-term partnerships with 
our customers providing services in the 
area of business portals, innovation and 
software quality management. Our long-
term approach is based on our capability 
to both reliably and productively generate and operate large scale software systems.
For further development of our company we are looking for colleagues who have already 
successfully proven their competence. Your technical skills are therefore important, but 
the determining factor is that your professional career planning corresponds to our 
company philosophy. 
mgm technology partners is looking for candidates for their Prague subsidiary.
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We are looking for software engineers.  
Talented and smart. 

Your contact:
Kateřina Zobanová
Phone: +420 239/005-107
E-Mail: jobs_cz@mgm-tp.com

München - Hamburg - Berlin - Köln - Nürnberg - Grenoble - Praha

mgm technology partners GmbH is focused on the design, im-
plementation, quality assurance and operation of highly scalable 
applications and business portals.
Our international team of more than 200 colleagues combines 
business expertise and technical competence.

We are looking for individuals who are capable of taking on 
responsibility. Our work is characterized by the commitment and 
motivation of individuals active in implementation driven teams. 
This enables us to take on complex tasks and master them in an 
intelligent manner. Does this outline your capabilities and 
strengths? Then we should get to know each other soon.
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Kontakt a adresa

Kontaktní osoba:  
Daniela Radevová
dradevova@mjgroup.cz 
 
Tel. kontakt: +420 725 934 412 
 
www.motorjikov.com 
 
Adresa: MOTOR JIKOV Group a.s.
  Kněžskodvorská 2277
  370 04 České Budějovice
  
  

• Konstruktéry
• Technology
• Projektové inženýry
• Elektroprojektanty

• stipendia
• práci na moderních strojích  
 a zařízeních
• práce se špičkovými výpočetními  
 systémy
• dobré platové podmínky včetně pří- 
 platků a mimořádných odměn,  
 odměny za pracovní věrnost firmě
• odměnu za plnění daných ukazatelů  
 podnikatelských plánů
• možnost dalšího vzdělávání a zvyšo- 
 vání kvalifikace, rozvojový program  
 pro kariérní růst
• 5 týdnů dovolené, příspěvek na  
 závodní stravování
• příspěvek na penzijní připojištění
• bezúročné půjčky na bytové účely

Motor Jikov

Tradice společnosti MOTOR JIKOV 
Group a.s. sahá až do roku 1899.     
Za 115  let prošla mnoha etapami vý- 
voje a dnes je tato ryze česká akciová 
společnost matkou čtyř dceřiných pod-
niků se strojírenským a slévárenským 
zaměřením. Vzájemné provázání výrob-
ních programů společností MOTOR 
JIKOV Strojírenská a.s., MOTOR JIKOV Slévárna a.s., MOTOR JIKOV Fostron a.s.  
a MOTOR JIKOV GREEN a.s. umožňuje využití synergie a dosažení globálně konkuren-
ceschopné efektivity a kvality výroby.
Hlavními obory podnikání holdingu MOTOR JIKOV GROUP jsou slévárenství, obrábění, 
montáže a podpůrné procesy (výroba forem a jednoúčelových strojů, kalení v ochranné 
atmosféře, galvanické zinkování, černění, žíhání atd.) se zaměřením převážně na auto-
mobilový a spotřební průmysl.
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Mubea

Jsme firma Mubea a patříme mezi nej-
významnější výrobce automobilových 
komponentů na celém světě.  
Dodáváme součástky předním auto-
mobilovým výrobcům, jako jsou napří-
klad VW Group, Škoda Auto, Porsche, 
Audi, BMW, Renault, Ford, Aston Martin, 
Bentley a další.      
V současnosti zaměstnává koncern Mubea přibližně 9000 zaměstnanců po celém 
světě. V České republice jsme zahájili výrobu v roce 1995 a v současné době na 
pobočkách Žebrák a Prostějov zaměstnáváme více než 1787 pracovníků. Díky sta-
bilitě společnosti nabízíme novým zaměstnancům perspektivu a jistotu v jejich pro-
fesním růstu. 
Díky dobrým nápadům jsme konkurenceschopní - jsme MUBEA.

Absolventy technických škol, na dlou-
hodobou spolupráci, kteří u nás najdou 
uplatnění na těchto pozicích:
• Konstruktér
• Procesní inženýr
• Projektový manažer
• Specialista v oblasti kvality
• IT helpdesk operátor 
• Specialista na odlévané a gumové díly
• Odborník na povrchovou úpravu 
• a dále nabízíme uplatnění v nové  
 výrobě dílů z karbonových vláken 

Dejte nám o sobě vědět a my Vám 
dáme příležitost.

Studentům odborných vysokých škol nabí-
zíme v rámci odborné přípravy možnost zís-
kat praxi v našich výrobních závodech. Tým 
našich specialistů je připraven podílet se 
na stanovení cílů diplomových a seminár-
ních prací tak, aby byly přínosem pro reálné 
řešení technických problémů (změn).
Nabízíme: 
• možnost cestovat
• motivační balíček benefitů
• odborný růst

Kontaktní osoba:  
Bohuslava Motlová
bohuslava.motlova@mubea.com
 
 
Tel. kontakt: +420 311 907 147 
 
www.mubea.com 
 
Adresa: Mubea, spol. s r.o.
  Za Dálnicí 510
  267 53 Žebrák 
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Kontaktní osoba:  
Eva Štáhlová 
eva.stahlova@mwgroup.net 
 
Tel. kontakt: +420 271 084 787 
 
www.processautomation.mwgroup.net/cz 
 
Adresa: M+W Process Automation s.r.o.
  Průmyslová 1472/11
  102 19  Praha 10 - Hostivař
  

Studenty a absolventy na pozici  
Automatizační inženýr:
• Programátor PLC / DCS 
• Projektant MaR / Elektro 
• Programátor výrobních IS 

Předpoklady:
• vzdělání se zaměřením na   
 Automatizační techniku 
• znalost německého nebo anglického   
 jazyka 
• 100% zájem o obor, ochotu dále se   
 vzdělávat 
• schopnost pracovat v týmu i zcela   
 samostatně 
• řidičský průkaz skupiny B

• perspektivu a stabilní zázemí velké   
 zahraniční firmy
• prostor pro vlastní seberealizaci,  
 kontinuální profesní a kariérní růst 
• práci se špičkovými technologiemi 
• přátelské pracovní prostředí  
 v mladém kolektivu 
• perspektivním absolventům nabízíme  
 kompletní zaškolení 
• jazykové kurzy a odborné vzdělávání 
• zaměstnanecké benefity (5 týdnů 
 dovolené, příspěvek na stravování, 
 příspěvek na životní investiční  
 pojištění) 
• roční výkonové prémie 
• notebook, případně mobilní telefon

M+W Process Automation s.r.o.

Jsme významný evropský dodava-
tel řešení v oblasti průmyslové auto-
matizace a výrobních informačních  
systémů. Naše společnost se speciali-
zuje na automatizaci technologických 
procesů v chemickém a farmaceutic-
kém průmyslu. Druhou oblastí naší 
působnosti je automatizace strojů  
a výrobních linek v automobilovém průmyslu. V těchto segmentech jsme   
respektovaným partnerem nejvýznamnějších firem na evropském trhu.
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Contact and address

NATEK s.r.o.

NATEK is a leading provider of IT Outsour-
cing and Consulting Services in CEE (Central 
and Eastern Europe).
Established in 2004 in Czech Republic, 
NATEK has created a global organization 
in Central Europe in order to develop long-
-term partnerships with prestigious inter-
national companies by providing complete 
range of services as professional services, 
near shoring and platform service delivery.
With currently more than 400 employees, NATEK delivers service in following countries: Bulgaria, 
Czech Republic, Poland, Romania and Slovakia and has representative office in Ukraine.
With the objective to staff more than 200 IT specialists in the next 12 months, NATEK thus 
becomes one of the most sought-after companies specialized in IT outsourcing in Central and 
Eastern Europe.

• network and system administrators
• java developers
• database specialists / SAP basis  
 administrators
• customer service representatives with  
 French, German, Italian, Spanish
• security specialists
• project managers
• validation and integration engineers
• testers

We offer a multicultural experience to our 
employees by working with the world’s 
best known companies in various count-
ries in CEE.       
Our priority is to deliver our clients com-
petent consultants and teams to support 
them in achieving higher levels of perfor-
mance. Thanks to our excellent relation-
ship with our customers, we are able to 
offer exciting professional development to 
our employees at all levels.

Contact person:  
Daniela Slezáková
daniela.slezakova@natek.cz 
 
Tel. contact: +420 737 135 287 
 
www.natek.eu 
 
Address: NATEK s.r.o. 
    Hybešova 42
    602 00 Brno  
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Contact and address

Contact person:  
Timea Énekes 
timea.enekes@ni.com 
 
Tel. contact: +36 305 629 845 
 
www.nieecareer.com 
 
Address: National Instruments (Czech Republic), 
     s.r.o.       
    Sokolovská 136D
    186 00 Praha 8 - Česká republika
  
    National Instruments Hungary Ltd.  
    (NI Eastern Europe)
    Neumann Janos u. 1. E. II. em.
     1117 Budapest - Hungary  

• Ongoing studies (Bachelor or Master)  
 in Electrical Engineering, Computer   
 Engineering, Automation, Mechatronics,  
 Robotics, Telecommunications,  
 Biomedical or Physics.
• A thorough understanding of electronics,  
 computers, and high-level programming  
 languages (C, C++, etc.).
• Fluency in English and in Czech (written,  
 oral and reading).
• Excellent oral and written communica- 
 tion skills.
• Ability to acquire new knowledge and  
 skills, and to effectively apply them.
• Ability to take initiative, ownership, and  
 drive tasks to completion.
• Interest in becoming a technology  
 expert on instrumentation-related hard- 
 ware and software.

• Attractive overall compensation pac- 
 kage including accommodation, intern  
 salary and other benefits.
• Integration into a motivated, high  
 energy, fun, and technical work team.
• Technical, challenging, and varied  
 work with customers and NI teams.
• Various professional and technical  
 development opportunities.

National Instruments (Czech Republic), s.r.o.

Since 1976, National Instruments 
(www.ni.com) has equipped engineers 
and scientists with tools that accelerate 
productivity, innovation and discovery. 
NI’s graphical system design approach 
to engineering provides an integrated 
software and hardware platform that 
speeds the development of any system 
needing measurement and control. 
Engineers and scientists use this platform from design to production in multiple 
industries, advanced research, and academia. NI ensures customer success with an 
ecosystem of services, support and more than 700 Alliance Partners worldwide. The 
company’s long-term vision and focus on improving society through its technology has 
led to strong, consistent company growth and success of its customers, employees, 
suppliers, and shareholders.
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Are you ready for a career and not just a job? 

Looking for a company that truly values its 
employees?

Would you like to work on challenging projects?
 
Do Do you want a workplace where you can use 
creativity and entrepreneurism so you can 
perform at your best and have the freedom to 
innovate? Then...

Start your engineering career as:

  • Summer Engineering Intern
  • Applications Engineer
  • Systems Engineer

JOIN US!

www.nieecareer.com

Employ Your Imagination
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Kontaktní osoba:  
Barbara Oberreiterová
Barbara.Oberreiterova@net4gas.cz 
 
Tel. kontakt: +420 605 226 514 
 
www.net4gas.cz 
 
Adresa: NET4GAS 
  Na Hřebenech II 1718/8
  140 21 Praha 4 - Nusle  
  

• studenty-trainee a absolventy VŠ  
 technického zaměření (elektro,  
 chemie)
• studenty se znalostí anglického jazyka  
 na komunikativní úrovni
• studenty s ochotou a schopností podí- 
 let se na tvorbě pozitivních změn  
 a strategie firmy
• studenty s ochotou se dále rozvíjet

• zaměstnání v moderní technologické  
 společnosti s mezinárodním zázemím
• možnost využití anglického jazyka
• práci s nejnovějšími technologiemi
• možnost osobního i profesního růstu
• široké spektrum zaměstnaneckých  
 benefitů
• student-trainee program

NET4GAS

Společnost NET4GAS je držitelem výhra- 
dní licence pro přepravu plynu (TSO)  
v České republice.       
Provozuje více než 3800 km plynovodů 
a její přepravní soustava je zárukou bez-
pečnosti a spolehlivosti, provozní dokona-
losti a inovativních řešení, které respektují 
závazek vůči budoucím generacím. 
NET4GAS jako provozovatel přepravní plynárenské soustavy v České republice zabezpe-
čuje: 
• mezinárodní přepravu zemního plynu přes Českou republiku
• vnitrostátní přepravu zemního plynu, zejména regionálním plynárenským společnostem
• další rozvoj plynárenské soustavy na území České republiky
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Studentská unie ČVUT

Vysoká škola není jen o studiu, ale je 
také o zábavě a skvělém studentském 
životě. Tento vysokoškolský život 
se ještě snaží znásobit Studentská 
unie, která při ČVUT funguje již 
několikátým rokem. Tato studentská 
organizace představuje sdružení 
lidí, jejichž zájmy jsou rozděleny 
do různých klubů, které SU přímo zastřešuje. Jde o kluby zájmové, externí  
a především kolejní. Zároveň také přináší možnosti trávení volného času, jak 
formou zábavy, dalšího vzdělávání či jiného uplatnění. 

Jsi grafik, hudebník, fotograf, programátor, ajťák, nebo se rád bavíš? Přidej se 
do Studentské unie ČVUT a dostaneš se k příležitostem, nahlédneš do zákulisí 
různých akcí z pohledu organizátora, či můžeš poznat nové kamarády! Můžeš 
nabrat zkušenosti, které se v současné době cení nejvíce!

Více  informací se dozvíš na su.cvut.cz nebo napiš na su@su.cvut.cz a máš 
nakročeno k neuvěřitelným zážitkům a praxi, která tvůj životopis posune o level 
výš. 
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Contact and address

Contact person:  
Riana Kremenova 
riana.kremenova@oracle.com 
 
Tel. contact: +420 608 493 738 
 
http://irecruitment.oracle.com/ 
 
Address: Oracle Czech, s. r. o.
    V Parku 2308/8
    148 00 Praha 4

  
  

ORACLE CZECH is hiring!
We are seeking candidates willing to start 
their career in development at the below 
roles:
• Java Developers
• C engineers
• QA

For application or any questions 
and queries send an email to
riana.kremenova@oracle.com!

Are you studying or have you just gra- 
duated?
Do you want to learn about Java, Unix/
Solaris, virtualization or cloud computing? 
Do you want to become a part of Global 
Solaris team and work with the top pro-
fessionals and learn from the top deve-
lopers on the market? Then we offer the 
following:
• Opportunity to work with some  
 of the most talented and friendly IT  
 professionals
• Work with the state of the art techno- 
 logies and products
• Flexible working hours, minimum of  
 1 day per week

Oracle Czech, s. r. o.

Unleash Innovation by Simplifying IT.
Oracle is shifting the complexity from IT, 
moving it out of the enterprise by enginee-
ring hardware and software to work toge-
ther — in the cloud and in the data center. 
By eliminating complexity and simplifying 
IT, Oracle enables its customers — 400,000 
of them in more than 145 countries around 
the world — to accelerate innovation and create added value for their customers. By engineering 
out the complexity that stifles business innovation, Oracle is engineering in speed, reliability, 
security, and manageability. The result is best-in-class products throughout an integrated stack 
of hardware and software, with every layer designed and engineered to work together according 
to open industry standards.
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Oracle poskytuje nejvíce kompletní, otevřené a integrované obchodní
softwarové a hardwarové systémy na světě. Se servery, storage,
operačními systémy a virtualizační technologií Sun je Oracle jediným
dodavatelem na světě schopným nabídnout kompletní technologickou
platformu, kde jsou všechny vrstvy vzájemně integrovány do jediného
systému.

Oracle: Software.
Hardware. Complete.

O10022012 KCE

Oracle má přes 380 000 zákazníků, včetně
100 největších světových firem dle
žebříčku Fortune 100, ve 145 zemích
světa. Roční obrat přesahuje 35,6 miliard
dolarů. Oracle Czech zastává vůdčí roli na
tuzemském trhu, na kterém působí již od
roku 1994.

Celosvětově Oracle zaměstnává 108 tisíc
lidí, z toho 32 tisíc vývojářů a inženýrů,
přes 18 tisíc specialistů zákaznické
podpory, 17 tisíc odborných konzultantů
a každoročně podporuje 1 milion studentů.
V České republice Oracle zaměstnává 700
pracovníků. Online vývojářské komunity
Oracle sdružují 10 milionů vývojářů,
nezávislé uživatelské skupiny Oracle mají
přes 350 tisíc členů.

VEDOUCÍ POSTAVENÍ SPOLEČNOSTI ORACLE

VEDOUCÍ POSTAVENÍ V OBORECH

MEZI ZÁKAZNÍKY SPOLEČNOSTI ORACLE JE
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nejlepší server UNIX

nejlepší databáze

nejlepší databáze na systémech Oracle

Solaris a Linux

nejlepší databáze pro SAP

nejlepší „embedded“ databáze

nejlepší správa totožnosti a přístupu

nejlepší vývojářský jazyk – JAVA

nejlepší ukládání dat

nejlepší middleware

nejlepší aplikační server

nejlepší obchodní analýza

nejlepší správa vztahů se zákazníky

(CRM)

nejlepší správa výkonu společnosti

č. 1 v bankovnictví

č. 1 v oboru komunikací a médií

č. 1 v stavebnictví

č. 1 v kusové výrobě

č. 1 v přírodních vědách a zdravotnictví

č. 1 v odborných službách

č. 1 ve veřejném sektoru

č. 1 v maloobchodě

č. 1 v dopravě

20 z 20 nejvýznamnějších leteckých

společností

20 z 20 nejvýznamnější společností

automobilového průmyslu

20 z 20 nejvýznamnějších vlád

20 z 20 předních „technologických“

společností

20 z 20 předních pojišťoven

20 z 20 předních výrobců

20 z 20 předních ropných

a plynárenských společností

20 z 20 předních farmaceutických

společností

20 z 20 předních dodavatelů energií

10 z 10 předních bank využívají servery

SPARC společnosti Oracle se systémem

Oracle Solaris

10 z 10 předních telekomunikačních

společností využívají servery SPARC

společnosti Oracle se systémem Oracle

Solaris



Nabízíme

Možnosti během studia

Hledáme

130

Stánek

částečný úvazek

bakalářská / diplomová práce

praxe / stáž

strojní

elektro

informatika

ekonomie

chemie

stavební
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Kontakt a adresa

Kontaktní osoba:  
Zuzana Janatová 
zuzana.janatova@pilsner.sabmiller.com 
 
Tel. kontakt: +420 724 617 136 
 
www.prazdroj.cz 
 
Adresa: Plzeňský Prazdroj, a. s.
  U Prazdroje 7
  304 97 Plzeň
  

• obecným požadavkem na všechny  
 stáže je dobrá znalost anglického  
 jazyka
• stáže jsou určeny pouze studentům  
 posledních ročníků pětiletého studia  
 (4. a 5.)
• více informací najdete v popisech jed- 
 notlivých stáží na http://prazdroj.jobs.cz,  
 nebo brožurce, kterou Vám rádi předáme  
 u našeho stánku

Navazujeme dlouhodobou spolupráci s na- 
danými studenty vybraných VŠ. Ti mají 
možnost absolvovat letní placené stáže, 
vyzkoušet si práci v profesionálně vedené 
společnosti a otestovat svoje schopnost  
v praxi při realizaci náročných projektů. 

Vybraným stážistům nabízíme  garantuje- 
me pracovní smlouvu po ukončení studia 
podle jejich zaměření a možnost dlouhodobé 
kariéry v naší společnosti.

Plzeňský Prazdroj, a. s. 

Plzeňský Prazdroj je významným výrobcem  
a exportérem českého piva, které vaříme ve čty-
řech pivovarech, v Pilsner Urquell a Gambrinusu 
v Plzni, v Radegastu v Nošovicích a pivovaru 
Velké Popovice ve středních Čechách. Komerční 
centrála společnosti je v centru Prahy. 
Jsme členem skupiny SABMiller plc., druhé nej-
větší pivovarnické společnosti na světě.
Plzeňský Prazdroj je českým národním symbolem.
Navazujeme na tradici, ale zároveň podporujeme 
inovativní přístup.
Hodnoty, které vyznáváme jsou: 
• Vyžadujeme jasnou a osobní odpovědnost
• Obstojíme díky našim lidem
• Pracujeme a vyhráváme jako tým
• Chápeme a respektujeme naše zákazníky a spotřebitele
• Svou reputaci vytváříme vším, co děláme.

A to vše s vášní pro pivo.
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Kontakt a adresa

Kontaktní osoba:  
Miloš Polášek
jobs@porsche-engineering.cz 
 
Tel. kontakt: +420 235 091 152 
 
www.porsche-engineering.cz 
 
Adresa: Porsche Engineering Services, s.r.o. 
  Radlická 714/113a
  158 00  Praha 5
  
  

• absolventy technických vysokých škol  
 - strojní a elektro
• zájem a vývoj pro automobilní prů- 
 mysl v oblasti vývoje motorů, agre- 
 gátů, podvozků, karosérií, mecha 
 tronických systémů a automobilové  
 elektroniky
• znalosti v oblasti technických simulací  
 - MKP, CFD, MBS
• znalosti programování - Matlab/ 
 Simulink, C/C++, apod.
• znalosti komunikačních protokolů  
 CAN, FlexRay, apod.
• německý a/nebo anglický jazyk na  
 komunikativní úrovni

• atraktivní projekty při podpoře vývoje  
 sportovních automobilů Porsche
• projekty pro světové výrobce  
 automobilů
• zajímavé a perspektivní zaměstnání  
 s možností osobního rozvoje
• práci v mladém kolektivu
• dobré finanční ohodnocení
• zaměstnanecké výhody

Porsche Engineering Services, s.r.o.

 

Porsche Engineering je vývojová firma 
pro automobilový průmysl. Porsche 
Engineering zajišťuje služby při vývoji 
celého vozidla, systémů a komponent 
od fáze konceptu po sériové vozidlo. 
Porsche Engineering Services, s.r.o. 
se zaměřuje na oblast komplexních 
výpočetních analýz a automobilovou 
elektroniku. 
Vysoká úroveň činností je dosahována díky úzké spolupráci s výrobcem sportovních 
automobilů Porsche. Porsche Engineering působí v České republice od roku 2001.
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Kontakt a adresa

Kontaktní osoba:  
Daniela Čapková 
daniela.capkova@cz.pwc.com 
 
Tel. kontakt: +420 731 635 064 
 
www.pwckariera.cz 
 
Adresa: PwC ČR
  Hvězdova 1734/2c 
  140 00 Praha 4
  
  

• studenty 3. až 5. ročníků
• absolventy

Pro studenty - STÁŽE
• nastartujte svoji kariéru v týmu  
 profesionálů

Nábory na stáže probíhají v odděleních: 
• Audit - září až listopad 
• Daně - leden až květen 
• Poradenství - celoročně dle potřeby

Pro absolventy - ABSOLVENTSKÉ 
POZICE
Získejte výhodu praxí v mezinárodní spo-
lečnosti, kterou můžete dále využít na 
absolventských pozicích. Uplatnění můžete 
nalézt jako:
• Asistent auditora
• Konzultant v daňovém oddělení
• Konzultant v oddělení poradenství

PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o.

PricewaterhouseCoopers je meziná-
rodní síť předních poradenských spo-
lečností. Více než 161 000 odborníků 
ve 154 zemích světa zajišťuje audit 
a poskytuje účetní, daňové, perso-
nální, finanční a podnikové poraden-
ství nadnárodním organizacím, míst-
ním podnikům i veřejným institucím 
na celém světě.
V České republice máme více než 700 profesionálů ve třech kancelářích: v Praze, 
Brně a Ostravě.
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Kontakt a adresa

Procter & Gamble - Rakona, s.r.o.

Společnost Procter & Gamble Rakona, která 
byla založena v roce 1991, má v současné 
době 650 zaměstnanců, včetně 110 inže-
nýrů, kteří pracují na manažerských pozi-
cích výrobního závodu Rakona a v inženýr-
ském centru.
Výrobní podnik Rakona patří mezi deset 
největších podniků společnosti P&G mající 
celkem 140 závodů po celém světě. 
Zároveň je také největší firmou v Evropě vyrábějící prací prášky a neustále se rozrůstá, aby 
byla schopna plnit náročné požadavky spotřebitelů ve střední a západní Evropě.
Inženýrské centrum, které bylo založeno v roce 2007, je zodpovědné za vývoj a implemen-
taci nových technologií ve výrobních závodech ve střední a východní Evropě, Středním Východě  
a Africe (Jihoafrická republika, Maroko,Pákistán, Rusko, Turecko a řada dalších.)

• studenty/ absolventy inženýrských  
 studijních programů na technických  
 univerzitách
• ochota dále se vzdělávat
• schopnost a zájem vést tým lidí
• schopnost aplikovat získané doved- 
 nosti v praxi
• angličtina na komunikativní úrovni
• analytické myšlení a schopnost řešit  
 problémy

• kvalitní zaškolení, praktický trénink  
 a program neustálého vzdělávání
• povyšování z vlastních řad, rotace  
 v rámci firmy, volba kariéry
• ubytování zdarma po 2 roky nebo pří- 
 spěvek na dojíždění
• velmi nadstandardní plat, benefity  
 a péče o zaměstnance
• praxe není nutná
• práce v mezinárodním týmu, možnost  
 cestování a mezinárodní kariéry
• ženy jsou vítány - stavíme na  
 diverzitě
• zázemí stabilní firmy - největšího  
 výrobce a prodejce spotřebního zboží  
 na světě

Kontaktní osoba:  
Denisa Jílková
jilkova.d@pg.com 
 
http://procter-gamble.cz 
 
Adresa: Procter & Gamble - Rakona, s.r.o.
  Ottova 402
  269 32 Rakovnik 
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Oddělení zákazníků 
support@profesia.cz 
 
Tel. kontakt: +420 226 213 401 
 
www.profesia.cz 
 
Adresa: Profesia, spol. s r. o.
  Opletalova 55
  110 00 Praha 1
  

Na pracovním portálu Profesia.cz inzeruje 
více než 1400 českých nebo zahraničních 
společností, které nabízí přes 5000 
pracovních nabídek. 
Hledáme uchazeče o práci do 53 oborů na 
500 různých pozicích. 
Na pracovní nabídky můžete přímo odpo-
vídat na www.profesia.cz, kde si jedno-
duše vyberete společnost, pracovní pozici 
nebo region.

Přijďte na veletrh práce   
www.profesiadays.cz 22.-23.10.2014  
na výstaviště v Praze Letňanech.

Odpovídejte na pracovní nabídky kdykoliv 
a kdekoliv díky mobilním aplikacím. 
Využijte na hledání práce své známé  
v sociálních sítích přes službu Profesia 
social connect. 
Aktivujte si Agenta pro nabídky, který 
vám bude denně zasílat čerstvé nabídky 
na e-mail. 
Zvyšte své šance přidáním životopisu do 
databáze životopisů, referencemi nebo 
dokumenty, které podtrhnou váš úspěch. 
Hledáte služby pro rodinu a domácnost? 
Je tu Domelia.cz!

Pracovní portál Profesia.cz

Společnost Profesia CZ na českém 
trhu provozuje od roku 2007 druhý 
nejnavštěvovanější pracovní portál 
Profesia.cz. Společnost Profesia čerpá 
z 17 let zkušeností na středoevropském 
trhu práce.  Od listopadu 2012 jsme 
součástí skupiny Alma Media. 
Podle naší vize odpovídáme na 
všechny otázky z českého trhu práce, proto: 
• jsme vybudovali silnou síť spokojených klientů a vděčných uchazečů o práci
• jsme odborným partnerem mnohých projektů a konferencí v oblasti práce  
 s lidmi
• pravidelně přispíváme analýzami z trhu práce v massmédiích i v odborných  
 časopisech
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We offer

Opportunities during studies

We look for
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Stand

part-time

bachelor‘s / master‘s thesis

experience / internship

mechanical engineering

electrical engineering

IT

economics

chemistry

civil engineering

other

Contact and address

Contact person:  
Lucie Fiegerová
lucie.fiegerova@ncr.com 
 
Tel. contact: +420 246 091 203 
 
www.ncr.com/about-ncr/careers 
 
Address: Radiant Systems, s. r. o.
    Anglická 26
    120 00 Praha 2
  
  

• Quality Engineer
• Software Engineer

• 5 weeks of holiday 
• language courses 
• possibility work from home 
• Benefit Plus Program (Cafeteria  
 System) 
• possibility to grow and develop your  
 career

Radiant Systems, s. r. o.

We are NCR. 
A 120 year company based in Duluth, 
GA, focused on growth and innovation, 
consistently evolving into what is today, 
a global, fortune-500 technology com-
pany. Rooted in self-service hardware 
and software, NCR is committed to sim-
plifying customer interactions, big or 
small. 
Upon acquiring Radiant Systems, we added some very cool technologies in Hospitality 
and Specialty retail to our portfolio, including mobile POS solutions and full POS 
software solutions. We offer technology solutions across multiple industries and in 
multiple countries. We have offices in over 100 countries, with over 26,000 employees, 
and we are still growing. You can find out more about our open positions by visiting our 
website at www.ncr.com
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Kontakt a adresa

Kontaktní osoba:  
Jana Čičmancová 
jana.cicmancova@ricardo.com 
 
Tel. kontakt: +420 221 729 500 
 
http://ricardo.com/ 
 
Adresa: Ricardo Prague s.r.o
  Palác Karlín
  Thámova 11-13
  186 00 Praha 8
  

• programátory embedded software
• vývojáře řídících systémů
• matematické modeláře
• programátory C++, Qt
• návrháře hardwaru
• konstruktéry
• výpočtáře

• zajímavou práci v mezinárodní  
 společnosti
• moderní kanceláře v blízkosti centra  
 (metro B)
• různorodé projekty s využitím vyspě- 
 lých technologií
• možnost získání mezinárodních  
 zkušeností
• firemní kulturu podporující týmovou  
 práci a kreativitu
• možnost profesního růstu
• zajímavý balíček zaměstnaneckých  
 benefitů

Ricardo

Společnost Ricardo patří mezi nej-
významnější celosvětové společnosti 
poskytující technická řešení v oblasti  
výzkumu a vývoje pro automobilový 
průmysl. Své služby poskytujeme 
nejen předním výrobcům automobilů, 
ale i výrobcům motocyklů, náklad-
ních, terenních a vojenských vozidel, 
lodních i železničních pohonných systémů, stejně jako vedoucím týmům v oblasti 
motorsportu. 
Ve svých 9 technických vývojových centrech v USA, Evropě a Asii zaměstnáváme 
více než 2.100 zaměstnanců. Pražská pobočka Ricardo Prague s.r.o. vznikla v roce 
2000 a dnes zaměstnává více než 160 zaměstnanců.
Společnost Ricardo podporuje zaměstnávání osob se zdravotním postižením.
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Kontakt a adresa

Kontaktní osoba:  
Zdeněk Holenka 
zdenek.holenka@cz.bosch.com 
 
Tel. kontakt: +420 380 404 404 
 
www.bosch.cz/kariera-cb 
 
Adresa: Robert Bosch, spol. s r.o.
  Roberta Bosche 2678
  370 04 České Budějovice 

  
  

Robert Bosch, spol. s r.o. České Budějovice111

• vývojové a zkušební inženýry
• technology
• inženýry kvality
• konstruktéry
• specialisty na simulace
• specialisty na plasty
• specialisty na senzory
• specialisty na konektory
• specialisty na lepení
• vedoucí projektů ve vývoji
• vedoucí projektů technického nákupu

• perspektivní zaměstnání
• stabilní zázemí silné nadnárodní firmy
• zajímavý motivační program
• program podpory bydlení
• cestovní připojištění pro zaměstnance
• spolupráce během studia (brigády,  
 bakalářské a diplomové práce, stipen- 
 dium, akce pro studenty…)

NAVÍC - pro motivované studenty s nad-
průměrnými výsledky možnost proplácení 
nákladů na dojíždění do firmy, ev. sjed-
nání příspěvku na ubytování.

Naše firma je jedním z nejvýznamněj-
ších výrobců a dodavatelů komponent 
pro automobilový průmysl.
V minulých letech jsme v Českých 
Budějovicích kromě výroby vybudo-
vali i moderní vývojové a zkušební 
centrum, které nám dovoluje praco-
vat na stále prestižnějších projektech!
V současné době zaměstnáváme přes 2700 zaměstnanců, kteří oceňují především 
možnosti profesního rozvoje a spolupráce na mezinárodních projektech.
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Kontakt a adresa

ROHDE & SCHWARZ závod Vimperk, s.r.o.

ROHDE & SCHWARZ je součástí svě-
tového koncernu, který je nadnárodní 
soukromou společností podnikající  
v oblastech elektronických testova-
cích a měřících přístrojů, informač-
ních technologií a radiokomunikací. 
Více než 75 let vyvíjí, vyrábí a pro-
dává na světovém trhu elektronické 
produkty pro profesionální aplikace.  
Sídlo společnosti je v sousedním Německu a v současné době zaměstnává více 
než 10 000 zaměstnanců jak v Německu, tak i v pobočkách ve více než 100 zemích 
světa. Výjimkou není ani Česká republika, kde je značka R&S známá již více než 
30 let.

Do naší firmy hledáme pracovníky se 
znalostmi elektrotechniky na pozice: 
• Produktový inženýr
• Vývojář měřících systémů
• Technolog
• Asistent kvality
• Manažer projektů
• Vedoucí střediska

Jste absolvent?
Pro nás to není překážkou. Absolventy 
přijímáme na všechny otevřené pozice. 
Každému novému pracovníkovi věnujeme 
čas a prostor pro zaškolení.

• silné zázemí zahraničního koncernu  
• příjemné pracovní prostředí 
• 5 dnů dovolené navíc 
• možnost profesního růstu a odborné  
 realizace 
• podporu dalšího vzdělávání 
• zaměstnanecké benefity 
• příspěvek na dopravu do zaměstnání,  
 obědy, důchodové připojištění
• prémie za nábor nových zaměstnanců 
• firemní oblečení 

Studentům nabízíme témata bakalářských 
i diplomových prací, možnosti odbor-
ných stáží, exkurze, trainee i stipendijní 
program!

Kontaktní osoba:  
Václav Hanzlík
Vaclav.Hanzlik@rohde-schwarz.com 
 
Tel. kontakt: +420 734 155 653 
 
www.vimperk.rohde-schwarz.com 
 
Adresa: ROHDE & SCHWARZ závod Vimperk, s.r.o.
  Špidrova 49
  385 01 Vimperk  
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Kontakt a adresa

Kontaktní osoba:  
Radana Nováková 
personalni@ans.cz 
 
Tel. kontakt: +420 220 373 205 
 
www.rlp.cz 
 
Adresa: Řízení letového provozu ČR, s.p.
  Navigační 787
  252 61 Jeneč
  
  

Hledáme zájemce o letectví a práci v per-
spektivní firmě, kteří se chtějí stále učit 
novým poznatkům, jsou odolní vůči per-
manentní psychické zátěži, jsou schopni 
pracovat v týmu a ovládají anglický jazyk. 
Tato profese je vhodná pro muže i ženy.

Požadavky:
• ukončené alespoň střední vzdělání  
 s maturitní zkouškou nebo jinou  
 obdobnou zkouškou prokazující stejný  
 stupeň dosaženého vzdělání 
• výbornou znalost anglického jazyka
• ověření zdravotní způsobilosti
• trestní bezúhonnost

• zajímavou práci u stabilní společnosti  
 v moderním pracovním prostředí
• bezplatné získání kvalifikace řídícího  
 letového provozu
• pracovní poměr po dobu výcviku
• soustavné vzdělávání a zvyšování  
 odborné úrovně
• mzdové podmínky odpovídající nároč- 
 nosti práce
• systém péče o zaměstnance a řadu  
 zaměstnaneckých výhod

Řízení letového provozu ČR, s.p.

Řídící letového provozu poskytují letové 
provozní služby ve vzdušném prostoru 
ČR a na letištích Praha-Ruzyně, Brno-
Tuřany, Ostrava-Mošnov a Karlovy Vary.
Právě probíhá výběrové řízení do výcvi-
-ku na pozici „řídící letového provozu“. 
Výcvik na tuto pozici trvá minimálně 
24 měsíců a probíhá po stanovenou 
týdenní pracovní dobu v podnikové letecké škole a na stanovištích dle rozvrhu směn.
Pokud Vás tato nabídka oslovila NEPRODLENĚ se přihlaste a to pouze prostřednictvím 
„Odpovědního formuláře“, který naleznete na internetové adrese 
http://www.rlp.cz/forms/naborrlp/ridici-form.php
Nástup: září 2014
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Seznam.cz, a.s.

Těžko byste mezi českými interneto-
vými společnostmi našli zkušenější než  
Seznam.cz. Hodně se změnilo od roku 
1996, kdy vše začalo katalogem českých 
webů. Dnes jsme velká společnost, která 
vyvíjí desítky internetových služeb a apli-
kací. Zkoušíme nové postupy a pracujeme  
s nejmodernějšími technologiemi.
Naše stránky používá denně několik mili-
onů lidí, což znamená velkou zodpovědnost za kvalitu práce. Neustále se rozvíjíme, a proto 
podporujeme zaměstnance v profesním i osobním růstu. Přijměte zajímavou pracovní výzvu 
i vy a přidejte se do našeho týmu.
Inspirujte se příběhy našich zaměstnanců, zjistěte více o naší firemní kultuře i to, jaká 
máme vypsaná témata diplomových prací na onas.seznam.cz.
Přehled aktuálních technických pozic, termíny akcí a přednášek naleznete 
na vyvojari.seznam.cz.

Seznam.cz hledá fanoušky nových tech-
nologií a agilního přístupu, kteří budou mít 
obecnou orientaci v internetových techno-
logiích od klientských po serverové. Vítáme 
proaktivní a inovativní přístup, chuť se 
neustále zdokonalovat a zápal pro nové 
technologie.

Nejčastěji hledáme specialisty se 
znalostí:
• HTML, CSS, Javascriptu
• C++, Pythonu, Javy
• OS Linux

• možnost podílet se na ambiciózních  
 SW projektech, příležitost stát se sou- 
 částí týmu expertů
• příležitost k profesnímu růstu a osob- 
 nímu rozvoji
• dynamické a velmi přátelské pracovní  
 prostředí s neformální atmosférou 
• benefitní systém formou Cafeterie  
 (sport, kultura, vzdělávání, cestování,  
 zdraví…) 
• zaměstnanecké slevy, půjčky, právní  
 poradnu
• pitný režim, stravenky, odměny 
• 5 týdnů dovolené
• firemní školku (Praha 5)
• flexibilní pracovní dobu, home office

Kontaktní osoba:  
Zdeňka Brožová, HR specialista
zdenka.brozova@firma.seznam.cz 
 
Tel. kontakt: +420 602 540 480 
 
www.seznam.cz 
 
Adresa: Seznam.cz, a.s. 
  Radlická 3294/10
  150 00 Praha 5
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Kontaktní osoba:  
Personální úsek společnosti
personalni@secheron.cz 
 
Tel. kontakt: +420 271 088 270 
 
www.secheron.com 
 
Adresa: Sécheron Tchequie, spol. s r.o.
  Podnikatelská 556
  190 11 Praha 9
  

Zaměstnance technického myšlení s chutí 
měnit zaběhnuté procesy, hledat nové 
cesty a pracovat na svém vlastním rozvoji.
Nejčastěji do našich pracovních 
kolektivů hledáme vhodné uchazeče 
na tyto pozice:
• Konstruktér s elektrotechnickým  
 a strojním zaměřením
• Specialisté z oblasti kontroly kvality
• SW inženýr, Programátor strojů
• Testovací inženýr
• Technolog výroby, Dispečer výroby
• Projektový vedoucí
• Vedoucí do výroby, montáže

• zajímavé pracovní uplatnění v oboru  
 elektro, strojní
• finanční ohodnocení v závislosti na   
 výkonu 
• možnost odborného a jazykového   
 vzdělávání 
• profesní a kariérní růst
• zázemí stabilní mezinárodní  
 společnosti 
• další zaměstnanecké benefity (pružná  
 pracovní doba, 5 týdnů dovolené,  
 13 plat….)

Sécheron Tchequie, spol. s r.o.

Společnost se zaměřuje na vývoj,  
výrobu, montáž a servis bezpečnost-
ních elektromechanických komponentů 
a systémů určených převážně pro 
hromadnou dopravu na bázi elektrické 
trakce. Hlavními produktovými řadami 
jsou rychlovypínače, výkonové a bezvý- 
konové spínače, stejnosměrné rozva- 
děče. Usměrňovače a další komponenty 
určené pro trakční vozidla a stejnosměrné napájecí systémy.
Společnost se řadí v oblasti dodávek trakční techniky k předním poskytovatelům na 
světě a po právu si vydobyla významné renomé mezi svými zákazníky. Uspokojování 
potřeb zákazníků patří mezi základní pilíře strategie společnosti stejně jako snaha  
o vybudování motivovaných a spokojených pracovních týmů. 
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Kontaktní osoba:  
Ing. Kristýna Němcová 
nemcova@sidat.cz 
 
Tel. kontakt: +420 602 511 621 
 
www.sidat.cz 
 
Adresa: SIDAT, spol. s r.o.
  Jinonická 80
  158 00 Praha 5
  
  

Hledáme Asistenty a Inženýry projektu 
mající následující charakteristiky:
• zájem o práci v oboru průmyslových  
 řídicích nebo informačních systémů
• obecné povědomí o programování  
 PLC, HMI/SCADA  systémů nebo data- 
 bázových aplikací
• dobrá znalost anglického jazyka
• schopnost efektivně pracovat v pro- 
 středí MS Office
• schopnost týmové práce 
• řidičský průkaz skupiny B
• flexibilita výhodou

• účast na odborných činnostech při  
 realizaci tuzemských a zahraničních  
 projektů průmyslové automatizace  
 a informatiky
• pestrá pracovní náplň
• neformální pracovní prostředí v mla- 
 dém kolektivu
• možnost získat zkušenosti v zahraničí
• možnost částečného pracovního  
 úvazku pro studenty vysoké školy  
 technického směru

SIDAT, spol. s r.o.

Společnost SIDAT má za sebou více než 
20tiletou úspěšnou existenci v oborech 
automatizace a řízení výrobních procesů 
a technologií, průmyslových informač-
ních systémů a systémové integrace. 
V současnosti probíhá nejvíce aktivit 
zejména v potravinářství, ve výrobě sta-
vebních hmot, v těžbě ropy a v automo-
bilovém průmyslu.  Více informací naleznete na www.sidat.cz.
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„Úspěch se skládá z mnoha částí, 
staňte se jednou z nich....“
Společnost STRABAG a.s. je sou-
částí jednoho z předních evropských 
stavebních koncernů STRABAG SE. 
Koncern má cca 73 000 zaměst-
nanců, je zastoupený ve více než 30 
zemích po celém světě.

Působíme v oblast dopravních a pozemních staveb.

• nabízíme uplatnění téměř ve všech  
 oblastech stavebnictví 
• máme vypracovaný trainee program  
 pro absolventy škol
• poskytujeme možnost brigád a praxí
• jsme přátelský kolektiv
• nabízíme možnost dalšího vzdělávání  
 a osobního rozvoje

S01STRABAG a.s.

Kontaktní osoba:  
Karin Bílková
karin.bilkova@dsp.cz 
 
Tel. kontakt: +420 222 868 220 
 
www.strabag.cz 
 
Adresa: STRABAG a.s. 
  Na Bělidle 198/21
  150 00 Praha 5
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Kontaktní osoba:  
Siemens Recruitment Team 
recruitment.ssc.cz@siemens.com 
 
Tel. kontakt: +420 233 031 202 
 
www.siemens.cz/student 
 
Adresa: Siemens, s.r.o.
  Siemensova 1
  155 00 Praha 13

  
  

Hledáme studenty a absolventy oborů:
• elektrotechnické inženýrství
• informační technologie
• strojní inženýrství
• dopravní inženýrství
• finance a podniková ekonomika

Požadujeme:
• aktivní znalost anglického či němec- 
 kého jazyka 
• iniciativu a aktivní přístup k řešení  
 problémů 
• ochotu učit se
• zájem o sebevzdělávání 
• komunikační a organizační schopnosti

• zajímavou práci v mezinárodním  
 prostředí
• kontakt s nejmodernějšími  
 technologiemi 
• možnost osobního a profesního růstu
• systém firemního vzdělávání
• atraktivní finanční odměňování a širo- 
 kou škálu zaměstnaneckých výhod  
 (5 týdnů dovolené, příspěvek na vol- 
 nočasové aktivity, příspěvek na stra- 
 vování, příspěvek na penzijní připojiš- 
 tění, pružnou pracovní dobu a jiné)
• zázemí a stabilitu velkého mezinárod- 
 ního koncernu

Siemens s.r.o.

Siemens patří mezi největší elektro-
technické firmy v Česku. Již 124 let 
je nedílnou součástí českého průmy-
slu a zárukou moderních a inovativ-
ních technologií. Své technologie, pro-
dukty a služby dodává zákazníkům ze 
soukromého i státního sektoru v oblasti 
energetiky, zdravotnictví, průmyslové  
a veřejné infrastruktury a informačních 
technologií. Naše společnost patří mezi největší zaměstnavatele v ČR. Podporujeme jak 
studenty, tak čerstvé absolventy, a to nejen technicky zaměřených škol. Vybraní stu-
denti mají možnost zapojit se do programu Learn@Siemens, který jim nabízí užitečnou 
praxi během studia, talentovaní absolventi zase do programu Start@Siemens, jenž jim 
usnadní vstup do prvního zaměstnání.
Více informací naleznete ve studentské zóně na www.siemens.cz/student.
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Silicon & Software Systems

Silicon & Software Systems (S3 
Group) designs Integrated Systems 
and Components for the world’s lea-
ding technology companies. Since 
1986 we’ve been delivering cutting-
-edge design solutions on time, ensu-
ring clients get to market faster – with 
confidence. Our exceptional portfolio 
of in-house design expertise includes Digital IC, System on Chip, Mixed Signal, 
Software Development and Hardware Systems. S3 Group supports a worldwide 
customer list of Semiconductor Companies, OEM s and Start-ups from it’s design 
centres in Ireland, Czech Republic, Portugal and Poland. S3 Group has been esta-
blished in the Czech Republic since 1998 and currently employs 17 people at our 
Prague Design Centre.

Vacancies exist for Digital IC Design 
Engineers within our Prague Design Centre. 
You will be part of an experienced IC design 
team contributing to the successful deve-
lopment of complex system-on-chip (SoC) 
solutions on leading-edge technologies.

• opportunity to work on advanced  
 designs using leading-edge  
 technologies
• competitive salary
• career development prospects
• professional working environment
• friendly and relaxed atmosphere
• travel and training opportunities

Contact person:  
Jan Kovalsky
jan.kovalsky@s3group.com 
 
Tel. contact: +420 234 717 700 
 
www.s3group.com 
 
Address: Silicon & Software Systems ČR s.r.o.
    Klicperova 12
    150 00 Praha 5 
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Contact person:  
Michaela Egedová 
Michaela.egedova@socialbakers.com 
 
Tel. contact: +420 606 032 595 
 
www.socialbakers.com 
 
Address: Socialbakers a.s.
    Pod všemi svatými 17
    301 00 Plzeň
  

Sales :
• Business Development Representative for  
 Turkey
• Business Development Representative for  
 Germany 
• Contact Researcher with English and 1 other  
 language

Consultant
• Visual Information Specialist
• Analyst
• Project Manager
• Customer support specialist

Development : 
• Developers
• Software Architect
• Developer evangelist
• System Administrator
• IT Support (Pilsen)

• flexible working hours
• 3 Sick Days
• company events
• work in young collective
• on-the-job taining
• career growth
• learning and development on  
 individual needs diagnostics

Socialbakers a.s.

With more than 250 employees located 
in 14 offices throughout the world, 
Socialbakers is the fastest growing social 
media and digital analytics company 
globally with customers in 75 countries 
representing every continent. 
Defined by rapid product innovation 
and relentless dedication to customer 
success, Socialbakers has close connections with key social and digital companies like 
Facebook, Twitter and Google. Socialbakers is the only global solution that allows brands 
to measure, compare, and contrast the success of their social media campaigns with 
competitive intelligence. Recognizing the utility of Socialbakers’ products, Facebook 
has awarded Socialbakers 3 Preferred Marketing Developer badges.
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SOFTEC CZ, s.r.o.

SOFTEC GROUP působí již více než 22 let na 
trhu informačních technologií. V ČR nabízíme 
služby prostřednictvím Softec CZ s.r.o.
Patříme mezi přední společnosti poskytující 
komplexní poradenskou činnost v oblasti SW 
technologií. Mezi naše klienty patří významné 
společnosti v oboru bankovnictví, pojišťovnic-
tví, státní správy, průmyslu a telekomunikací.
Hlavním předmětem naší činnosti je:
Poradenství v oblasti informačních systémů, analýza, návrh a vývoj komplexních IT řešení na míru, 
systémová integrace, dlouhodobá údržba dodaných řešení, outsourcing.
Jsme partnerem nejvýznamnějších světových výrobců SW a HW prostředků. Naši pracovníci jsou 
certifikováni pro nejrozšířenější platformy.
Softec jako významná informačně-konzultační společnost získala ocenění IT firma roku 2012 v SR.

Hledáme absolventy VŠ pro vývoj SW řešení  
v oblasti finančnictví a pojišťovnictví:

• JAVA/J2EE vývojář
• .NET vývojář
• Analytik 
• PL/SQL Oracle vývojář
• Test designer
• Programátor/ tester - student VŠ

Od kandidátů požadujeme VŠ vzdělání 
informatického zaměření. Požadujeme seri-
ózní přístup k práci, nekonfliktní povahu, 
schopnost začlenit se do týmu, v případě 
potřeby i schopnost řídit tým.

Pokud Vás nabídka zaujala a máte zájem  
u nás pracovat, pošlete nám svůj životopis 
na adresu kariera@softec.cz.

Našim zaměstnancům poskytujeme:
• prostor pro trvalý odborný růst
• kontakt s nejmodernějšími  
 technologiemi
• příjemné a tvořivé prostředí pro jejich  
 práci
• pestrý benefitní program

Kontaktní osoba:  
HR team
kariera@softec.cz 
 
Tel. kontakt: +420 222 588 061 
 
www.softec.cz 
 
Adresa: Softec CZ, spol. s r.o.
  City Empiria
  Na Strži 65/1702
  140 62 Praha 4
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Kontaktní osoba:  
Ing. Jana Bulíčková 
hr@swell.cz 
 
Tel. kontakt: +420 493 546 940 
 
www.swell.cz 
 
Adresa: Swell, spol. s r.o.
  nám. J. z Poděbrad 236
  508 01 Hořice
  
  

• konstruktéry
• výpočtáře
• zkušební inženýry

Požadujeme:
• ukončené vysokoškolské vzdělání  
 technického směru
• schopnost kreativního technického  
 myšlení
• znalost jednoho světového jazyka  
 (AJ/NJ)

• perspektivní zaměstnání v oblasti  
 vývoje pro automobilový průmysl
• práci na projektech pro renomované  
 evropské automobilky (Škoda,  
 Mercedes, VW, Audi, BMW)
• školení práce se SW dle zaměření
• jazykové kurzy (NJ/AJ), odborná  
 školení
• možnost ubytování
• pro studenty zadání diplomových  
 prací,praxe
• možnost práce v zahraničí

Swell, spol. s r.o.

Manuál jednotného vizuálního stylu firmy Swell

SWEll®
Společnost SWELL je předním doda-
vatelem vývojových služeb do auto-
mobilového průmyslu v České repub-
lice.  
Zabýváme se vývojem dílů a sestav od 
designových návrhů, přes konstrukci, 
výpočty a simulace, zkušebnictví až 
po přípravu částí vozu pro sériovou 
výrobu.
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ŠKODA Transportation a.s.

Společnost Škoda Transportation je  
v oboru dopravního strojírenství tra-
diční českou firmou se silným postave-
ním na domácím i světovém trhu. 
Mateřská společnost Škoda Transport-
ation a její dceřiné firmy se cíleně 
zaměřují na obor dopravního strojíren-
ství, mezi klíčové výrobky patří nízko-
podlažní tramvaje, elektrické lokomotivy, metro, příměstské vlakové jednotky, trolej-
busy, ale i trakční motory či kompletní pohony pro dopravní systémy. 
Více než šest stovek odborníků v Plzni, Praze, Ostravě nebo Šumperku vyvíjí a vyrábí 
špičkové produkty na míru podle potřeb a přání zákazníků. Celkově skupina firem Škoda 
Transportation zaměstnává více než čtyři tisíce lidí, kteří pracují v moderních provo-
zech a mohou se spolehnout na dlouhodobě stabilní prostředí.

Studenty, kterým není lhostejná jejich 
rozvoj a budoucí kariéra. 
Máte zájem už během studia získat zkuše-
nosti z praxe, z práce na konkrétních zají-
mavých projektech – takové, které se dají 
zúročit i po absolvování školy? Láká vás 
možnost zpracovat diplomovou či dizer-
tační práci ve spolupráci se škodováckými 
specialisty a třeba ji i přihlásit do prestižní 
soutěže? Chcete získat odborný náskok 
před ostatními?

Pak právě pro vás jsou určeny pro-
gramy společnosti Škoda Transport- 
ation.

Firmy skupiny ŠKODA TRANSPORTATION 
nabízejí svým zaměstnancům stabili- 
tu a dlouhodobou perspektivu. Znalosti, 
schopnosti, dovednosti, invence a loaja-
lita zaměstnanců jsou tím nejcennějším 
kapitálem.
Samozřejmostí je péče o trvalé zlepšování 
pracovních podmínek zaměstnanců, rozvoj 
jejich schopností a dovedností, tvorba 
motivačních programů. 
Studentům univerzit nabízíme: odborné 
stáže, trainee program, diplomové práce, 
brigády.

Více informací o programech společnosti 
najdete na www.skoda.cz

Kontaktní osoba:  
Ing. Jana Borowiecka
jana.borowiecka@skoda.cz 
 
Tel. kontakt: +420 731 196 860 
 
www.skoda.cz 
 
Adresa: ŠKODA TRANSPORTATION a.s.,  
  Borská 2922/32
  301 00 Plzeň 
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www.zivotniprilezitost.cz 
 
Adresa: ŠKODA AUTO a.s.
  tř. Václava Klementa 869
  293 60 Mladá Boleslav
  
  

Absloventy vysokých škol technického  
a ekonomického zaměření pro konstrukci 
vozů, řízení nakupovaných dílů, technology 
pro zkušebnictví, tváření kovů a plastů, 
specialisty pro plánování výroby, nákupčí, 
marketéry, apod.

Trainee program
Roční adaptační a rozvojový program pro 
absolventy magisterského stupně vyso-
kých škol Vám může přinést mnoho zkuše-
ností. 
Poznejte na vlastní kůži celý proces výroby 
auta v jedné z nejrychleji se rozvíjející 
společnosti, získejte zkušenosti ze zahra-
niční stáže a nastartujte tak svou úspěš-
nou profesní dráhu.

ŠKODA AUTO a.s.

Dynamika a inovace, přes 900 000 
prodaných automobilů za rok 2013, 
výrobní závody a importéři po celém 
světě, více než 26 000 spokojených 
zaměstnanců - to jsou fakta, která 
charakterizují společnost ŠKODA 
AUTO.
O atraktivitě vozů značky ŠKODA  
vypovídají nejen rostoucí prodeje, ale také úspěšné pronikání na nové trhy. Díky 
tomu mají zaměstnanci společnosti možnost se rozvíjet a získávat mezinárodní 
zkušenosti mnoha zahraničních projektů např. v Indii, Číně nebo Rusku.
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Kontaktní osoba:  
Peter Angelovič 
student@t-mobile.cz 
 
Tel. kontakt: +420 603 601 129 
 
www.t-mobile.cz 
 
Adresa: T-Mobile Czech Republic a.s.
  Tomíčkova 2144/1
  149 00 Praha 4
  
  

Nejčastěji obsazované pozice:
• Aplikační administrátor 
• Test engineer 
• SW engineer
• SW analytik
• Specialista PLM, DF nebo PDM
• Java/ J2EE/ J2ME programátor
• IT Security specialista
• Junior konzultant firemních řešení
• Specialista projektů a zavádění služeb
• Specialista procesů

• možnost pracovat ve společnosti, která  
 je držitelem ocenění Zaměstnavatel  
 roku i desetiletí, Firma roku: Rovné  
 příležitosti či ceny Via Bona za zapo- 
 jování zaměstnanců do dárcovství  
 a dobrovolnictví
• možnost pracovat na velkých  
 globál ních projektech
• kontakt s kolegy v zahraničí  
 a mož nost využívat cizí jazyky
• zajímavou práci v dynamicky se  
 rozvíjejícím oboru
• využívat nejmodernější a často  
 unikátní technologie
• příležitost k odbornému rozvoji  
 a profesnímu růstu

T-Mobile Czech Republic a.s.

Společnost T-Mobile Czech Republic 
působí na českém trhu od roku 1996.
K 30. září 2013 společnost obsluhovala 
téměř 5,7 milionu mobilních zákazníků 
a zůstává tak jedničkou na českém 
mobilním trhu. T-Mobile je integrovaným 
operátorem: vedle mobilních a fixních 
telekomunikačních služeb nabízí ICT 
služby a satelitní T-Mobile Televizi. T-Mobile se dlouhodobě zaměřuje na kvalitu svých 
služeb. Nezávislé testy opakovaně potvrzují, že T-Mobile je leaderem v kvalitě jak  
v oblasti 2G a 3G (UMTS FDD) dat, tak i v případě hlasových služeb v síti GSM. Od 
svého založení společnost klade důraz také na vynikající péči o své zákazníky a korektní 
chování k obchodním partnerům, zaměstnancům a životnímu prostředí. T-Mobile je 
členem mezinárodní telekomunikační skupiny Deutsche Telekom.
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Teleflex

Teleflex nabízí spoustu příležitostí  
v našich závodech v Hradec Králové  
i ve Žďár nad Sázavou. Ať už jsou 
vaše profesní  ambice jakékoliv, je 
pravděpodobné, že pro vás budeme 
mít odpovídající pracovní zařazení.
Neustále nabízíme spolupráci energic-
kým a kreativním osobám, s mnoha 
dovednostmi, aby rozšířily řady našich zaměstnanců a pomohly dále vést naši 
obchodní činnost. A protože chceme, aby pro nás pracovali jen ti nejlepší, sami 
usilujeme o to, abychom i my byli nejlepším zaměstnavatelem. Zavazujeme se 
tímto nabídnout zajímavý plat, odměny a další výhody.

QA Engineer 
As a side of QE work, he will be responsible 
for providing support for new product 
launches, manufacturing transfers, cost 
and customer care improvement or any 
other project requiring quality initiative at 
Hradec Kralove site.

Desired Skills and Experience: 
• Bachelor’s degree in a Technical  
 Science 
• Experience in quality engineering or  
 a related function, preferably in the  
 medical device or automotive sector. 
• Fluent in English

• Rear of strong international company 
• Adequate remuneration 
• Pleasant labour environment 
• Employee benefit program (social pro- 
 gram, company canteen, Pension  
 Plan) 
• 5 weeks of leave 

Kontaktní osoba:  
Zdeněk Tesař
zdenek.tesar@teleflex.com 
 
Tel. kontakt: +420 724 400 707 
 
www.teleflex.cz 
 
Adresa: ARROW International CR, a.s.
  člen skupiny Teleflex
  Pražská 209 
  500 04 Hradec Králové 
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Jsme O2, přední integrovaný teleko-
munikační operátor na českém trhu. 
V současnosti provozujeme téměř  
8 milionů mobilních a pevných linek. 
Jako první operátor v České repub-
lice jsme spustili LTE (Long Term 
Evolution), síť 4. generace mobilní 
komunikace. Poskytujeme také ICT 
služby a jako jediní na českém trhu vlastníme datová centra s certifikací Tier III. 
Jsme součástí skupiny PPF, která investuje do řady odvětví od bankovnictví a finanč-
ních služeb, přes telekomunikace, pojišťovnictví, nemovitosti, oblast energetiky  
a těžbu nerostů, zemědělství, maloobchodní služby až po biotechnologie. Působnost 
PPF sahá od střední a východní Evropy přes Rusko až po Asii. 

Telefónica Czech Republic, a.s.

• vysokoškolské vzdělání (ukončené  
 požadujeme u Graduate programů)
• znalost anglického jazyka
• chuť se dále rozvíjet a vzdělávat
• zájem o digitální technologie
• výborné komunikační a prezentační  
 dovednosti 
• otevřenost a flexibilitu
• předešlou zahraniční studijní či  
 pracovní zkušenost (výhodou)

Internship Program
• pro studenty VŠ
• na 12 měsíců
• placená práce na 20h / týdně formou  
 DPČ

Graduate Program
• pro absolventy VŠ
• na 12 měsíců
• placená práce na plný úvazek

Naše programy mají vždy něco navíc
• rozvoj (školení, exkurze, setkání  
 s managementem)
• neformální aktivity (komunita  
 mladých, nové kontakty)
• pro ty nejlepší pracovní nabídka či rotace  
 v rámci širšího týmu

Aktuální informace naleznete www.chcidoo2.cz 
nebo na facebookových stránkách Kariéra v O2.
• 

Kontaktní osoba:  
Talentum Team 
talentum@o2.com 
 
Tel. kontakt: +420 840 114 114 
 
www.chcidoo2.cz 
 
Adresa: Telefónica Czech Republic, a.s. 
  Za Brumlovkou 266/2 
  140 00 Praha 4 - Michle
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Kontaktní osoba:  
Michaela Česáková 
michaela_cesakova@tpca.cz 
 
Tel. kontakt: +420 736 526 374 
 
www.tpca.cz 
 
Adresa: Toyota Peugeot Citroen Automobile Czech, s.r.o.
  Průmyslová zóna Ovčáry
  280 02  Kolín
  
  

• absolventy technických škol
• anglický jazyk na komunikativní  
 úrovní
• znalost MS office (excel, word, power  
 point)
• dobrá orientace v technické  
 dokumentaci
• znalost CAD systémů výhodou
• ochota stále se vzdělávat
• odpovědnost, samostatnost,schop- 
 nost práce v týmu

Pro studenty: 
• odborné stáže
• zpracování diplomových/bakalářských  
 prací

Pro absolventy: 
• Graduate Development program -  
 dokonalé seznámení s firmou, práce  
 na projektech
• důkladné zaškolení
• školící a vzdělávací programy
• možnost profesního růstu
• nadstandardní platové ohodnocení
• atraktivní systém firemních benefitů  
 (možné využít dle  vlastního uvážení -  
 např. jako příspěvek na vzdělávání,  
 rekreaci, sportovní a kulturní aktivity,  
 životní pojištění, bydlení, dopravu, lea- 
 sing vozu apod.)

Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech, s.r.o.

Toyota Peugeot Citroën Automobile 
(TPCA) je joint-venture firem Toyota 
Motor Corporation a PSA Peugeot 
Citroën postavený v roce 2002 v prů-
myslové zóně Kolín – Ovčáry.
Výroba byla zahájena v únoru 2005. 
Využíváme nejekologičtější dostupné 
technologie. Vyrábíme městské vozy 
vyznačující se spolehlivostí a nízkou spotřebou. Spolupráce se studenty má pro 
TPCA strategický význam.  Aktivity společnosti jsou v oblasti vzdělávání zamě-
řeny na vysokoškolské i středoškolské studenty. TPCA aktivně spolupracuje na 
popularizaci technických oborů v České republice.
Nabízíme možnost absolvovat stáž, nebo zpracovat diplomovou/bakalářskou práci.
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Kontaktní osoba:  
Michaela Řezníková 
reznikova@trigema.cz 
 
Tel. kontakt: +420 227 355 211 
 
www.trigema.cz 
 
Adresa: Trigema a.s.
  Explora Business Centre - budova Jupiter
  Bucharova 2641/14
  158 00 Praha 5
  

Získejte cenné zkušenosti u nás. 
Průběžně hledáme nové kolegy na pozice 
stavbyvedoucí, mistr a pracovník develop- 
mentu. Od absolventů očekáváme inicia- 
tivní přístup, zájem o obor a ochotu se 
profesně dále rozvíjet.

Dále hledáme všechny ambiciózní vývo-
jáře a začínající firmy, kterým nabízíme 
prostory v roztockém Vědeckotechnickém 
parku.

Absolventi u nás mají možnost získání cenné 
praxe v oboru rezidenčního i komerčního 
developmentu nebo facility managementu. 
Nabízíme zodpovědnou a různorodou prá- 
ci v oboru, zaměstnání na plný úvazek      
i motivující finanční ohodnocení.

Pro všechny kreativní vývojáře a začínající 
firmy nabízíme prostory ve vědeckotech-
nických parcích v Roztokách u Prahy. Ty 
se nachází na kraji Roztok jen pár minut 
od Prahy a budov ČVUT. Zde získají kromě 
kompletního administrativního zázemí  
i možnost setkat se s profesionály v oblasti 
strojírenství a IT.

Trigema a.s.

Trigema je rostoucí developerská 
společnost působící na českém trhu 
už téměř 20 let. Součástí holdingu 
Trigema je i vlastní stavební firma  
a společnost zajišťující facility mane-
gement. Těžištěm projekční činnosti 
společnosti jsou rezidenční projekty, 
ale v jejím portfoliu najdete i hotely, 
sportovní areály a dva vědeckotechnické parky. Trigema je plně česká společnost 
s vlastním kapitálem cca 500 mil. Kč.
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Kontaktní osoba:  
Veronika Effenbergová 
hr@marconi.ttc.cz 
 
Tel. kontakt: +420 234 052 403 
 
www.ttc-marconi.com 
 
Adresa: TTC MARCONI s.r.o.
  Třebohostická 987/5
  100 00 Praha 10
  

• absolventy, kteří mají chuť nastarto- 
 vat svou kariéru ve společnosti  
 s dlouholetou tradicí
• mladé lidi se zájmem o telekomuni- 
 kace a IT
• zaměstnance, kteří budou flexi- 
 bilní, komunikativní a otevření týmové  
 spolupráci
• motivované profesionály, kteří vědí,  
 že úspěch dosáhnou tím, že na sobě  
 budou neustále pracovat

Konkrétní pozice pro rok 2014:
• Embedded SW Developer
• Java Developer
• Telekomunikační specialista
• ICT specialista

• práci na zajímavých projektech
• možnost seberealizace v perspektiv- 
 ních společnostech
• profesní a osobnostní růst
• finanční ohodnocení na základě dosa- 
 žených výsledků
• přátelský kolektiv
• flexibilní pracovní dobu
• týden dovolené navíc
• příspěvek na stravování, jazykové  
 vzdělávání, penzijní připojištění

TTC MARCONI s.r.o., TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o.

TTC MARCONI působí více než 20 let 
na telekomunikačních trzích ve střední 
a východní Evropě jako jeden z nejvý-
znamnějších dodavatelů komunikač-
ních sítí nové generace a systémový 
integrátor. Největší specializace dosa-
huje v dodávkách pro sektor energe-
tiky a drah.   
TTC TELEKOMUNIKACE je tradičním českým dodavatelem řešení komunikační 
infrastruktury do veřejných sítí telekomunikačních operátorů, podnikových sítí 
soukromých společností i státních organizací v ČR a zahraničí.
TTC MARCONI s.r.o. a TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. jsou součástí holdingového 
uskupení TTC HOLDING, a.s.
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Kontaktní osoba:  
Ivana Jarešová 
ivana.jaresova@tuv-sud.cz 
 
Tel. kontakt: +420 724 328 500 
 
www.tuv-sud.cz 
 
Adresa: TÜV SÜD Czech s.r.o.
  Novodvorská 994/138
  142 21  Praha 4
  

Absolventy technických VŠ.• atraktivní zaměstnání v oblasti slu- 
 žeb napříč průmyslovým spektrem  
 (automobilový průmysl, strojírenství,  
 potravinářství, energetika, obnovi- 
 telné zdroje a další)
• finanční stabilita velké mezinárodně  
 působící společnosti
• zajímavé finanční ohodnocení s mož- 
 ností růstu
• pestrá práce vyžadující invenci  
 a flexibilitu
• velmi příjemné pracovní prostředí
• frekventovaná komunikace se  
 zástupci významných zákazníků

TÜV SÜD Czech s.r.o.

TÜV SÜD je mezinárodně uznávanou 
společností, působící ve všech odvětvích 
průmyslu.     
Našim klientům poskytujeme služby 
v oblastech: nezávislého ověřování, 
testování, inspekce, certifikace, homo- 
logace a vzdělávání.
Primární náplní naší činnosti je posky-
tování nezávislého ověřování a certifikace. Tyto služby umožňují našim klientům 
přicházet na trh s produkty a službami, které se vyznačují vysokou mírou kvality, 
bezpečnosti a spolehlivosti.
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TÜV SÜD Czech s.r.o.    Novodvorská 994    Praha 4
Telefon 844 888 783    info@tuv-sud.cz   www.tuv-sud.cz

Dosažení dokonalosti  
v automobilovém průmyslu
Komplexní řešení pro inovace, 
kvalitu a bezpečnost.
Divize Automotive společnosti TÜV SÜD Czech je nezávislá 
zkušební a schvalovací instituce se širokou škálou služeb pro 
automobilový průmysl, která je akreditována a uznávána četnými 
národními i mezinárodními autoritami. Spektrum služeb: 

Bezpečnost vozidel
• Jízdní zkoušky
• Virtuální testování, matematické simulace
• Technická podpora 

Vliv vozidel na životní prostředí
• Měření emisí a výkonů
• Měření hluku
• Alternativní paliva 

Testování komponentů
• Testy elektronického příslušenství
• Zkoušky pevnosti
• Testování airbagů

Schvalování vozidel
• Mezinárodní homologace
• Národní schválení
• Individuální dovozy 

E-mobilita a vozové parky
• Elektromobil a infrastruktura
• Správa vozových parků
• Nezávislé posudky vozidel

TUV-SUD-Czech_Inzerat_Automotive_148x210mm_12022014.indd   1 12.02.14   11:12
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• Elektromobil a infrastruktura
• Správa vozových parků
• Nezávislé posudky vozidel

TUV-SUD-Czech_Inzerat_Automotive_148x210mm_12022014.indd   1 12.02.14   11:12
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Kontakt a adresa

Kontaktní osoba:  
Martin Matas 
personalni@ujv.cz 
 
Tel. kontakt: +420 266 173 585 
 
www.ujv.cz 
 
Adresa: ÚJV Řež, a. s.
  Hlavní 130 
  250 68 Husinec - Řež
  

Absolventy chemických, energetických, 
strojních a medicínských oborů. Uplatnění 
v naší společnosti naleznou také 
projektanti, výpočtáři a konstruktéři.

• 5 týdnů dovolené
• příspěvek na penzijní a životní  
 pojištění
• podporu ubytování a další nefinanční  
 benefity
• propracovaný systém  vzdělávání
• motivační systém a stabilní zázemí

ÚJV Řež, a. s.

ÚJV Řež, a. s., je společnost poskytu-
jící širokou škálu služeb – především 
aplikovaný výzkum a inženýrskou čin-
nost. Působení společnosti předsta-
vuje zejména převedení výzkumných  
a vývojových projektů do praxe.
Akciová společnost ÚJV Řež patří  
k vyhledávaným dodavatelům v tako-
vých oborech a činnostech, jako jsou např. bezpečnostní analýzy, modelování, ter-
mohydraulické výpočty, analýzy vážných havárií nebo podklady pro technické změny 
projektů jaderných elektráren, projektování v klasické i jaderné energetice. Patří sem 
také tvorba dokumentace v rámci povolovacích procesů, projekty LTO a zvyšování 
výkonu jaderných elektráren, likvidace radioaktivních odpadů a celá řada dalších. ÚJV 
Řež, a. s., vyrábí i radiofarmaka důležitá pro diagnostiku nemocí.
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Kontakt a adresa

Kontaktní osoba:  
Hana Medunová 
prace@varroclighting.com 
 
Tel. kontakt: +420 608 810 902 
 
www.varroc.cz 
 
Adresa: Varroc Lighting Systems, s.r.o. 
  Suvorovova 195
  742 42 Šenov u Nového Jičína
  
  

• absolventy, kteří jsou zdrojem nových  
 nápadů a inovativního myšlení
• absolventy VŠ technického směru
• absolventy, kteří přinášejí nové úhly  
 pohledu při řešení výzev
• absolventy se znalostí CAD systémů  
 a 3D modelování
• absolventy, kteří jsou motivováni pro  
 kreativní a perspektivní práci ve  
 vývoji

• uplatnění ve výzkumu a vývoji  
 v oblastech konstrukce, optiky,  
 elektroniky a kvality 
• motivující finanční ohodnocení
• zázemí silné mezinárodní firmy
• možnost odborného a kariérního růstu 
• pracoviště vybavená špičkovou  
 technikou
• pružnou pracovní dobu
• příspěvek na dopravné a další  
 benefity

Varroc Lighting Systems, s.r.o.

Varroc Lighting Systems je globálním 
centrem vývoje a předním světovým 
výrobcem vnějšího osvětlení pro auto-
mobilový průmysl. Společnost dodává 
světelnou techniku předním výrobcům 
automobilů včetně prémiových značek. 
V České republice Varroc LS provozuje 
výzkum, vývoj a výrobu předních svět-
lometů, zadních svítilen a elektronických řídicích jednotek pro automobilový průmysl.  
S více než 2300 zaměstnanci, dvěma výrobními závody, nástrojárnou a globálním 
vývojovým centrem, patří k významným zaměstnavatelům v MS kraji i v celé České  
republice. Varroc LS má silné postavení ve výzkumu, vývoji a inovacích, díky čemuž 
patří ke světovým lídrům v oblasti světelné techniky. Strategie společnosti celosvětově 
počítá se silnými inženýringovými týmy. Na nich staví posilování své pozice na globál-
ním trhu.
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Kontakt a adresa

Kontaktní osoba:  
Vladimír Ujec 
vladimir.ujec@vces.cz 
 
Tel. kontakt: +420 602 176 163 
 
www.vces.cz 
 
Adresa: VCES a.s.
  Na Harfě 337/3
  190 05  Praha 9
  

Hledáme talentované absolventy sta-
vebních oborů do oblasti hlavní sta-
vební výroby i oblasti přípravy se:
• zájmem o daný obor
• časovou flexibilitou
• znalostí anglického jazyka, příp.  
 francouzštinou
• iniciativním a pozitivním přístupem

• možnost seberealizace, profesní  
 a osobní rozvoj, další profesní  
 vzdělávání
• příležitost podílet se na významných  
 projektech společnosti v rámci ČR
• práce v mladém kolektivu
• spolupráce s kolegy s bohatými zku- 
 šenostmi ze zahraničí
• možnost využít a zdokonalit se v ang- 
 lickém jazyce včetně odborné  
 terminologie
• zázemí stabilní stavební společnosti

VCES a.s.

VCES a.s., člen skupiny Bouygues 
Construction, zajišťuje generální 
dodávky staveb od přípravy zakázky 
přes zpracování projektové dokumen-
tace až po vlastní realizaci stavby.
K hlavním stavebním proudům spo-
lečnosti patří pozemní stavby, vodo-
hospodářské a vodní stavby, ekolo-
gické, inženýrské a dopravní stavby.
Společnost VCES realizuje významné zakázky pro veřejný a soukromý sektor.
S našimi pracovníky je možné se setkat v lokalitách Čechy a Morava.
Průměrně je ve společnosti zaměstnáno 500 kmenových pracovníků, z nichž cca 
27 % jsou pracovníci s vysokoškolským vzděláním.
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www.vces.cz

VCES a.s., 
Na Harfě 337/3, 190 05  Praha 9, 
e-mail: kariera@vces.cz, tel.: 495 091 140

VCES – silný hráč ve stavebnictví. 
Hrajte s námi.

VCES_inz_Praha_148x210.indd   1 31.1.14   13:22
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Kontakt a adresa

Kontaktní osoba:  
Zuzana Matějovská 
cv@vigour.cz 
 
Tel. kontakt: +420 724 360 921 
 
www.vigour.cz 
 
Adresa: Vigour a.s.
  Jankovcova 1037/49
  170 00  Praha 7
  

• studenty a absolventy IT oborů   
 vysokých škol 
• s praxí i bez
• s chutí dlouhodobě se vzdělávat   
 a budovat svoji kariéru v IT

Chceš se zúčastnit některého z trainee 
programů? 

Pošli nám své cv na e-mail cv@vigour.cz

Po úspěšném zakončení bezplatného trainee 
programu jsou absolventům nabídnuty juniorní 
pozice v oblasti analýzy, testování, nebo vývoje 
software v rámci některého z významných IT 
projektů.
• bezplatnou účast v trainee programu
• uplatnění v perspektivním oboru   
 s nejvyššími příjmy 
• práci na zajímavých mezinárodních   
 projektech
• individuální kariérní plán
• propracovaný systém dlouhodobého   
 vzdělávání 
• možnost dynamického kariérního růstu 
• zázemí stabilní společnosti
• přátelskou firemní kulturu
• zajímavou nabídku nestandardních benefitů
• kulturní, sportovní i společenské akce pro  
 zaměstnance

 Staň se Software Architektem do 5 let!

Vigour a.s.

Jsme specialisté na kariéru v IT.       
Dáváme příležitost těm, kdo nemají 
praxi, ale mají potenciál do budoucna. 
Těm, kdo mají chuť se dlouhodobě 
vzdělávat v IT, budovat svoji kariéru 
a patřit mezi elitu. 
IT specialisté společnosti Vigour se 
podílí na realizaci mnoha význam-
ných IT projektů v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví, energetiky, telekomuni-
kací, průmyslu, obchodu a veřejného sektoru. 
Vigour zaměstnává více než 700 IT profesionálů působících na projektech po celé 
Evropě. Již 17 let jsme exkluzivním partnerem společnosti Unicorn.
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Kontakt a adresa

Kontaktní osoba:  
Kamila Černkovičová 
cernkovicova@vzlu.cz 
 
Tel. kontakt: +420 225 115 160 
 
www.vzlu.cz 
 
Adresa: Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.
  Beranových 130
  199 05  Praha - Letňany
  
  

• absolventy VŠ technického zaměření  
 -  zejména strojní,  elektro, stavební,  
 chemie
• uchazeče se zájmem o výzkum  
 a vývoj s prioritou neustálého profes- 
 ního rozvoje
• preferujeme dobrou  znalost AJ, další  
 světové jazyky výhodou
• příklad nabízených pozic - asistent  
 výzkumu a vývoje, zkušební technik

• zajímavé a perspektivní zaměstnání  
 v oblasti výzkumu a vývoje, možnost  
 podílet se na národních i mezinárod- 
 ních projektech
• příjemné pracovní prostředí a stabilní  
 zázemí větší společnosti
• podpora pracovního růstu, vzdělávací  
 aktivity
• nástupní mzda dle typu vzdělání  
 a délky praxe, bonusy
• flexibilní pracovní doba 37,5 hod/ 
 týden, příspěvek na stravování,  
 5 týdnů dovolené

Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.

Výzkumný a zkušební letecký ústav, 
a.s. je špičkovým centrem výzkumu, 
vývoje a zkušebnictví pro letectví  
a kosmonautiku. Jako multidisciplinární 
výzkumná organizace využívá VZLÚ 
synergických efektů a aplikuje své 
znalosti a schopnosti také v oblasti 
pozemních dopravních prostředků, 
obrany a bezpečnosti, v energetice a ve stavebnictví. Mezi  hlavní odbornosti 
VZLÚ patří aerodynamika, pevnost a životnost konstrukcí, materiálové a korozní 
inženýrství, kompozitní materiály a technologie a akreditované zkušebnictví.
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Kontakt a adresa

Wheelabrator Czech s.r.o.

Wheelabrator Czech s.r.o. je mezi-
národní společnost, která je tradičně 
považována za předního světového 
dodavatele všech typů tryskacích 
strojů. Nabízí kompletní řešení tla-
kovzdušným tryskáním, tryskáním 
metacím kolem a omíláním. 
Společnost sídlí v Příbrami, kde v sou-
časné době pracuje 250 zaměstnanců.

• Konstruktéry
• Kresliče
• Technické nákupčí

Požadujeme: 
• VŠ strojního zaměření
• zájem o obor
• znalost práce v AutoCad (3D výhodou)
• znalost Solidworks výhodou
• znalost anglického jazyka
• samostatnost, flexibilita 
• chuť dále se vzdělávat

• zajímavou a samostatnou pozici v pří- 
 jemném prostředí 
• týmová práce v mladém kolektivu
• zázemí mezinárodní výrobní  
 společnosti
• možnost získání zahraniční praxe
• další vzdělávání a osobní rozvoj  
 odborných a jazykových schopností 
• široký okruh zaměstnaneckých výhod  
 (dovolená navíc, příspěvek na sport,  
 kulturu, výhodné mobilní volání aj.)

Kontaktní osoba:  
Michaela Karlová
michaela.karlova@noricangroup.com 
 
Tel. kontakt: + 420 318 479 212 
 
www.wheelabratorgroup.com 
 
Adresa: Wheelabrator Czech s.r.o. 
  Za Balonkou 269
  261 01 Příbram 1
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Kontakt a adresa

Kontaktní osoba:  
Slávka Macounová 
slavka.macounova@xitee.com 
 
Tel. kontakt: +420 234 262 311 
 
www.xitee.com 
 
Adresa: xITee k.s.
  Rybná 682/14
  110 00 Praha 1
  

• Software Developer
• Business Analyst
• Software Functional and Technical  
 Tester

• zajímavou práci s různými technologi- 
 emi a funkcionalitou
• velmi dobré platové ohodnocení
• benefity (týden dovolené navíc, jazy- 
 kové kurzy, podpora sportovních akti- 
 vit aj.)
• pravidelné konzultace dalšího profes- 
 ního rozvoje
• individuální a firemní školení
• mladý kolektiv vedený s důrazem na  
 spolupráci
• rozvoj a sdílení znalostí 
• práci v centru Prahy
• možnost krátkodobé a střednědobé  
 práce v zahraničí
• vše v perspektivním a prestižním seg- 
 mentu trhu

xITee k.s.

Jsme expandující společnost se sta-
bilním zahraničním zázemím. 
Zabýváme se tvorbou a vývojem 
software na zakázku pro finanční 
instituce zejména v EU dle přesně 
specifikovaných požadavků klienta 
na různých platformách, databázích  
a v různých programovacích jazycích. 
Specializujeme se na IT řešení finančních systémů sloužících k provozu burzovních 
technologií, clearingových domů, systémů pro řízení rizik a dohled nad burzovním 
trhem. Podílíme se na realizaci projektů od specifikace funkčního zadání, přes rea-
lizaci,testování, zavádění až po údržbu software a podporu v produkci.
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Kontakt a adresa

ZVVZ a.s.

Holding ZVVZ GROUP tvoří několik 
firem, z nichž k největším patří ZVVZ 
- Enven Engineering, a.s. a ZVVZ 
MACHINERY, a.s.
Jsou to české moderní firmy evropské 
úrovně, s dlouholetou tradicí a jsou 
jedním z největších výrobců a dodava-
telů kompletního sortimentu výrobků 
pro odprašování, větrání dolů, tunelů, podzemní dráhy, pneumatickou dopravu syp-
kých materiálů, zařízení pro jadernou energetiku.
Ve firmách ZVVZ pracuje cca 900 zaměstnanců, jejich roční obrat se pohybuje 
kolem 2 000 mil. Kč.

Absolventy vysokých škol s technic-
kým zaměřením, jazykově vybavené 
(AJ nebo RJ) na pozice:
• konstruktér
• projektant
• manager projektu pro tuzemské  
 projekty
• manager projektu pro zahraniční  
 projekty
• specialista pro jadernou energetiku

Studentům nabízíme:
• možnost vykonání praxe a spolupráci  
 během studia
• témata bakalářských a diplomových  
 prací
• stipendia a hmotnou podporu při stu- 
 diu při zaměstnání

Zaměstnancům nabízíme:
• motivující mzdové ohodnocení včetně  
 ročního bonusu
• týden dovolené navíc
• startovací byty pro uchazeče mimo  
 region
• jazykové kurzy (angličtina, ruština,  
 němčina)
• příspěvek na stravování, penzijní při- 
 pojištění a dopravu

Kontaktní osoba:  
Ing. Martin Toman, personální ředitel
martin.toman@zvvz.cz 
 
Tel. kontakt: +420 606 618 008 
 
www.zvvz.cz 
 
Adresa: ZVVZ a.s. 
  Sažinova 888,
  399 01  Milevsko
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Jet na zahraniční stáž s IAESTE jsem 
plánoval už od návratu ze své dvoumě-
síční stáže v Panamě. 
Tentokrát jsem chtěl odjet na celý 
rok, nejlépe opět do Jižní Ameriky.  
V nabídce jsem sice stáž v mém oboru 
v Jižní Americe na jeden rok nena-
šel, oslovila mě ale stáž v USA u firmy 
Menlo Innovations. 
Poté, co jsem si zjistil informace  
o této firmě, jsem měl jasno. Místo 
tropického ráje a konverzací ve špa-
nělštině dám přednost perfektnímu 
zápisu do životopisu společně se sbí-
ráním žádaných pracovních zkuše-
ností. Strach jsem měl pouze z toho, 
jaká asi bude v Michiganu zima a jestli 
se v malém městě Ann Arbor nebudu 
ve volném čase trochu nudit. Podle 
mapy to ale vypadalo, že jedno velko-
město je nedaleko, Detroit. Po akcep-
taci firmou, vyřízení vízových formulářů  
a návštěvě velvyslanectví, jsem kupo-
val letenku do Detroitu. Po příjezdu do 
města jsem rovnou začal hledat kan-
celář firmy. Ve firmě stále pracovali 
stážisti z předchozího roku, z Polska, 
Německa, Rakouska a Švýcarska.  
Ti mě všude provedli a vysvětlili, jak se 
zde žije a nuda to určitě není. Ani já 
jsem neměl být jediný Evropan na stáži 
u této firmy. Na místě už byl měsíc stu-
dent ze Slovenska a brzy dorazili ještě 
dva z Polska.
Softwarová firma Menlo Innovations je 
známá pracovním prostředím zaměře-
ným na spolupráci a komunikaci mezi 
zaměstnanci. Panovala zde až rodinná 
atmosféra, zaměstnanci si do práce 
brali své psy nebo malé děti. Další spe-
cifikum je práce ve dvojicích. Firma 
v současné době vyvíjí software pro 
ovládání lékařského přístroje a jakéko-
liv chyby by měly velké následky. Vše 
se proto nejdříve konzultuje s kolegou 
a při programování se ve dvojici prů-
běžně střídají na jedné klávesnici. Další 
výhoda tohoto přístupu je, že jsem se 
mohl hned od prvního dne naplno zapo-
jit do práce na projektu. 

Zkušenosti s prací na velkém projektu 
vyvíjeném několik let a spolupráce ve 
dvacetičlenném týmu vývojářů pro mě 
byly velký skok dopředu od rozsahu 
projektů, jaké jsem dosud dělal během 
studia.
S ostatními stážisty jsem absolvo-
val také několik plánovaných i neplá-
novaných výletů. První nás zavedl do 
Detroitu, kde nás provedla kolegyně  
z práce, která zde bydlela. Do Chicaga 
jsme jeli na zápas NBA mezi Bulls a LA 
Lakers. Po cestě zpět nás uprostřed 
Michiganu zastihlo tak silné sněžení, že 
jsme museli několik hodin spát v autě, 
než bylo možné dál řídit. Největší road-
trip jsme si nechali na závěr. Vízum 
totiž platí ještě měsíc po konci stáže. 
V autě jsme projeli kompletní histo-
rickou Route 66 až do Santa Monica 
v Californii. Cestu zpět jsme pak vyu-
žili k návštěvě San Francisca, Yosimite, 
Grand Cayonu a dalších národní parků 
v Utahu a Coloradu.

Václav Havlín, ČVUT
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Makarič, Alena Nevečeřalová, Petr Pikaus, Ondřej Pohl, Jiří Prantl, Lucie Prošková, 
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Na závěr bych chtěla poděkovat svému týmu, bez kterého by tento veletrh 
nevznikl. Také hosteskám a pomocníkům, našim dodavatelům -  Brožury Průvodce 
veletrhem, Cateringu, Propagačních materiálů, Veletržních stánků a firmám, part-
nerům a fakultám.

 Až dosloužím, chci do sběru!




