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Vážené studentky, Vážení studenti,

dovoluji si vás oslovit v souvislosti se zahájením veletrhu iKariéra. Je to vynikající 
příležitost pro všechny z vás, kteří chtějí najít pracovní příležitosti a začít budovat 
svoji profesní kariéru.

Jsem velmi rád, že se organizátoři této výjimečné akce, IAESTE ČVUT, ujali již 
po několikáté organizace veletrhu a chtěl bych jim touto cestou 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



54

Vážené studentky, vážení studenti,

jménem společnosti ŠKODA AUTO nám dovolte Vás přivítat v roce 2015. Věříme, 
že tento rok bude naplněn Vašimi úspěchy a zdary minimálně stejnou měrou, jako 
rok již uplynulý.

Rok 2014 byl pro značku ŠKODA jedním z nejúspěšnějších v dosavadní historii. 
Podařilo se nám překročit hranici jednoho milionu vyrobených automobilů  
za kalendářní rok a na silnice vyjela již třetí generace modelu ŠKODA Fabia. ŠKODA 
má před sebou mnoho dalších významných milníků. Do roku 2018 chceme vyrábět 
a prodávat 1,5 milionu vozů ročně na celém světě. Naše produkty i všechny 
procesy ve společnosti se budou digitalizovat, velké výzvy pro nás vyplývají 
ze 4. průmyslové revoluce. A to vše bychom nedosáhli a nedosáhneme bez 
podpory téměř 26 000 zaměstnanců, kteří jsou hnacím motorem naší společnosti 
a pomáhají nám dosahovat vytyčených cílů. 

Veletrhy pracovních příležitostí jsou pro Vás, studenty, šancí, setkat se s potenciál-
ními zaměstnavateli a nastartovat tak svou úspěšnou kariéru.

ŠKODA AUTO se dlouhodobě zaměřuje na oslovování talentovaných studentů 
a absolventů vysokých škol, kterým nabízí několik způsobů spolupráce.

Pro studenty, kteří se chtějí již během studia rozvíjet a poznat fungování velké 
mezinárodní společnosti, je připravena možnost absolvování odborné stáže, v rámci 
níž jsou studenti konfrontování s firemní kulturou a chodem příslušného oddělení. Ve 
spolupráci s odborníky z praxe mají studenti možnost vypracovat svou závěrečnou 
práci.

Absolventi magisterského stupně studia mají příležitost absolvovat ŠKODA Trainee 
program, jednoroční adaptační a rozvojový program, díky kterému mají účastníci 
mimo jiné šanci vycestovat na pracovní stáž do zahraničí v rámci koncernu VW.

Věříme, že se právě pro Vás stane pracovní veletrh na Českém vysokém učení 
technickém vstupní branou do Vašeho profesního života. Při hledání Vámi vys-
něné kariéry se nezapomeňte zastavit u stánku společnosti ŠKODA. Dovolte nám 
nastartovat právě Vaši kariéru. 

Tým Personálního marketingu ŠKODA

Slovo generálního partnera IAESTE ČR

Vážení studenti,

V rámci tohoto veletrhu máte možnost seznámit se přímo se zástupci firem, 
popovídat si s nimi, zeptat se na cokoliv vás napadne. Doufáme, že této příležitosti 
využijete, poznáte firmy a jejich prostředí lépe a to vám pomůže k nalezení co 
nejvíce odpovídající práce. Věříme, že firmy tak získají skvělé zaměstnance 
a zapálené kolegy, což je důvod, proč celý veletrh připravujeme.

Tímto bychom rádi poděkovali členům IAESTE za jejich houževnatou práci, kterou 
odvedli a odvádějí, děkujeme firmám a našim partnerům za spolupráci, podporu 
a důvěru, kterou mají v naše projekty a děkujeme i vám za návštěvu našeho 
veletrhu, doufáme, že splníme vaše očekávání.

Klára Kačenová 
Vedoucí centra IAESTE ČVUT Praha 

 
Senta Vítková 

Koordinátor veletrhu iKariéra 2015 - ČVUT
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101 CAD - PRO spol. s r.o.
102 Plzeňský Prazdroj, a. s.
103 SIDAT, spol. s r.o.
104 FEI Czech Republic s.r.o.
105 JHV-ENGINEERING s.r.o.
106 GE Aviation Czech
107 Porsche Engineering
108 Robert Bosch, spol. s r.o. České Budějovice
109 Bosch Diesel s.r.o.
110 Ricardo Prague s.r.o.
111 CA Technologies
112 Elektrotechnický zkušební ústav
113 TÜV SÜD Czech s.r.o.
114 ŠKODA AUTO
115 Procter & Gamble - Rakona, s.r.o.
116 MSD IT Global Innovation Center s.r.o.
117 Skupina ČEZ
118 Skupina ČEPS
119 Valeo 
120 Accenture
122 Honeywell
123 ABB s.r.o.
124 Hewlett Packard, s.r.o
125 Huawei Technologies (Czech), s.r.o.
 
201 MBtech Bohemia s.r.o.
202 Atlas Copco s.r.o.
203 Magna Cartech spol. s r.o.
204 Bühler Praha s.r.o.
205 Engel strojírenská spol. s r.o.
206 ČKD GROUP
207 DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.
208 Glencore Grain Czech/Usti Oils
209 Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.
210 FAIVELEY TRANSPORT LEKOV a.s.
211 Wikov Industry a.s.
212 Jihostroj a.s.
213 National Instruments
214 MADETA a. s.
215 E.ON Česká republika, s.r.o.
216 Deloitte
217 TTC MARCONI a TTC TELEKOMUNIKACE
218 Concur
219 AERO Vodochody AEROSPACE a.s.
220 Chart Ferox, a.s.
221 e4t electronics for transportation s.r.o.
222 DHL IT Services 
223 Řízení letového provozu ČR, s. p.
224 O2
225 České Radiokomunikace a.s.

226 S3 Group
227 Gemalto s.r.o.
228 TRCZ s.r.o.
229 Onlio, a.s.
230 ComAp a.s.
231 Commerzbank, AG, GS-IT NSC Prague
 
301 KAMAX s.r.o.
302 LATECOERE Czech Republic s.r.o.
303 Mubea spol.s.r.o.
304 Wheelabrator Czech s.r.o.
305 IDIADA CZ a.s.
306 Škoda Transportation a.s.
307 ZVVZ GROUP
308 KOVOSVIT MAS, a.s.
309 Toyota Peugeot Citroen Automobile
310 Bobcat
311 SWELL, spol. s r.o.
312 NET4GAS
313 Howden ČKD Compressors s.r.o.
314 LOVOCHEMIE, a.s., PREOL, a.s.
315 Pracovní portál Profesia.cz
316 Medical Technologies CZ a.s.
317 Siemens, s.r.o.
318 Skupina společností ELTODO
319 AVL Software and Functions GmbH
320 SOFTEC CZ, s.r.o.
321 KAUTEX TEXTRON BOHEMIA spol. s r.o.
322 Conel s.r.o.
323 Foxconn CZ
324 Continental Automotive Czech Republic s.r.o.
325 SÉCHERON TCHEQUIE, spol. s r.o.
326 Cofely - komplexní energetická řešení
S01 COLAS CZ, a.s.
S02 STRABAG a.s.
S03 VCES a.s.
S04 EUROVIA CS, a.s.
S05 Trigema a.s.
S06 Chládek a Tintěra a.s.
S08 PRŮMSTAV, a. s.
S09 Hilti

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 šedesátiletou 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 stali součástí organizace. 
Nyní působíme v 85 zemích světa, v České republice na sedmi technických 
univerzitách.

Naším hlavním posláním je zajišťování zahraničních praxí pro studenty 
technických vysokých škol. Celosvětově tak IAESTE přispívá k rozvoji odborných  
a jazykových znalostí studentů, k porozumění mezi národy i k odstranění rozdílů 
v technické vyspělosti jednotlivých zemí.

Organizaci IAESTE v České republice tvoří z drtivé části sami studenti, kteří se 
dobrovolně podílejí na realizaci 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, zapáleností pro věc, chutí tvořit.

IAESTE se představuje

ROZMÍSTĚNÍ 
STÁNKŮ
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313 Howden ČKD Compressors s.r.o.
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321 KAUTEX TEXTRON BOHEMIA spol. s r.o.
322 Conel s.r.o.
323 Foxconn CZ
324 Continental Automotive Czech Republic s.r.o.
325 SÉCHERON TCHEQUIE, spol. s r.o.
326 Cofely - komplexní energetická řešení
S01 COLAS CZ, a.s.
S02 STRABAG a.s.
S03 VCES a.s.
S04 EUROVIA CS, a.s.
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S08 PRŮMSTAV, a. s.
S09 Hilti

Fa
ku

lt
a 

st
ro

jn
í

Fa
ku

lt
a 

el
ek

tr
o

te
ch

n
ic

ká
FS

v



1110

Fa
ku

lt
a 

ar
ch

it
ek

tu
ry

 a
 I

T
N

ár
o

d
n

í t
ec

h
n

ic
ká

 k
n

ih
ov

n
a

A01 Hewlett Packard, s.r.o
A02 Vigour a.s.
A03 Avast Software 
A04 Alza.cz a.s.
A05 NCR
A06 GMC Software Technology
A07 IT Talents
A08 CPL Jobs
A09 PwC Česká republika
A10 ZettaBox
A11 GE Money Bank, a.s.
A12 Adastra, s.r.o.
A13 CertiCon, a.s.
A14 Greyson
A15 CGI IT Czech Republic s.r.o.
A16 xITee, k.s.
A17 Seznam.cz, a.s.
A18 KPMG
 
N01 ISC
N02 Simplity s.r.o.
N03 Quanti s.r.o.
N04 GEOSENSE
N05 ORACLE
N06 Process Automation Solution s.r.o.
N07 Erwin Junker Grinding Technology a.s.
N08 Monster Technologies s.r.o.
N09 ČSOB
N10 Skanska
N11 CN Resources International (CZ) s.r.o.
N12 Auto Kelly a.s.
N13 Iveco Czech Republic
N14 BEST
N15 MOTOR JIKOV Group a.s.
N16 Eaton Elektrotechnika - Eaton European Innovation Center

N17 AISIN EUROPE MANUFACTURING CZECH s.r.o.
 ADVICS MANUFACTURING CZECH s.r.o.
N18 Experis
N19 Komerční banka
N20 Centrum výzkumu Řež s.r.o.
N21 Úřad práce ČR, generální ředitelství, EURES ČR
N22 Mondelēz International
N23 Wrigley
N25 eleway
N26 MANN+HUMMEL Service s.r.o.
N27 DENSO Manufacturing Czech s.r.o.
N28 BOS Automotive Products CZ s.r.o.
N29 ISIC
N30 mgm technology partners
N31 Varroc Lighting Systems

N35 Novartis IT Hub Prague
N36 Kariérní centrum
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Seznam firem

Název firmy Číslo stánku Strana

ABB s.r.o. 123 18

Accenture 120 20

Adastra s.r.o. A12 19

AERO Vodochody AEROSPACE a.s. 219 22

AISIN EUROPE MANUFACTURING CZECH s.r.o. N17 24

Alza.cz a.s. A04 26

Atlas Copco s.r.o. 202 28

Auto Kelly, a.s. N12 30

AVAST Software s.r.o. A03 32

AVL Software and Functions GmbH 319 34

BOS Automotive Products CZ s.r.o. N28 38

BOSCH DIESEL s.r.o. 109 40

Bühler Praha s.r.o. 204 39

CA CZ, s.r.o. 111 42

CAD - PRO spol. s r. o. 101 44

Centrum výzkumu Řež s.r.o. N20 45

CERTICON a.s. A13 46

CGI IT Czech Republic s.r.o. A15 48

CN Resources International (CZ) s.r.o. N11 50

COFELY a.s. 326 52

COLAS CZ, a.s. S01 53

ComAp a.s. 230 54

Commerzbank AG 231 56

Concur (Czech) s.r.o. 218 58

Conel s.r.o. 322 60

Continental Automotive Czech Republic s.r.o. 324 62

CPL Jobs s.r.o. A08 63

ČEPS, a.s. 118 64

České Radiokomunikace, a.s. 225 66

Československá obchodní banka, a. s. N09 68

ČEZ, a. s. 117 70

ČKD PRAHA DIZ, a.s. 206 72

Daikin Industries Czech Republic s.r.o. 207 73

Deloitte Advisory s.r.o. 216 74

SEZNAM FIREM



1514

Mediální partněři Seznam firem

Název firmy Číslo stánku Strana

ABB s.r.o. 123 18

Accenture 120 20

Adastra s.r.o. A12 19

AERO Vodochody AEROSPACE a.s. 219 22

AISIN EUROPE MANUFACTURING CZECH s.r.o. N17 24

Alza.cz a.s. A04 26

Atlas Copco s.r.o. 202 28

Auto Kelly, a.s. N12 30

AVAST Software s.r.o. A03 32

AVL Software and Functions GmbH 319 34

BOS Automotive Products CZ s.r.o. N28 38

BOSCH DIESEL s.r.o. 109 40

Bühler Praha s.r.o. 204 39

CA CZ, s.r.o. 111 42

CAD - PRO spol. s r. o. 101 44

Centrum výzkumu Řež s.r.o. N20 45

CERTICON a.s. A13 46

CGI IT Czech Republic s.r.o. A15 48

CN Resources International (CZ) s.r.o. N11 50

COFELY a.s. 326 52

COLAS CZ, a.s. S01 53

ComAp a.s. 230 54

Commerzbank AG 231 56

Concur (Czech) s.r.o. 218 58

Conel s.r.o. 322 60

Continental Automotive Czech Republic s.r.o. 324 62

CPL Jobs s.r.o. A08 63

ČEPS, a.s. 118 64

České Radiokomunikace, a.s. 225 66

Československá obchodní banka, a. s. N09 68

ČEZ, a. s. 117 70

ČKD PRAHA DIZ, a.s. 206 72

Daikin Industries Czech Republic s.r.o. 207 73

Deloitte Advisory s.r.o. 216 74
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DENSO MANUFACTURING CZECH s.r.o. N27 76

DHL Information Services (Europe) s.r.o. 222 77

Doosan Bobcat Manufacturing s.r.o. 310 36

DOOSAN ŠKODA POWER s.r.o. - 78

Eaton European Innovation Centre N16 80

e4telectronics for transportation s.r.o. 221 82

Elektrotechnický zkušební ústav, s.p. 112 84

ELTODO, a.s. 318 86

ENGEL Strojirenská spol. s r.o. 205 85

E.ON Česká republika, s. r. o. 215 88

Erwin Junker Grinding Technology a.s. N07 90

Eures N21 92

EUROVIA CS a.s. S04 94

FAIVELEY TRANSPORT LEKOV a.s. 210 96

FEI Czech Republic s.r.o. 104 98

FOXCONN Technology CZ, s.r.o. 323 97

GE Aviation Czech s.r.o. 106 100

Gemalto s.r.o. 227 102

GE Money Bank, a.s. A11 103

Geosense s.r.o. N04 104

Glencore Grain Czech s.r.o. 208 106

GMC Software Technology s.r.o. A06 108

Greyson Consulting s.r.o. A14 107

Hewlett-Packard s.r.o. A01,124 110

Hilti ČR spol. s r.o. S09 111

Honeywell, spol. s r.o. 122 112

Howden ČKD Compressors s.r.o. 313 114

Huawei Technologies Co.,Ltd. 125 116

Chart Ferox, a.s. 220 118

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. S06 119

IDIADA CZ a.s. 305 120

Intech - 121

IT Talents A07 122

Iveco Czech Republic, a.s. N13 124

JHV-Engineering 105 126

Jihostroj a.s. 212 128

Kamax s.r.o. 301 129

Kautex Textron Bohemia spol. s r.o. 321 130

Komerční banka, a.s. N19 132

KOVOSVIT MAS, a.s. 308 134

KPMG Česká republika, s.r.o. A18 136

LATECOERE Czech Republic s.r.o. 302 138

Lovochemie, a.s. 314 139

MADETA a. s. 214 140

Magna Cartech spol. s r.o. 203 141

MANN + HUMMEL (CZ) s.r.o. N26 142

ManpowerGroup s.r.o. N18 143

MBtech Bohemia s.r.o. 201 144

MECAS ESI s.r.o. - 145

Medical Technologies 316 146

METROPROJEKT PRAHA, a.s. - 147

mgm technology partners, s.r.o. N30 148

Mondelez Europe Services GmbH N22 150

Monster Technologies Prague s.r.o. N08 151

Motor Jikov N15 152

MSD IT Global Innovation Center s.r.o. 116 154

Mubea 303 155

National Instruments (Czech Republic), s.r.o. 213 156

NCR Česká republika spol. s r.o A05 158

NET4GAS 312 160

Novartis s.r.o. N35 161

Onlio, a.s. 229 162

Oracle Czech, s. r. o. N05 164

O2 Czech Republic a.s. 224 163

PIT Partners s.r.o. (eleway) N25 81

Plzeňský Prazdroj, a. s. 102 166

Porsche Engineering Services, s.r.o 107 168

PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. A09 169

Procter & Gamble - Rakona, s.r.o. 115 170

Profesia CZ, spol. s r.o. 315 172

Seznam firem Seznam firem



Možnosti během studia:

částečný úvazek
bakalářská / diplomová práce
praxe / stáž
brigáda
trainee program
strojní
elektro
informatika
ekonomie
chemie
stavební
ostatní

Kontakt a adresa: Kontakt a adresa:

Hledáme: Nabízíme:

1918

Adastra je mezinárodní konzultační společnost, 
která synergicky propojuje svět businessu 
a technologického poradenství.

Více než 800 zaměstnanců v 11 pobočkách po 
celém světě pomáhá firmám přeměnit jejich 
data do konkrétní obchodní příležitosti a reálné 
konkurenční výhody.

Společnost na trhu působí již 19 let a v průběhu její existence získala mnoho 
významných mezinárodních ocenění a načerpala rozsáhlé zkušenosti z úspěšných 
projektů pro vážené klienty.

Své dominantní postavení si upevňuje pomocí neustálého vzdělávání a rozvíjení 
v klíčových kompetencích jako Data Warehousingu, Business Intelligence včetně 
Mobile BI, Master Data Managementu a Enterprise Application Integration.

Hledáme motivované studenty 
i absolventy technických/
IT oborů, ochotné rozvíjet 
své odborné znalosti.

Aktuální přehled volných 
pracovních pozic je k dispozici na 
https://adastra.megajob.cz/.

 � silné zázemí v mezinárodní 
společnosti
 � účast na zajímavých projektech 
v tuzemsku i zahraničí
 � přístup ke špičkovým 
moderním technologiím
 � certifikovaná odborná a soft 
skills školení, jazykové kurzy 
a jiné vnitrofiremní aktivity

Adastra, s.r.o.

Kontaktní osoba: 
Anna Vacíková

( +420 773 993 450 
+ Anna.Vacikova@acamar.cz 
8 www.adastra.cz

Poštovní adresa: 
Adastra, s.r.o.
Nile House
Karolinská 654/2
186 00, Praha 8 - Karlín

A
12

PŘEHLED FIREM

ProjectSoft HK a.s. - 173

PRŮMSTAV, a.s. S08 174

Quanti s.r.o. N03 175

Ricardo Prague s.r.o. 110 176

Robert Bosch spol. s r.o. 108 178

Řízení letového provozu ČR, s.p. 223 180

Seznam.cz, a.s. A17 181

SIDAT, spol. s r.o. 103 182

Siemens, s.r.o. 317 183

Simplity s.r.o. N02 184

Silicon & Software Systems Česká republika s.r.o. 226 186

Skanska a.s. N10 187

Softec, spol. s r.o. 320 188

STRABAG a.s S02 189

SWELL, spol.s r.o. 311 190

Sécheron Tchequie 325 192

ŠKODA AUTO a.s. 114 194

Škoda Transportation a.s. 306 195

Toyota Peugeot Citroen Automobile Czech, s.r.o. 309 196

TRCZ s.r.o. 228 197

Trigema a.s. S05 198

TTC MARCONI s.r.o. 217 200

TÜV SÜD Czech s.r.o. 113 202

VALEO Žebrák a.s. 119 204

Varroc Lighting Systems, s.r.o. N31 205

VCES, a.s. S03 206

Vigour a.s. A02 208

Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s. 209 210

Wheelabrator Czech s.r.o. 304 211

Wikov Industry a.s. 211 212

Wrigley, s.r.o. N23 214

xITee k.s. A16 215

ZettaBox Czech s.r.o. A10 216

ZLIN AIRCRAFT a.s. - 218

ZVVZ a.s. 307 220

Seznam firem
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Adastra je mezinárodní konzultační společnost, 
která synergicky propojuje svět businessu 
a technologického poradenství.

Více než 800 zaměstnanců v 11 pobočkách po 
celém světě pomáhá firmám přeměnit jejich 
data do konkrétní obchodní příležitosti a reálné 
konkurenční výhody.

Společnost na trhu působí již 19 let a v průběhu její existence získala mnoho 
významných mezinárodních ocenění a načerpala rozsáhlé zkušenosti z úspěšných 
projektů pro vážené klienty.

Své dominantní postavení si upevňuje pomocí neustálého vzdělávání a rozvíjení 
v klíčových kompetencích jako Data Warehousingu, Business Intelligence včetně 
Mobile BI, Master Data Managementu a Enterprise Application Integration.

Hledáme motivované studenty 
i absolventy technických/
IT oborů, ochotné rozvíjet 
své odborné znalosti.

Aktuální přehled volných 
pracovních pozic je k dispozici na 
https://adastra.megajob.cz/.

 � silné zázemí v mezinárodní 
společnosti
 � účast na zajímavých projektech 
v tuzemsku i zahraničí
 � přístup ke špičkovým 
moderním technologiím
 � certifikovaná odborná a soft 
skills školení, jazykové kurzy 
a jiné vnitrofiremní aktivity

Adastra, s.r.o.

Kontaktní osoba: 
Anna Vacíková

( +420 773 993 450 
+ anna.vacikova@adastra.cz 
8 www.adastra.cz

Poštovní adresa: 
Adastra, s.r.o.
Nile House
Karolinská 654/2
186 00 Praha 8 - Karlín

A
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ABB je přední světovou společností působící 
v oblasti energetiky a automatizace.

Společnost ABB má kolem 145 000 zaměstnanců 
přibližně ve 100 zemích světa.

ABB má více než 120letou tradici a její úspěch je 
dán zejména silným zaměřením na výzkum a vývoj 
podpořený 7 výzkumnými centry po celém světě.

V ČR zaměstnává ABB v současné době více než 3 400 lidí a působí v 8 lokalitách. Svá nej-
významnější inženýrská výzkumná centra a 6 výrobních závodů včetně výroby polovodičů 
má v Praze, Brně, Ostravě, Trutnově, Jablonci a Plzni.

Organizačně je ABB rozčleněno do 5 divizí: Výrobky pro energetiku, Systémy pro 
energetiku, Automatizace výroby a pohony, Výrobky nízkého napětí a Procesní automati-
zace. 

Talentované a motivované 
absolventy a absolventky oborů 
elektro, strojní, mechatronika, 
automatizace, pohony, chemicko-
technologických oborů aj. splňující 
následující předpoklady:

 � aktivní znalost anglického jazyka
 � proaktivní přístup
 � ochota dále se vzdělávat

 � práci se špičkovými technologiemi
 � spolupráci na mezinárodních 
projektech
 � aktivní využití anglického jazyka
 � možnost dalšího profesního 
a osobního rozvoje 
a kariérního růstu
 � zajímavé zaměstnanecké 
benefity (jaz. kurzy, penz. 
připojištění atd.)

ABB s.r.o

Kontaktní osoba: 
Alice Chvojková 
HR Marketing Manager

+ alice.chvojkova@cz.abb.com 
8 www.abb.cz/kariera 

   www.facebook.com/abb.kariera

Poštovní adresa: 
ABB s.r.o
Štětkova 1638/18
140 00 Praha 4

12
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future present

©
 2014 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

Accenture je globální společnost poskytující 
odborné služby v oblasti manažerského pora-
denství, technologických služeb a outsour-
cingu prostřednictvím svých více než 319 000 
pracovníků ve více než 120 zemích.

Díky kombinaci jedinečných zkušeností a kom-
plexních znalostí napříč všemi odvětvími 
a podnikovými funkcemi, doplněnými o rozsáhlý výzkum nejúspěšnějších světových 
firem, spolupracuje Accenture se svými klienty tak, aby jim pomohla stát se vysoce 
výkonnými organizacemi jak v oblasti podnikání, tak ve veřejném sektoru. Tržby 
společnosti dosáhly 30 miliard USD za fiskální rok končící 31. srpnem 2014. Pražská 
pobočka byla založena v roce 1991 a dnes zaměstnává více, jak 2000 zaměstnanců.

Technická divize: 
 � SŠ nebo VŠ tech. směru
 � komunikativní AJ
 � odbornou znalost PC systémů 
nebo programovacích jazyků

Poradenská divize: 
 � VŠ
 � znalost AJ
 � analytické a logické myšlení
 � práce s PC
 � hlubší znalosti IT výhodou
 � flexibilita a ochota cestovat

 � spolupráci se špičkovými 
odborníky na různorodých 
projektech v oblasti 
moderních technologií
 � kvalitní tréninkový program
 � odborný a karierní růst
 � přátelský a mladý kolektiv
 � atraktivní finanční ohodnocení
 � širokou škálu 
zaměstnaneckých výhod

Accenture

Kontaktní osoba: 
Helena Jůnová

+ jobs@accenture.com 
8 www.accenture.cz/kariera 

   www.facebook.com/accenturevcr

Poštovní adresa: 
Accenture
V Parku 12
148 00 Praha 4

12
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Aero je největším výrobcem letecké techniky 
v České republice.

Zabývá se vývojem, výrobou, prodejem 
a servisem vojenské i civilní letecké techniky.

Spolupracuje s předními leteckými výrobci 
a v rámci vojenského programu je dlouholetým 
partnerem ozbrojených sil několika zemí, 
zejména Armády České republiky.

Studenty a absolventy se zájmem 
o letectví, znalostí anglického jazyka 
a ochotou učit se od profíků v oboru.

 � studentské stáže
 � spolupráci při vedení diplomových 
a bakalářských prací
 � uplatnění v perspektivním 
a rostoucím oboru
 � spolupráce na zajímavých 
mezinárodních projektech
 � systém vzdělávání včetně 
specifických jazykových kurzů

              AERO Vodochody AEROSPACE a.s.

Kontaktní osoba: 
Zdeňka Nováková 
HR Generalist

+ zdenka.novakova@aero.cz 
8 www.aero.cz 

   www.facebook.com/
aerovodochody

Poštovní adresa: 
AERO Vodochody AEROSPACE a.s.
U Letiště 374
250 70 Odolena Voda

2
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Časopisy v tištěné 
a elektronické verzi,

knihy, konference a semináře 

Informace a inspirace napříč 
celým spektrem elektrotechniky 

a příbuzných oborů

odborný časopis pro elektrotechniku

elektrotechnik ročník 70

elektrotechnický obzor sv. 106 

Elektronická verze 

časopisu  

www.eel.cz/archiv

cena 52 kč
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Téma: Elektrotechnologie a elektromateriály; Nářadí  

Spojení solárního systému se serverem 

Příprava hlubinného úložiště v ČR 

Zkratový proud UPSProhlédněte si videoklipy  

v elektronické verzi  

tohoto vydání:

konference ERU 2014 (s. 12)

rozvodna SF6
 za 26 dní (s. 49)

Časopisy v tištěné Časopisy v tištěné 

odborný časopis pro elektrotechniku

cena 52 kč

Téma: Elektrotechnologie a elektromateriály; Nářadí 

časopis pro světlo a osvětlováníElektronická 
verze časopisu  
www.svetlo.info

Osvětlení katedrály svatého Víta, Václava a VojtěchaSvětelný design v kostce – Část 15 Festivaly světlaKoncepce veřejného osvětlení – Část 5 Pilotní projekty obnovy VO
Mezinárodní rok světla 2015Měřítka podání barev

V elektronické verzi  najdete videoklip:
Danubiana –
muzeum moderníhoumění (s. 8)

Cena 52 Kč
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AISIN EUROPE MANUFACTURING CZECH je glo-
bálním dodavatelem pro automobilový prů-
mysl. K výrobě využívá procesy tlakového lití 
hliníku, obrábění a montáž. Dodává díly motorů 
do závodů evropských i japonských výrobců 
automobilů, například Toyota, Renault, Volvo, 
Nissan, Ford.

S počtem přes 650 zaměstnanců se v regionu 
řadí mezi významné a stabilní zaměstnavatele.

ADVICS MANUFACTURING CZECH je dodavatelem pro automobilový průmysl, zaobírá 
se montáží brzdových třmenů pro společnost Daimler. Závod v Písku je prvním 
závodem společnosti ADVICS CO., Ltd. Japonsko v Evropě.

V současné době je před startem sériové výroby s cílem vytvořit si v Písku pozici 
stabilního zaměstnavatele. 

 � technolog se zaměřením 
na proces tlakového lití, 
obrábění nebo montáž
 � specialista TPS se zaměřením na 
optimalizaci výrobních procesů
 � specialista kvality se zaměřením 
na komunikaci se zákazníky
 � technik kvality
 � elektromechanik
 � nástrojář 
 � apod.

Absolventi ocení propracovaný 
systém zaškolení a týmovou práci 
v mladém kolektivu. Nabízíme 
stabilní zaměstnání v rostoucí 
společnosti, možnost osobního 
a profesního růstu, jazykové 
vzdělání, odpovídající finanční 
ohodnocení a řadu dalších benefitů.

AISIN EUROPE MANUFACTURING CZECH s.r.o., ADVICS MANUFACTURING CZECH s.r.o.

Kontaktní osoba: 
Barbora Hofmanová 
HR Assistant

+ b.hofmanova@aisin.co.cz 
8 www.aisin.co.cz 

Poštovní adresa: 
AISIN EUROPE MANUFACTURING 
CZECH s.r.o., ADVICS 
MANUFACTURING CZECH s.r.o.
Čížovská 456 
397 01 Písek

N
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Jsme největší obchod s počítači a elektronikou 
v České republice a na Slovensku. 

Jako lídr na trhu zaměstnáváme více než 600 
zaměstnanců, z toho více jak 70 IT odborníků, 
kteří vyvíjejí například náš vlastní, na míru šitý 
informační systém, webový engine zajišťující 
kompletní fungování našeho e-shopu nebo 
mobilní aplikace, které každý den užívá sta tisíce českých uživatelů. 

Abychom šli s dobou a udrželi si pozici lídra, používáme k naší práci nejmodernější 
technologie a postupy. Staň se jedním z nás a začni růst s námi.

Talenty, geeky a nadšence 
v jedné osobě. 

A kdo že to vlastně je??
 � ti nejlepší z řad studentů 
a absolventů
 � opravdoví nadšenci, kteří 
chtějí dělat velké věci
 � týmoví hráči, kteří rádi komunikují
 � pohodoví kolegové 
s pozitivním přístupem

 � příležitost pracovat 
pro lídra na trhu
 � přátelský tým složený 
ze 70 kolegů
 � moderní pracoviště s posilovnou, 
fotbálkem, play zónou či 
boulderovou stěnou
 � zaměstnanecké výhody 
(příspěvky na stravování, 
jazykové vzdělávání, 
firemní nákupy aj.)

Alza.cz a.s.

Kontaktní osoba: 
Jan Vošický 
Recruitment specialist

+ jan.vosicky@alza.cz 
8 www.alza.cz/kariera 

Poštovní adresa: 
Alza.cz a.s.
Jateční 33a
170 00 Praha 7 – Holešovice
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Atlas Copco is an industrial group with world 
-leading positions in compressors, con-
struction and mining equipment, power tools 
and assembly systems.

The Group delivers sustainable solutions for 
increased customer productivity through inno-
vative products and services. 

Founded in 1873, the company is based in Stockholm, Sweden, and has a global 
reach spanning more than 170 countries.

New colleagues to fill full 
or part time positions in:

 � Engineering/Technology
 � Services
 � Sales & Marketing
 � Logistics
 � Purchasing
 � IT
 � Project Management
 � HR

 � multicultural environment
 � use of foreign languages
 � flexible hours for flexible people
 � individual responsibility
 � career growth and development

Contact person:
Pavla Králová 
Regional HRBS Specialist

+ Pavla.Kralova@cz.atlascopco.com 
8 www.atlascopco.cz/czcs 

   www.facebook.com/
lifeatatlascopco

Address: 
Atlas Copco s.r.o.
Průmyslová 10 
102 00 Praha 10

Atlas Copco s.r.o. 
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PŘIDEJTE SE K NÁM

Kontakty: 
Auto Kelly, a.s., Personální odd., Ocelářská 16, 
190 00 Praha 9–Vysočany
Tel.: 266 100 216, fax: 266 100 392
email: personalni@autokelly.cz
www.autokelly.cz, sekce Kariéra

Praha



Pracovní příležitosti 
po celé ČR

Naši lidé jsou
Motivovaní
Kvali kování
Profesionální
Zodpovědní
Samostatní

Koho hledáme?
Kandidáty, kteří usilují o sebe-
realizaci, chtějí naši společnost 
posouvat stále kupředu a práce 
v Auto Kelly pro ně bude výzvou.

Člen RHIAG GROUP

Společnost Auto Kelly a.s. je obchodně-logi-
stickou firmou působící na aftermarketovém 
trhu s náhradními díly pro osobní a užitkové 
vozy. 

Od roku 2011 je součástí mezinárodní skupiny 
Rhiag Group. Má více než 20 let zkušeností 
na tuzemském ale i mezinárodním trhu. Na 
českém trhu je jedničkou ve svém oboru. V současnosti má společnost více než 
900 zaměstnanců.

Společnost Auto Kelly a.s. disponuje sítí 71 prodejen po celé ČR, má dceřiné 
společnosti na Slovensku a v Bulharsku, vlastní více než 230 Auto Kelly autoservisů. 

Hledáme kvalifikované a motivované 
zaměstnance, kteří chtějí být 
součástí neustále se rozvíjejícího 
obchodního týmu, přispět svými 
znalostmi a zkušenostmi a svou 
energií ke stále lepším prodejním 
výsledkům, za které nabízíme 
motivující ohodnocení.

Nabízíme uplatnění v oblasti 
produktového managementu 
a nákupu, logistice, marketingu, 
prodeji a informačních technologiích.  
V současnosti obsazujeme 
pozice např. produktových 
manažerů, programátorů IT, 
referentů marketingu.

Auto Kelly a.s.

Kontaktní osoba: 
Miroslava Hradilová 
HR manažer

+ miroslava.hradilova@autokelly.cz 
8 www.autokelly.cz 

   www.facebook.com/AutoKelly 

Poštovní adresa: 
Auto Kelly a.s.
Ocelářská 891/16
190 00 Praha 9

N
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Maker of the world ś most trusted antivirus, 
protecting +250 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 
offices in the U.S., Germany, and Asia.

 � Junior and skilled Software 
Developers (Java, Javascript, 
Android,C, C++, .NET, C#, Perl ...)
 � Junior and skilled Linux 
Administrators/System Engineers
 � Junior and skilled Testers/
Quality Assurance Engineers
 � Marketing people

 � challenging and interesting job in 
a growing international company
 � fun and creative working 
environment
 � possibility to grow your career
 � benefits (lunch vouchers, 
mobile phone, 5 weeks of 
vacation, sick days, etc.)

Avast Software 

Contact person:
Marcela Římalová 
Sr Recruiter

+ rimalova@avast.com 
8 www.avast.com 

   www.facebook.com/avast.cs 

Address: 
Avast Software 
Budějovická 1518/13a
140 00 Prague
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AVL is the world ś largest independent com-
pany for the development of powertrain sys-
tems with internal combustion engines as well 
as instrumentation and test systems.

AVL Powertrain Engineering is an expert part-
ner to the global automotive and mobility 
industry for the development of innovative 
powertrain systems. From diesel engines to electric drives, from alternative fuels 
to control software, from transmissions to batteries, we have been working in 
partnership with companies all over the world for more than 60 years.

Junior Engineers, Internships, 
Working students in the areas:

Internal combustion engines 
development, Transmissions 
development, Complete 
powertrain system development, 
Hybrid and electric drives 
development and Controls, and 
Electronics development.

There are many factors that 
make AVL as successful as it is: 

International Teams, Cutting 
Edge Technology, Reference 
Customer Projects, strategic 
Career Development - we believe in 
empowering our people and giving 
them all the support they need!

AVL Software and Functions GmbH

Contact person: 
Human Resources

+ gabriela.hojgr@avl.com 
8 www.avl.com 

   www.facebook.com/AVL.List 

Address: 
AVL Software and Functions GmbH
Im Gewerbepark B29
930 59 Regensburg
Germany
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částečný úvazek
bakalářská / diplomová práce
praxe / stáž
brigáda
trainee program
strojní
elektro
informatika
ekonomie
chemie
stavební
ostatní

Možnosti během studia: Kontakt a adresa:

Hledáme: Nabízíme:

 � výroba a vývoj stavebních strojů
 � 140 zaměstnanců v novém 
R&D centru v Dobříši
 � 25 studentů strojní fakulty 
v pražské vývojové kanceláři
 � příležitost pro studenty 
poznat, jak funguje 
špičková firma, přivydělat si a nastartovat kariéru

 � studenty ČVUT (ideálně 
2. až 4. ročník)

 � moderní technologie a příjemné 
pracovní prostředí
 � zodpovědnou práci 
a osobní rozvoj
 � reálnou možnost zaměstnání po 
úspěšném dokončení Trainee 
programu, resp. studia
 � dlouhodobou pracovní smlouvu

Kontaktní osoba: 
Jan Michalec 
HR Business Partner

+ jan.michalec@doosan.com 
8 www.bobcatdobris.cz

Poštovní adresa: 
Bobcat
U Kodetky 1810
263 12 Dobříš

Bobcat

31
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BEST Prague je součástí mezinárodní stu-
dentské organizace BEST, která působí na 
96 technických univerzitách po celé Evropě. 
Naším cílem je spojovat studenty různých kul-
tur z celé Evropy a snažíme se sbližovat světy 
studentů, univerzit a firem.

Studentům ČVUT umožňujeme vycesto-
vat na krátké akademické kurzy v celé Evropě, jejichž cena nepřesahuje 30 €. 
Momentálně jsou otevřené přihlášky na letní kurzy. Více na www.bestprague.cz.

Na ČVUT dále pořádáme týmové inženýrské soutěže, kde se studenti snaží neo-
třelým způsobem vyřešit úkoly, které jsou často zadávány přímo našimi part-
nery z praxe. Studenti, kteří mají zájem soutěžit, i firmy se zájmem o partnerství 
najdou informace o nejbližší soutěži na unit.bestprague.cz. 

BEST Prague
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Bühler is a specialist and technology partner 
for plants, equipment and related services for 
processing basic foods. The Group is a global 
market leader in the supply of flour production 
plants, pasta and chocolate production lines, 
animal feed manufacturing installations, and 
aluminum die casting systems. 

With its expertise and over 150 years of experience, Bühler time and time again 
rolls out unique and innovative solutions for its customers, helping them achieve 
success in the marketplace. 

Bühler Group operates in over 140 countries, has a global payroll of over 10,000 
employees, and has generated sales revenues of CHF 2,322 million in fiscal 2013.    

 � PLC Programmer
 � SCADA Programmer
 � Software Developer
 � Hardware Design Engineer
 � Design Engineer

Individuals who are:
 � fluent in English or German
 � able to work independently 
or within a team
 � willing to travel

 � interesting and challenging 
work in the future-oriented 
internationaly successful Group
 � young professional team
 � pleasant working atmosphere
 � international travel opportunity
 � flexible working hours
 � bonuses and Cafeteria system

Bühler Praha s.r.o

Contact person:
Tereza Dietzová 
HR Responsible

+ tereza.dietzova@buhlergroup.com 
8 www.buhlergroup.com 

   www.facebook.com/buhlergroup

Address:
Bühler Praha s.r.o
Vyskočilova 1442/1b
140 00 Praha 4
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Dynamicky se rozvíjející dceřiná společnost 
německého koncernu působícího od roku 1910 
v odvětví automobilového průmyslu. 

Výrobce interiérového vybavení přispívajícího 
k bezpečnosti a pohodlí do vozidel všech 
významných světových značek.

Podnik zaměstnávající přes 3500 zaměstnanců 
po celém světě, v ČR více než 350 zaměstnanců v Klášterci nad Ohří.

Dodavatel pro významné světové výrobce automobilů jako např. BMW, Daimler, 
Volvo, Volkswagen, Škoda, Audi, Jaguar, Ford, Land Rover a další.

Hledáme aktivní a motivované 
zaměstnance. Absolventi vysokých 
škol a univerzit jsou u nás 
vždy vítáni. Pomáháme rozvoji 
absolventů a diplomantů. 

Aktuální volné pracovní pozice 
naleznete zde: www.bos.jobs.cz

 � perspektivu v automobilovém 
průmyslu
 � moderní pracovní prostředí
 � přispěvek na životní pojištění
 � zajímavé platové podmínky 
(13. plat, bonusy, prémie)
 � pracovní smlouvu na 
dobu neurčitou
 � neustálé vzdělávání pracovníků 
 � závodní stravování 
 � firemní dopravu

Kontaktní osoba: 
Tomáš Novák 
HR Specialista

+ tnovak@bos.de 
8 www.bos.jobs.cz

Poštovní adresa: 
BOS Automotive Products CZ s.r.o.
U Porcelánky 786
431 51 Klášterec nad Ohří

BOS Automotive Products CZ s.r.o.

N
2

8



42

částečný úvazek
bakalářská / diplomová práce
praxe / stáž
brigáda
trainee program
strojní
elektro
informatika
ekonomie
chemie
stavební
ostatní
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Hledáme: Nabízíme:

Závod Bosch Diesel v Jihlavě je jedním z nej-
modernějších provozů v rámci skupiny Bosch. 
Patří do divize dieselových systémů a vyrábí 
se zde komponenty vstřikovacích zařízení 
systému Common Rail. 

V současné době zaměstnává téměř 4.300 
pracovníků.    

 � studenty a absolventy 
technických oborů

Požadujeme:
 � ukončené vysokoškolské studium 
s výbornými studijními výsledky
 � pokročilou znalost anglického 
nebo německého jazyka
 � zahraniční pobyt během studia 
nebo se studiem související praxi

 � pracovní pozice ve výrobních 
i nevýrobních úsecích firmy
 � odborné praxe
 � možnost zpracování BP/DP
 � vstupní program pro 
mladé inženýry
 � trainee program pro 
budoucí manažery 

Aktuální nabídka pracovních 
míst na kariera.bosch.cz.

Kontaktní osoba: 
Naděžda Bidlasová  

( 800 203 205 
+ nadezda.bidlasova@cz.bosch.com 
8 www.kariera.bosch.cz

Poštovní adresa: 
BOSCH DIESEL s.r.o.
Pávov 121
586 06 Jihlava

BOSCH DIESEL s.r.o.
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Founded in 1976, CA Technologies serves 
customers in virtually every country in the 
world. Our Software helps customers succeed 
in a future where every business—from apparel 
to energy—is being rewritten by software. From 
planning to development to management, to 
security. At CA we create software that fuels 
transformation for companies in the application 
economy. 

Opened in 2005, the Prague Technology Center offers a thriving environment for 
those, who wish to develop their careers in Software Development, Sales, PreSales, 
Services or Finances. We’re located on The Park Business Campus in Prague 4, 
Chodov, just a few minutes walk from the subway. 

 � Software Engineers
 � Software Consultants
 � Inside Sales Account Managers
 � Presales Consultants
 � Accounting Specialists

Working on some of the most 
strategic and advanced projects, 
with some of the brightest minds 
in the industry, you’ll help offer our 
customers practical approaches 
in delivering new, innovative 
services and values through IT.

Contact person: 
Martin Krupa 
Recruiter, Talent Acquisition E-EMEA

( +420 775 893 614 
+ martin.krupa@ca.com 
8 www.ca.com/careers 

   www.facebook.com/
CATechnologiesCareers

Address: 
CA Technologies
V Parku 2343/24
148 00 Praha 4 - Chodov

CA Technologies
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Centrum výzkumu Řež s.r.o. je tou správnou 
organizací pro lidi s invencí a snahou neustále 
posouvat své znalosti vpřed. 

Hlavním oborem naší činnosti je výzkum 
energetiky, zejména té jaderné. Zabýváme se 
inovacemi v souladu s celosvětovými trendy, 
zvláště pak s ohledem na vývoj reaktorů čtvrté 
generace a prodlužování životnosti současných jaderných zařízení. 

Nedílnou součástí naší společnosti je i rozsáhlý a významný projekt Udržitelná 
energetika (SUSEN) v rámci něhož  nabízíme možnost práce s jedinečnou infra-
strukturou sestávající ze dvou výzkumných jaderných reaktorů a souboru něko-
lika experimentálních zařízení.

Vítáme čerstvé absolventy 
i studenty se vzděláním 
v oborech: 

 � strojní inženýrství
 � materiálové inženýrství
 � chemické obory
 � jaderné obory
 � elektrotechnické obory

 � motivující práci v dynamicky 
se rozvíjejících oborech
 � Firemní benefity (5 týdnů 
dovolené,dotované stravování, 
příspěvky na penzijní a životní 
pojištění, poukázky Flexipass, 
zvýhodněné mobilní telefony 
pro rodinné příslušníky, 
odměny podle výkonu).

Centrum výzkumu Řež s.r.o.

Kontaktní osoba: 
Pavla Narguet 
HR specialista

+ Pavla.Narguet@cvrez.cz 
8 www.cvrez.cz

Poštovní adresa: 
Centrum výzkumu Řež s.r.o.
Hlavní 130
250 68 Husinec - Řež

N
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Kdo jsme?
 � největší česká projekční kancelář se 
specializací na PDMS na trhu od roku 1993
 � kanceláře v Praze, Brně, Plzni a Popradu
 � realizujeme zahraniční projekty 
(Německo, Rakousko, Velká Británie, 
Švédsko, Indie a mnoho dalších)

Co děláme?
 � projektování potrubních systémů a ocelových konstrukcí pro technologické celky
 � dokumentace skutečného stavu – LASER SCAN 
 � systémová podpora
 � převody modelů AutoCAD – PDMS – Microstation
 � konzultační činnost

 � absolventa VŠ strojního nebo 
stavebního zaměření
 � komunikativní znalost AJ nebo NJ
 � výhodou základní zkušenost 
s projekčním 3D SW 
 � ochotu cestovat

 � zázemí stabilní společnosti 
 � zaškolení v SW PDMS 
 � možnost vyslání do zahraničí 
 � motivační mzdové ohodnocení 
 � 5 týdnů dovolené 
 � příspěvek na stravování 
 � jazykové kurzy
 � mladý kolektiv

Kontaktní osoba: 
Michaela Koberová 
HR Manager

( +420 602 161 792 
+ michaela.koberova@cadpro.cz 
8 www.cadpro.cz

Poštovní adresa: 
CAD - PRO spol. s r.o.
Kodaňská 1441/46
100 10 Praha 10

 CAD - PRO spol. s r.o.
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VÍTEJTE V CERTICONU 
SRDCE PRACUJE DÁL – POMOCÍ KARDIOSTIMULÁTORU 

Máme dlouholeté zkušenosti s vývojem a testováním 

nejnáročnějšího SW, jako jsou životně kritické multiplatformní 

aplikace pro kardiostimulátory (Medtronic). 

  

LETADLO BYLO PŘEDÁNO DO PROVOZU VČAS 

Vyvíjíme a poskytujeme systémy pro plánování, řízení 

 a simulaci reálných výrobních procesů založené 

 na multiagentních technologiích používané např. v leteckém  

průmyslu (Airbus). 

 

PORUCHA VOZIDLA BYLA DIAGNOSTIKOVÁNA 

Navrhujeme a vyvíjíme software pro diagnostiku automobilů, 

s níž se můžete setkat např. ve vozech Mercedes, Volvo a další. 

 

Certicon při práci s lídry ve svých oborech (jako jsou společnosti Medtronic, SPX, EADS, 
Airbus, Robert Bosch a Frequentis) přispívá do reálného světa techniky a zlepšuje náš 
každodenní život.  

CERTIC N

Společnost CertiCon, a.s. poskytuje široké 
spektrum služeb v oblasti vývoje softwaru, 
systémové integrace, verifikace a testování 
softwaru a návrhu analogových a digitálních 
integrovaných obvodů.

Specializujeme se zejména na oblasti medicíny, 
telekomunikací, automobilového i leteckého 
průmyslu. Zároveň se ve spolupráci s českými i světovými univerzitami podílíme na 
výzkumných projektech např. v počítačovém vidění či plánování výroby.

 � studenty technických škol, 
kteří chtějí získat praxi 
v oblasti návrhu, vývoje 
či testování software
 � absolventy, kteří chtějí 
využít své znalosti v praxi
 � otevřené pozice ve vývoji: C++, 
Java, C#, Android, iOS, embedded 
SW, webové technologie

 � zaměstnání pro absolventy 
univerzit (i bez nutnosti praxe)
 � brigády při studiu od 20 
hodin týdně pro studenty 
vyšších ročníků VŠ
 � možnost spolupráce na 
bakalářských, diplomových 
či dizertačních pracích

Kontaktní osoba: 
Alice Kulišová 
HR Manažer

+ alice.kulisova@certicon.cz 
8 www.certicon.cz

Poštovní adresa: 
CertiCon, a.s.
Evropská 11
160 00 Praha 6

CertiCon, a.s.

A
1

3



50

částečný úvazek
bakalářská / diplomová práce
praxe / stáž
brigáda
trainee program
strojní
elektro
informatika
ekonomie
chemie
stavební
ostatní

Možnosti během studia: Kontakt a adresa:

Hledáme: Nabízíme:

Make IT with CGI!
What we do:
•	 Application	Development	&	Testing		
•	 Customer	Relationship	Management	(CRM)		
•	 Enterprise	Resource	Planning	(ERP)		
•	 Information	Security		
•	 Payment	Solutions
•	 Systems	Integration
•	 Digitization		
•	 Business	Consulting	&	Outsourcing		

Come	grow	with	us	by	sending	your	English	CV	to	
kariera.cz@cgi.com
www.cgikariera.cz	

http://www.cgi.com/en/ceska-republika

Duše „ajťáka“ má mnoho rozměrů. Rozumíme 
tomu a právě proto u nás můžete vyvíjet, 
analyzovat, konzultovat, integrovat nebo se 
realizovat jako „dizajnér“.  

Pokud máte chuť a dobrý nápad -> podpoříme 
vás. Jsme rádi, když vášnivě probíráte 
s kolegy nový řádek kódu nebo machrujete 
před klientem, že jste našli ideální řešení. 

Týmový duch se u nás jen tak nevznáší, ale vždy máte po ruce Honzu, Jirku, Davida, 
Janu .. prostě partu lidí, na které se můžete obrátit nejen v práci, ale i po ní. 

Jsme spolehlivý partner. Jsme ve 40 zemích světa. Jsme CGI.

 � absolventy technických 
škol se zaměřením na IT
 � znalosti programovacích 
jazyků JAVA (EE, SE), Oracle
 � zkušenosti s programováním 
min. na školních projektech
 � dobrou znalost anglického jazyka
 � ochotu učit se a rozvíjet 
v nových technologiích

 � stabilitu jedné z největších 
IT společností na světě
 � účast na mezinárodních 
projektech
 � rozvojové a certifikační programy 
 � jazykové kurzy s rodilými 
mluvčími s možností certifikace  
 � příjemné pracovní prostředí
 � zaměstnanecké benefity

Kontaktní osoba: 
Jarmila Beránková 
HR Recruitment Specialist

+ jarmila.berankova.ext@cgi.com 
8 www.cgi.com/en/
ceska-republika

Poštovní adresa: 
CGI IT Czech Republic s.r.o.
Na Okraji 335/42
160 00 Praha 6

CGI IT Czech Republic s.r.o.
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Get your first software 

  development experience!

"
IT career has 

   a name..."

6 MONTHS LONG
TRAINEE PROGRAM
- 3 phases focused on getting
   specific experience
- support from our senior 
   developers/TL
- opportunity to:
   learn new skills
   become a Junior Developer
    work with modern technologies
   start your IT career on 
   international projects

www.cngroup.dk

Jsme zavedená mezinárodní IT společnost 
se zaměřením na vývoj softwaru v oblasti 
financí, e-commerce a služeb, telekomunikací 
a embedded software, letectví a zdravotnictví. 

V našich pobočkách v Praze a ve Zlíně zaměst-
náváme více než 140 pracovníků, z nichž vět-
šinu tvoří softwaroví inženýři a IT konzultanti 
se znalostmi špičkových technologií. 

Poskytujeme kompletní dodávky služeb v rámci celého vývojového cyklu. 

Pro studenty a absolventy nabízíme také účast v našem trainee programu CN 
University.   

 � .NET Developer 
 � Mobile Applications Developer 
 � Senior Java Developer 
 � JavaScript Developer 
 � Drupal Developer 
 � Test Engineer 
 � Python Developer

 � práci na velmi zajímavých 
projektech s využitím 
moderních technologií
 � možnost vzdělávání 
a získání certifikací
 � pružnou pracovní dobu
 � možnost práce z domu
 � pracoviště v centru Prahy
 � neformální firemní kulturu
 � firemní benefity

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

Kontaktní osoba: 
Eva Jacková 
Deputy HR Manager

+ jackova@cngroup.dk 
8 www.cngroup.dk 

   www.facebook.com/pages/CN-Group-
Nearshore-Outsourcing/133570946685052

Poštovní adresa: 
CN Resources International 
(CZ) s.r.o.
Ve Smečkách 20
110 00 Praha 1
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 � standardní práce silničního stavitelství 
- výstavba, rekonstrukce, opravy
 � výstavba a rekonstrukce 
kanalizačních a vodovodních řadů
 � další činnosti související s výstavbou 
inženýrských sítí, kolejových staveb, 
mostů a monolitických konstrukcí
 � těžba kamene a výroba drceného kameniva
 � výroba modifikovaných asfaltů a především asfaltových směsí
 � laboratoře 

 � mladé talentované absolventy 
a studenty čtvrtých a pátých 
ročníků stavební fakulty 

 � Trainee program - 2 roky
 � v prvním roce - praktická 
příprava pro Vaši budoucí 
samostatnou práci
 � ve druhém roce možnost 
samostatné pozice
 � rozvoj získaných znalostí 
a dovedností
 � možnost vystřídání 2 - 3 
pozic ve společnosti

COLAS CZ, a.s.

Kontaktní osoba: 
Alena Müllerová 
HR Specialist

+ alena.mullerova@colas.cz 
8 www.colas.cz

Poštovní adresa: 
COLAS CZ, a.s.
Ke Klíčovu 9
190 00 Praha 9

S
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24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com

GDF SUEZ
GDF_SUEZ_COFELY_RGB
09/11/2013

RÉFÉRENCES COULEUR

R28 G38 B145

R95 G95 B95

Cofely dodává komplexní energetická řešení 
zahrnující projektové a energetické poraden-
ství, elektroinstalace v průmyslu a energetice, 
technologie inteligentních budov, realizace in-
vestičních celků a průmyslovou automatizaci.

Zajišťujeme také servisní služby, facility 
management a energetické služby vedoucí 
k zefektivnění energetického hospodářství.

Cofely je součástí francouzského koncernu GDF SUEZ, který je celosvětovou jed-
ničkou v oblasti technické infrastruktury. V České republice společnost zaměst-
nává téměř 400 lidí a dosahuje obratu 1,5 mld. korun.

Elektroinženýr projektant 
se zaměřením:

 � energetická infrastruktura
 � průmyslová automatizace
 � silnoproud - technologie budov

Samostatnost a proaktivní přístup. 
Odborná zdatnost, technická 
vyspělost, schopnost práce v týmu.

Znalost AJ/RJ výhodou.

 � práci v úspěšném 
a přátelském kolektivu
 � zázemí silné nadnárodní 
společnosti
 � příležitost získat zkušenosti 
z mezinárodních projektů
 � profesní růst

Firemní vzdělávání: 
 � odborná školení, školení na 
rozvoj „soft skills“, vzdělávací 
programy GDF SUEZ

Cofely, a.s.

Kontaktní osoba: 
Tereza Škorpilová 
HR Business Partner pro EE

( +420 737 218 507 
+ tereza.skorpilova@cofely.cz 
8 www.cofely.cz

Poštovní adresa: 
Cofely, a.s.
Lhotecká 793/3
143 00  Praha 4
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částečný úvazek
bakalářská / diplomová práce
praxe / stáž
brigáda
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Možnosti během studia: Kontakt a adresa:

Hledáme: Nabízíme:

 c Jedna z největších mezinárodních firem v oboru

 c Česká firma s původními vlastníky

 c Vývoz do více než 105 zemí světa

 c 7 zahraničních poboček

Customer satisfaction is our mission. We continuously develop our people to be the best to succeed in our mission.

Join our team!

www.comap.cz

Join our team!

Firma ComAp patří mezi světové lídry v oblasti 
výroby a vývoje řídicích systémů.  

Kontroléry ComAp pomáhají zásobovat ener-
gií nemocnice, lodě, nebo třeba pražskou O2 
arénu.  Najdete nás v různých průmyslových 
odvětvích i energetice. 

Naší misí je spokojenost zákazníků, velmi 
důležité jsou ale pro ComAp také hodnoty, kterými se celá společnost řídí. Patří 
mezi ně otevřenost, integrita, vizionářství, intuitivnost a touha být vždy nejlepší.

Mimo rozvoje technologií se staráme i o rozvoj našich zaměstnanců, podporujeme 
jejich kreativitu, nové nápady a týmovou práci - zaměstnanci u nás hrají zásadní 
roli. ComAp v České republice patří mezi Best Employers, a to již od roku 2006.

Hledáme lidi s technickým myšlením, 
týmové hráče, co se chtějí podílet 
na vývoji jedinečných produktů 
a zároveň rozvíjet sami sebe.

Mezi nejčastější požadavky patří 
technická znalost, angličtina 
slovem i písmem, či zájem 
o osobní a odborný rozvoj.

 � možnost rozvíjet se při práci 
na mezinárodních projektech 
 � stáže na našich zahraničních 
pobočkách
 � každodenní využití angličtiny
 � máme vysoké cíle, ale držíme 
se hesla „have fun“ 
 � zaměstnanecké benefity 
– jazykové kurzy, 
sportovní turnaje, …

Kontaktní osoba: 
Monika Klápště 
Recruitment Specialist

+ monika.klapste@comap.cz 
8 www.comap.cz 

   www.facebook.com/ComAp.cz

Poštovní adresa: 
ComAp a.s.
Kundratka 2359/17a
182 00 Praha 8 - Libeň

ComAp a.s.

2
3
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SEND US YOUR CV ANYTIME:
GS-IT-HR@commerzbank.com
Commerzbank AG, GS-IT NSC Prague, Myslíkova 31, Praha 1

IT Department in the center of Prague – 
– international experience and cooperation!
We are committed to recruiting talented individuals, 
ranging from school leavers to recent graduates, into various 
entry level IT positions.

Still Studying?
We offer part time jobs – rotation through various IT projects

Recently Graduated?
We offer fulltime jobs – development (java,.net), databases, 
production teams or application support

IT Department in the center of Prague 
- international cooperation!

We are committed to recruiting 
talented individuals into various 
entry level IT positions from school 
leavers to recent graduates.

Still Studying? 
 � we offer part time jobs - rotation 
through various IT projects

Recently Graduated? 
 � we offer fulltime jobs - 
development (java, .NET), 
databases, productio teams, 
application support

Contact person:

+ GS-IT-HR@commerzbank.com 
8 www.commerzbank.com 

Address:
Commerzbank AG 
GS-IT NSC Prague
Myslíkova 31
100 00 Praha 1

Commerzbank, AG, GS-IT NSC Prague

2
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Hledáme: Nabízíme:
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Concur is a leading provider of integrated 
travel and expense management solutions.

Concur’s easy-to-use cloud-based and 
mobile solutions help organisations and 
their employees control costs and save time. 
Concur® Connect is the platform that enables 
the entire travel and expense ecosystem of 
customers, suppliers and solution partners to access and extend Concur’s T&E 
cloud. 

Concur is trusted by thousands of organisations in more than 100 countries and 
reaches millions of employees worldwide.  

We are searching for people who 
are interested in Cloud solutions, 
Software Development (Java, .NET, 
development for web and mobile 
applications), Software Automated 
Testing, SW implementation 
using foreign languages.

We offer great working environment 
in the dynamic multinational 
company and interesting salary 
and benefits package. 

We are currently growing our team 
in Prague so the opportunities 
are opening every day!

Contact person: 
Barbora Vaclavikova 
Talent Acqusition Partner

+ barbora.vaclavikova@concur.com 
8 www.concur.com 

   www.facebook.com/Concur

Address: 
Concur
Hvězdova 1716/2b
Praha 4 - Pankrác

Concur

2
1
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www.isic.cz

MÁTE PLATNÝ ISIC 
NA ROK 2015? 

BEZ REVALIDAČNÍ ZNÁMKY 12/2015 JE VÁŠ ISIC NEPLATNÝ!

Průkaz lze prodloužit pouze ISIC revalidační známkou 12/2015,  
která se vydává na Vydavatelství průkazů ČVUT.

POZOR! NOVĚ PRO VÁS!

Pražská MHD  
ISIC je akceptován pro nákup 
studentského kuponu

Městská knihovna v Praze  
využití ISIC jako Čtenářského průkazu 
knihovny a 20 Kč sleva při zapsání

S PLATNÝM ISIC ZÍSKÁTE:
•  ISIC slevy na více než 3 000 místech po celé ČR a na  

125 000 místech po celém světě
•  nejvýhodnější ISIC cestovní pojištění pro studenty na celý rok
•  studentské jízdné: slevy na více než 300 linkách v ČR
• a další ISIC výhody najdete na www.isic.cz
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Hledáme: Nabízíme:

Pojďte s námi růst

3G & 4G routery

Komplexní služby v oblasti 
automatizace

· 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
Manažerka lidských zdrojů
Conel s.r.o.
Sokolská 71
562 04 Ústí nad Orlicí

Email: moravcova@conel.cz
Web: www.conel.cz
Phone: +420 465 52 10 20

· Programátor C
· Testovací specialista

Nabízíme:

Volné pozice:

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. 

Vývojový tým

Spolupráce, kolegialita, 
profesionalita ...

Firma Conel s.r.o. založená v roce 1991 je 
nadnárodním výrobcem bezdrátové komuni-
kační techniky pro přenos dat.

Naše výrobky se uplatňují nejčastěji v oblasti 
telemetrických sítí, jako např. v průmyslových 
odvětvích, v bankovních a peněžních službách 
a dopravě, dále ve vodárnách, bioplynových 
stanicích a v energetice.

Programátor C

Náplň práce:
 � programovat procesory ARM, 
AVR a ColdFire v jazyce C
 � programovat aplikace pro WiFi
 � ověřovat a testovat SW
 � vytvářet dokumentaci 
a udržovat existující SW
 � spolupracovat v rámci 
firmy i se zákazníky formou 
technické podpory

 � zázemí stabilní 
a prosperující firmy
 � motivující finanční ohodnocení 
- výkonnostní odměny dle 
dosažených výsledků
 � možnost odborného růstu
 � v případě spokojenosti na 
obou stranách možnost 
uzavření pracovního poměru 
se zaměstnaneckými benefity

Kontaktní osoba: 
Ing. Iveta Moravcová 
Manažer lidských zdrojů

+ moravcova@conel.cz 
8 www.conel.cz

Poštovní adresa: 
Conel s.r.o.
Sokolská 71
562 04 Ústí nad Orlicí

Conel s.r.o. 
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CPL Jobs s.r.o. je personálně poradenská společnost, 
která působí na českém trhu od roku 2002 a je 
součástí společnosti CPL Group, největší personální 
agentury v Irsku (www.cpl.ie). 

Skupina má pobočky po celém Irsku, ve Velké 
Británii, Španělsku, na Slovensku, v Polsku, Maďarsku 
a Kanadě. V České republice působíme v Praze a Brně.

Specializujeme se na oblasti:
 � IT & telekomunikace
 � sdílená servisní centra (BPO,SSC) a pozice s více jazyky
 � finance a účetnictví 
 � lidské zdroje (HR)

Víme, jaké kroky je nutné učinit, abyste uspěli na trhu práce a rádi se s Vámi o naše zkušenosti 
podělíme.

Zkušené i juniorní kandidáty 
především na pozice 
JAVA, .NET, C++.

Dále se zaměřujeme na vyhledávání 
kandidátů se znalostí více jazyků 
do oblasti finance a účetnictví, 
logistiku, zákaznický servis.

Nabízíme velmi zajímavé pracovní 
příležitosti v mezinárodních 
společnostech s možností 
kariérního růstu.

CPL Jobs

Kontaktní osoba: 
Lenka Uhlíková 
Office Manager

+ lenka.uhlikova@cpljobs.cz 
8 www.cpljobs.cz 

   www.facebook.com/
pages/CPL-Jobs-Czech-
Republic/339401666136686

Poštovní adresa: 
CPL Jobs
Rybná 14
110 00  Praha 1

A
0
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Společnost Continental v České republice 
nepůsobí pouze v lokalitě Brandýs nad Labem, 
ale také v závodech v Adršpachu, Frenštátě 
pod Radhoštěm, Jičíně, Otrokovicích, Trut-
nově a od dubna 2014 zřídila také výzkumné 
a vývojové centrum s celosvětovou působností 
v Ostravě.

Společnost zaměstnává přibližně 12 000 zaměstnanců. V České republice vyrábíme 
palivové dopravní jednotky, palubní přístroje, ovládací panely klimatizací, rádia 
a navigační systémy, brzdové válce a posilovače brzd, senzory, elektronické řídicí 
systémy, trysky, čerpadla a pumpy, ventily, hadicové systémy, motory pro topení, 
pláště pneumatik pro osobní a nákladní automobily a pro autobusy, dodávky 
a speciální stroje a další.

Hledáme technicky založené zájemce 
o práci v automobilovém průmyslu.

Našim zaměstnancům nabízíme 
možnost spojit kariéru 
s perspektivou automobilového 
průmyslu, zajímavou práci a s tím 
spojené využití cizích jazyků, 
osobní i profesní růst, moderní 
pracovní prostředí a práci 
s nejnovějšími technologiemi.

Kontaktní osoba: 
Barbora Vávrová 
HR Specialist

+ barbora.vavrova@continental-corporation.com 
8 www.continental-kariera.cz

Poštovní adresa: 
Continental Automotive 
Czech Republic s.r.o.
Plant Brandýs nad Labem
Průmyslová 1851
250 01 Brandýs nad Labem

Continental Automotive Czech Republic s.r.o.
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Posláním společnosti ČEPS je zajišťovat spo-
lehlivé provozování a rozvoj přenosové sou-
stavy, mezinárodní spolupráci v rámci pro-
pojených soustav a poskytovat uživatelům 
přenosové soustavy přenos elektřiny, systé-
mové služby a nediskriminační přístup k pře-
nosové soustavě za konkurenceschopné ceny.

Předmětem činnosti společnosti ČEPS Invest je zajištění technického a projektového 
řešení staveb, komplexní inženýrské činnosti pro realizované akce a dodávky 
investičních akcí přenosové soustavy České republiky, včetně účinné kontroly rizik 
v oblasti řízení investičních akcí a dodávek.    

 � hledáme šikovné studenty/
absolventy energetiky 
a elektrotechniky se zájmem 
o obor a s aktivní znalostí AJ
 � samozřejmostí  by měla být 
znalost práce s pc - hlavně Word, 
Excel a Powerpoint a v neposlední 
řadě řidičský průkaz sk. B

 � nabízíme stabilní a perspektivní 
zaměstnání v oboru energetika/
elektrotechnika, širokou 
škálu zaměstnaneckých 
benefitů a pestrou nabídku 
dalšího vzdělávání
 � naši zaměstnanci mají 
možnost být součástí 
mezinárodních pracovních 
skupin a používat tak AJ

Kontaktní osoba: 
Veronika Havránková 
HR Business Partner

+ havrankova@ceps.cz 
8 www.ceps.cz 

   www.facebook.cz/skupinaceps

Poštovní adresa: 
Skupina ČEPS
Elektrárenská 774/2
Praha 10

Skupina ČEPS

11
8 Letní škola je určena absolventům bakalářského studia a studentům magisterských oborů, kteří chtějí získat komplexní 

přehled o provozu elektrizační soustavy.

31. 8.–4. 9. 2015 v Praze, v sídle společnosti ČEPS.
Nabízíme příležitost setkat se s jedinečnými odborníky z řad našich zaměstnanců, kteří si pro Vás připravili sérii 
zajímavých přednášek. Do praxe vás přenesou zajímavé exkurze. V sídle společnosti se seznámíte s chodem centrálního 
dispečinku, který nepřetržitě stráží rovnováhu české elektroenergetické soustavy.

Termín uzávěrky přihlášek je 30. 6. 2015. Prosíme, přiložte ke svému e-mailu životopis s motivačním dopisem. 
Vzhledem k omezené kapacitě Letní školy k němu můžeme přihlédnout.

Pro mimopražské zájemce bude zajištěno ubytování na naše náklady.

Společnost ČEPS je výhradním provozovatelem elektroenergetické přenosové soustavy 
České republiky. Dispečersky zajišťuje rovnováhu mezi výrobou a spotřebou 
elektřiny v každém okamžiku. Obnovuje, udržuje a rozvíjí přenosovou 
soustavu. Všem účastníkům trhu s elektřinou poskytuje přístup k přenosové 
soustavě za rovných a transparentních podmínek. Aktivně se podílí 
na formování liberalizovaného trhu s elektřinou v ČR i v Evropě.

ČEPS Invest, a.s., zajišťuje inženýrské a dodavatelské činnosti pro 
elektroenergetická rozvodná zařízení. Specializuje se na zařízení 
vvn a zvn (zejména rozvodny a vedení 220 kV a 400 kV přenosové 
soustavy, včetně sekundární techniky). Jejím hlavním zákazníkem 
je mateřská společnost, provozovatel české elektroenergetické 
přenosové soustavy, ČEPS, a.s.

soustavu. Všem účastníkům trhu s elektřinou poskytuje přístup k přenosové 
soustavě za rovných a transparentních podmínek. Aktivně se podílí 
na formování liberalizovaného trhu s elektřinou v ČR i v Evropě.

ČEPS Invest, a.s., zajišťuje inženýrské a dodavatelské činnosti pro 
elektroenergetická rozvodná zařízení. Specializuje se na zařízení 
vvn a zvn (zejména rozvodny a vedení 220 kV a 400 kV přenosové 
soustavy, včetně sekundární techniky). Jejím hlavním zákazníkem 
je mateřská společnost, provozovatel české elektroenergetické 

Letní škola ČEPS

VEDEME ELEKTŘINU NEJVYŠŠÍHO NAPĚTÍ
WELL UNBUNDLED CONNECTIVITY

Kontaktní adresa:
ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10
e-mail: havrankova@ceps.cz, www.ceps.cz
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Jsme lídrem v poskytování digitální infrastruk-
tury. Kromě vysílacích služeb se zaměřujeme na 
propojování světa televize, rádia a Internetu.

Provozujeme vlastní datová centra DC TOWER, 
která poskytují našim zákazníkům špičkový 
výpočetní výkon při dosažení maximálních para-
metrů dostupnosti a bezpečnosti.

Disponujeme vlastní optickou páteřní sítí a díky silné vysílací infrastruktuře můžeme 
nabídnout také bezdrátová řešení, případně připojení blízkých lokalit pomocí 
optických vláken. 

Naše vize:
Propojujeme svět televize, rádia a Internetu. Chceme být lídrem ve vývoji produktů 
v oblasti multimediálních a ICT služeb.

Kontaktní osoba: 
Simona Mrhalová 
HR Specialist

+ s.mrhalova@radiokomunikace.cz  
8 www.radiokomunikace.cz

Poštovní adresa: 
České Radiokomunikace a.s.
Skokanská 2117/1
169 00 Praha 6 - Břevnov

            České Radiokomunikace a.s.

Jste student/ka VŠ? Studujete 
některý z technických oborů?

Chcete získat zajímavé 
pracovní zkušenosti již během 
studia? Zajímáte se o oblast 
digitální TV (rozhlasu)?

Nebo Vás láká oblast Cloud 
computingu, virtualizací? 

Pak hledáme právě Vás!

 � získání zkušeností v oblasti 
moderních aplikací pro digitální 
TV (rozhlas)/Cloud computingu
 � práci minimálně na 
20 hodin týdně 
 � po úspěšném absolvování VŠ 
Vám může být nabídnuta pozice 
na hlavní pracovní poměr
 � motivující finanční ohodnocení

2
2
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• získání pracovních 

zkušeností během 

studia

BRIGÁDY

pro studenty
nabídka 

www.prostoriprotebe.cz  |  www.csob.cz  |  www.linkedin.com/company/csob  |  kariera@csob.cz

• seznámení se 

s konkrétním útvarem 

a prostředím banky

• možnost získat 

reálnou představu 

o budoucím 

zaměstnání

STÁŽE

• programy určené pro čerstvé 

absolventy nebo do 1 roku od 

ukončení studia

• trainee programy nabízíme pro 

různá oddělení banky

TRAINEE

• příležitost spolupracovat s ČSOB 

při zpracovávání bakalářské/

diplomové práce

ZÁVĚREČNÉ 
PRÁCE

• nabídka juniorních pozic 

vhodných pro čerstvé 

absolventy bez praxe nebo 

s krátkou pracovní 

zkušeností

Pozice 
vhodné pro 
absolventy

chyťte se svojí šance                       Hned na začátku!

ČSOB patří dlouhodobě mezi nejlepší banky 
v klíčových segmentech finančního trhu. 
Poskytujeme služby fyzickým osobám, malým 
a středním podnikům a korporátním a institu-
cionálním klientům.
V IT odděleních Skupiny ČSOB navrhujeme 
a realizujeme softwarová a technologická 
řešení pro ČSOB banku a Pojišťovnu v ČR i SR. 
Jsme součástí globální jednotky KBC Group, která poskytuje IT služby v rámci všech 
společností skupiny KBC. V současnosti zaměstnáváme téměř 750 IT specialistů.

Kontaktní osoba: 
Renata Krulichová 
Specialista recruitmentu

+ kariera@csob.cz 
8 www.prostoriprotebe.cz

Poštovní adresa: 
ČSOB
Radlická 333/150
150 57 Praha 5

ČSOB

 � studenty a absolventy vysokých 
škol, kteří mají kladný vztah k IT
 � otevřené hlavy, které 
srší nápady a nebojí se je 
prosazovat a realizovat
 � aktivní, zvídavé a učenlivé kolegy, 
kteří jsou otevřeni novým věcem

 � příležitost poznat, jak 
fungují velké korporace
 � zapojení se do zajímavých 
projektů v oblasti bankovnictví
 � zkušené kolegy, od 
kterých se můžeš učit
 � rozsáhlé možnosti školení 
a certifikací se zaměřením 
na nové technologie 
i osobnostní rozvoj  

N
0
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Možnosti během studia: Kontakt a adresa:

Hledáme: Nabízíme:

Skupina ČEZ je etablovaným integrovaným 
energetickým koncernem působícím v řadě 
zemí střední a jihovýchodní Evropy a Turecku 
s centrálou v České republice. 
Hlavní předmět podnikání koncernu tvoří 
výroba, distribuce, obchod a prodej v oblasti 
elektřiny a tepla, obchod a prodej v oblasti 
zemního plynu a těžba uhlí. 
Skupina ČEZ zaměstnává 26 tisíc zaměstnanců.  

Kontaktní osoba: 
Martin Klacián 
HR specialista pro nábor senior

+ martin.klacian@cez.cz 
8 www.kdejinde.cz 

   www.facebook.com/PracevCEZu

Poštovní adresa: 
Skupina ČEZ
Duhová 1444/2
140 53 Praha 4

Skupina ČEZ

Pracovní příležitosti nabízíme na 
celém území ČR, v elektrárnách, 
distribuci, měření a prodej 
i elektřiny a plynu. 
Do našeho týmu hledáme 
motivované jedince se schopností 
se nadále rozvíjet a přinášet tak 
hodnoty do společné budoucnosti.

Nabízíme zajímavou práci, která má 
smysl, široké možnosti pracovního 
uplatnění, rozvoj a profesní růst 
zaměstnanců, nadstandardní 
podmínky a benefity, stabilní 
zázemí silné společnosti.
Nabídku aktuálních pracovních míst 
naleznete na www.kdejinde.cz.

11
7

www.kdejinde.cz

V ČEZ žádný den, ani úkol není stejný, stále se je co učit. Stejně jako se zdokonalují 
technologie, naši zaměstnanci každým dnem prohlubují své znalosti a získávají nové 
zkušenosti, jak při práci v terénu, tak od svých kolegů.

Kde jinde nezůstanete stát na místě?

KDE JINDE TOLIK ROSTE  
HODNOTA VAŠICH ZKUŠENOSTÍ 

CEZ_KdeJinde2014_inzerce_210x267.indd   2 23.1.2015   15:37:44
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Jsme světový výrobce špičkových klimatizač-
ních jednotek a tepelných čerpadel pro rezi-
denční, průmyslovou a komerční oblast.

Společnost dodává inovativní řešení klima-
tizace vnitřních prostor v prémiové kvalitě, 
která odpovídá měnícím se potřebám našich 
zákazníků. Všechny produkty Daikin jsou 
vyráběny s maximální šetrností vůči životnímu prostředí a s nejvyšší energetic-
kou účinností.

V naší plzeňské pobočce neustále investujeme do svého vývojového oddělení 
a rozšiřujeme portfolio vyráběných modelů.  

Motivované, talentované a schopné 
absolventy zejména technických 
oborů, kteří nabízí vysoké pracovní 
nasazení, spolehlivost, flexibilitu, 
komunikační dovednosti, schopnost 
týmové spolupráce i komunikativní 
znalost anglického jazyka.

 � zajímavou práci v moderní 
mezinárodní společnosti
 � podporu kariérního růstu 
a osobního rozvoje
 � pravidelné roční navyšování mzdy
 � práci v příjemném 
pracovním prostředí
 � řadu firemních benefitů 
včetně půlročních bonusů
 � možnost zahraniční stáže

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

Kontaktní osoba: 
Tomáš Matoušek 
HR Senior Specialist

( +420 724 633 533 
+ matousek.t@daikinczech.cz 
8 www.daikinczech.cz 

Poštovní adresa: 
DAIKIN INDUSTRIES 
CZECH REPUBLIC s.r.o.
U Nové Hospody 1 
301 00 Plzeň

2
0
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ČKD GROUP je exportně zaměřená česká 
firma. 
Dlouhodobým strategickým cílem skupiny 
ČKD GROUP je systematické posilování pozice 
silného evropského EPC a EPCm dodavatele 
(Engineering, Procurement, Construction) 
v plném komplexu činností, resp. zákaznic-
kých služeb. Součásti těchto služeb je zpra-
cování studie proveditelnosti, modelů financování, technický servis i poradenská 
činnost. Využíváme vlastní výzkum a vývoj, naši odborníci získávají zkušenosti 
s nejnovějšími technologiemi ve spolupráci s vysokými školami a vědecko-vý-
zkumnými institucemi.
Do skupiny ČKD GROUP patří společnosti ČKD PRAHA DIZ, a.s., ČKD ENERGY, a.s., 
ČKD ELEKTROTECHNIKA, a.s. a ČKD CONSTRUCTION, a.s.

Kontaktní osoba: 
Ing. Alena Jiránková 
Samostatný personalista

+ alena.jirankova@ckddiz.cz 
8 www.ckd.cz 

Poštovní adresa: 
ČKD GROUP, a.s.
Na Sychrově 975/8
101 00 Praha 10

ČKD GROUP

 � absolventy VŠ technického 
oboru (strojní, elektro, 
stavební nebo chemie)
 � schopnost rychle se 
učit novým věcem
 � dobré komunikační dovednosti
 � schopnost týmové spolupráce
 � znalost AJ, RJ výhodou
 � mobilita

 � zázemí společnosti 
s dlouholetou tradicí
 � zaměstnání v dynamickém 
prostředí
 � možnost profesního 
a kariérního růstu
 � motivující finanční ohodnocení
 � účast na jedinečných projektech
 � zaměstnanecké benefity
 � odborné kurzy a školení

2
0
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Dělámevěcijinak

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

Hledáme nové kolegy!

Hlásit se můžete již nyní, výběrová řízení 
jsou v plném proudu!

Více informací na www.deloittekariera.cz

© 2015 Deloitte Česká republika

Společnost Deloitte poskytuje prvotřídní 
služby v oblastech auditu, daňového, právního 
a finančního poradenství a strategického pod-
nikového managementu řadě velkých společ-
ností, rychle se rozvíjejících firem a veřejných 
institucí.

V České republice zaměstnává společnost 
Deloitte více než 850 místních i zahraničních odborníků, které řídí 30 partnerů.  
Má kanceláře v Praze, Brně, Ostravě a Plzni.

Uchazeče, kteří:
 � studují v posledním ročníku VŠ 
(obor účetnictví, financí výhodou)
 � mají výbornou znalost angličtiny 
a češtiny, další jazyk výhodou
 � mají dobré komunikační 
a analytické schopnosti
 � mají pozitivní přístup 
a jsou týmoví hráči

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

Deloitte

Kontaktní osoba: 
Radka Břečková 
Recruitment Coordinator

+ rbreckova@deloittece.com 
8 www.deloittekariera.cz 

   www.facebook.com/deloitte.cz

Poštovní adresa: 
Deloitte
Karolinská 654/2
186 00 Praha 8

2
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part-time
bachelor’s/ master’s thesis
experience/ internship
temporary job
trainee program
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IT
economics
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other

Possibilities during studies: Contact and address:

We look for: We offer:
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Hledáme: Nabízíme:

DHL IT Services is an internal unit of the 
Deutsche Post DHL group. Our mission is to 
reinforce DP DHL‘s position as the global lea-
der in the transportation and logistics sector 
by providing IT integration, project manage-
ment, consulting, development and end-to-
-end support services to DP DHL‘s business 
units around the world.

In Prague, we are located in a state-of-the-art data center next to subway Chodov, 
and employ several hundred IT experts from over 70 different nationalities.  

We are looking for people highly 
interested in the IT area, or 
experienced IT professionals, that 
have a high level of flexibility, 
a desire to acquire new knowledge, 
and the ability to work across 
various corporate divisions, 
countries and cultures. 

We offer a strong corporate culture, 
a friendly and professional working 
environment, and a comprehensive 
range of further education and 
training programs, an enormous 
breadth of hands-on experience 
and a variety of knowledge-
enhancing opportunities.

DHL IT Services

Contact person: 
Eva Petrásková 
HR Support

+ eva.petraskova@dhl.cz 
8 www.dhl.jobs.cz 

Address: 
DHL IT Services
V Parku 2308/10
148 00 Praha 4 - Chodov

2
2
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Denso Manufacturing Czech s.r.o. je předním 
evropským výrobcem klimatizačních jednotek 
a jejich součástí pro vozy značek Toyota, VW, 
Audi, Škoda, Lamborghini, Mercedes - Benz, 
BMW, Suzuki a dalších.

Jako dceřiná firma nadnárodní japonské spo-
lečnosti DENSO CORPORATION zaměstnává 
téměř 2000 zaměstnanců a její roční obrat činí přes 10,5 mld. Kč. Firma zalo-
žená 12.7.2001 našla své sídlo v průmyslové zóně Liberec – Jih a se svým počá-
tečním vkladem kolem 3 mld. Kč je dosud jednou z největších zahraničních inves-
tic v České republice.  

Motivované a aktivní osob-
nosti pro rozvoj našich týmů:

 � technologie
 � konstrukce
 � výroby a plánování
 � kvality

Aktuální nabídku volných 
pozic najdete na:
www.denso.cz/prace-kariera/
volna-pracovni-mista

 � kvalitní zaškolení od 
zkušených kolegů
 � profesní rozvoj a další vzdělávání 
(odborné a jazykové)
 � zázemí silné nadnárodní firmy
 � zapojení do mezinárodních týmů 
na významných projektech
 � atraktivní platové ohodnocení, 
zaměstnanecké benefity

DENSO Manufacturing Czech s.r.o.

Kontaktní osoba: 
Mgr. Simona Procházková 
Lidské zdroje - nábor

+ s.prochazkova@denso.cz 
8 www.denso.cz 

Poštovní adresa: 
DENSO Manufacturing Czech s.r.o.
Heyrovského 476
463 12 Liberec

N
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Doosan Škoda Power patří mezi významné 
dodavatele zařízení pro energetiku. Společnost 
se profiluje jako dodavatel turbosoustrojí, 
turbínového ostrova nebo celé strojovny. 

V uvedeném rozsahu dodávky poskytuje veš-
keré služby od projektu po montáž, uvedení 
do provozu, zaškolení personálu zákazníka 
a následně servisní služby včetně dlouhodobých servisních smluv. 

Specifickou oblastí jsou i rekonstrukce a modernizace dříve dodaných zařízení 
ŠKODA i zařízení jiných výrobců.

Studenty/absolventy vysokých 
škol technického charakteru 
se zaměřením na energetiku, 
zejména točivé stroje.

 � stipendijní program 
Doosan Career
 � spolupráci při zpracování 
diplomových a bakalářských prací
 � exkurze do výrobního provozu
 � pro vybrané absolventy 
přidělení dotovaného bytu
 � systém firemního vzdělávání, 
včetně jazykové výuky

Kontaktní osoba: 
Ing. Kateřina Mátlová 
Personalistka

+ student@doosan.com 
8 www.doosanskodapower.com 

Poštovní adresa: 
Doosan Škoda Power s.r.o.
Tylova 1/57
301 00 Plzeň

Doosan Škoda Power s.r.o.

- 
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Hello, we are Eleway. We provide smart, 
efficient IT solutions that help event organizers 
to manage their membership networks and 
organise conferences. We also provide onsite 
support so conferences and seminars run 
smoothly, enhancing the quality of experience 
for attendees.

More than that, we offer a fully integrated service that uses IT and automation 
to combine stunning presentations and a remarkable conference experience in 
a single package, all for a highly competitive budget.

 � nové kolegy C#.NET Developer
 � vývojáře aplikací v prostředí 
ASP.NET (C#),
 � vývojáře aplikací 
v prostředí C#, WPF
 � vývojáře MS Azure a MSSQL
 � vývojáře pro Android, iOS, WM

 � možnost podílet se na světovém 
ryze českém unikáním produktu,
 � příjemné pracovní prostředí se 
zázemím v Kongresovém centru,
 � publikaci projektů 
s mezinárodním dosahem,
 � moderní a nové technologie 
(např: web app),
 � flexibilní pracovní dobu.

Kontaktní osoba: 
Kopáček Tomáš 
CEO

+ kopacek@eleway.eu 
8 www.eleway.eu 

   www.facebook.com/eleway.eu

Poštovní adresa:
eleway
Kotorská 10,
140 00 Praha 5, Pankrác

eleway

N
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Eaton Corporation je společností zabývající se 
řízením diverzifikované energie, která svým 
zákazníkům poskytuje úsporná řešení pomá-
hající efektivně řídit elektrickou, hydraulickou 
a mechanickou energii. Eaton má nyní zhruba 
103 000 zaměstnanců a zákazníkům dodává 
své výrobky ve více než 175 zemích světa. 

Naše Evropské inovační centrum bylo založeno v roce 2012 v Roztokách u Prahy 
a zabývá se vývojem a inženýrskými službami v oblastech elektroniky, hydrauliky 
a automotive.

 � techniky a inženýry s praxí
 � absolventy technických oborů
 � studenty na odborné stáže

 � unikátní příležitost podílet 
se na budování a rozvoji 
inovačního centra
 � odpovídající mzdu a roční 
výkonostní bonus
 � 5 týdnů dovolené, sickdays
 � plně hrazené stravenky
 � životní pojištění, flexipasy
 � pružnou pracovní dobu

Eaton Elektrotechnika - Eaton European Innovation Center

Kontaktní osoba: 
Jan Závora 
HR Manager

+ janzavora@eaton.com 
8 www.eaton.com/Eaton/
Careers/EEIC/index.htm

Poštovní adresa: 
Eaton Elektrotechnika - Eaton 
European Innovation Center
Bořivojova 2380
252 63 Roztoky

N
16
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e4t_HR-inzerat_148x210mm_03022015.indd   2 03.02.15   14:24

Společnost e4t electronics for transportation 
s.r.o. je předním poskytovatelem služeb pro 
vývoj elektrických a elektronických systémů 
vozidel v České republice. Je nedílnou sou-
částí technického vývoje koncernu Volkswagen 
a díky svým vysoce kvalifikovaným odborní-
kům přebírá odpovědnosti v různých fázích 
vývoje automobilové elektroniky.

Již od roku 2001 podporuje e4t své zákazníky během celého vývojového cyklu 
- od návrhu, přes vývoj a testování až po integraci a sériové nasazení. Tyto své 
kompetence doplňuje také výrobou hardwarových a softwarových prototypů. 
Společnost e4t je dceřinou společností firem ŠKODA AUTO a.s. a Carmeg GmbH, 
což z ní činí 100% člena skupiny Volkswagen.

Talentované absolvent(k)y 
a student(k)y technických oborů.

Požadavky:
 � komunikativní znalost AJ/NJ
 � schopnost týmové spolupráce
 � proaktivní přístup  
 � samostatnost  
 � analytické uvažování 
 � ochota cestovat 
 � orientace v automobilové 
elektronice výhodou

 � perspektivní a zajímavou práci 
v automobilovém průmyslu
 � zázemí koncernu Volkswagen
 � moderně vybavené pracoviště
 � příležitost k osobnímu růstu
 � motivující finanční ohodnocení
 � pružnou pracovní dobu
 � 5 týdnů dovolené
 � další nadstandardní benefity

Kontaktní osoba: 
Kateřina Brožková Marková 
Recruitment

+ katerina.brozkova.markova@e4t.cz 
8 www.e4t.cz

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

e4t electronics for transportation s.r.o.

2
2
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částečný úvazek
bakalářská / diplomová práce
praxe / stáž
brigáda
trainee program
strojní
elektro
informatika
ekonomie
chemie
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Možnosti během studia:

částečný úvazek
bakalářská / diplomová práce
praxe / stáž
brigáda
trainee program
strojní
elektro
informatika
ekonomie
chemie
stavební
ostatní

Možnosti během studia: Kontakt a adresa: Kontakt a adresa:

Hledáme: Nabízíme: Hledáme: Nabízíme:
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Nabízíme pracovní příležitosti studentům během 
studia (praxe, diplomové práce) i absolventům 
strojírenských a elektrotechnických oborů.

Konstruktéry a techniky se 
znalostí německého jazyka.

Práci v přátelském kolektivu, 
úzkou spolupráci s mateřskou 
společností v Rakousku.

Engel  strojírenská spol. s r.o.

Kontaktní osoba: 
Michal Šusták 
HR Manager

+ michal.sustak@engel.at 
8 www.engelglobal.com

Poštovní adresa: 
Engel strojírenská spol. s r.o.
Českobudějovická 314
382 41 Kaplice

2
0
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EZÚ je společností s dlouholetou tradicí a zku-
šenostmi. Od roku 1926 poskytujeme služby 
zkoušení a certifikace výrobků, převážně elek-
trotechnického charakteru a z oblasti zdravot-
nických prostředků, automotive, stavebních, 
strojírenských a dalších výrobků.

Jsme členy významných evropských a světo-
vých certifikačních systémů, u mnoha z nich členy zakládajícími. Poskytujeme 
služby ověřování systémů řízení dle norem ISO, provádíme kalibrace, metrolo-
gická ověřování, vývojové a funkční testy.

Pro naši činnost disponujeme kvalitním vybavením, vzdělaným a kompetentním 
personálem a pověřeními relevantních institucí. Naším úkolem je pomáhat výrob-
cům, dovozcům a vývozcům v uvádění výrobků na trh.

Kolegy na pozice:
 � technik do zkušební laboratoře
 � auditor systémů řízení
 � obchodník a posuzovatel
 � řadu dalších zajímavých 
pracovních pozic

 � výborné sladění osobního 
a pracovního života, tzv. 
work-life balance
 � unikátní vybavení laboratoří 
a know-how posbírané za 
dlouhá léta působení na trhu
 � nadstandardní benefitní 
program formou cafeterie
 � možnost budovat si 
odbornou kariéru

Elektrotechnický zkušební ústav

Kontaktní osoba: 
Miroslav Koblih 
Personalista

+ mkoblih@ezu.cz 
8 www.pracevezu.cz 

   www.facebook.com/ezupraha

Poštovní adresa: 
Elektrotechnický zkušební ústav
Pod Lisem 129
171 02 Praha 8

11
2
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částečný úvazek
bakalářská / diplomová práce
praxe / stáž
brigáda
trainee program
strojní
elektro
informatika
ekonomie
chemie
stavební
ostatní

Možnosti během studia: Kontakt a adresa:

Hledáme: Nabízíme:

ELTODO je moderní technologická společnost, která 
patří mezi 100 nejvýznamnějších a nejstabilnějších 
firem v České republice. Špičková úroveň v oblasti 
kvality, spolehlivosti, odbornosti a zkušeností je 
výsledkem systematického vývoje společnosti od 
roku 1991.

Společnost poskytuje komplexní služby 
a dodávky od návrhu až po následný servis v těchto segmentech: dopravní 
systémy, energetické systémy, osvětlení, informační a komunikační technologie, 
kamerové systémy, průmyslová automatizace, technologické zařízení budov.

 � projektant elektro - silnoproud
 � projektant elektro - slaboproud
 � projektant - řídící systémy
 � dopravní inženýr 
 � systémový inženýr 
 � IT specialista
 � specialista obchodní přípravy 
 � světelný technik
 � analytik obchodní 
přípravy zakázek
 � operátor Hotline

 � zázemí stabilní české společnosti
 � zajímavou práci u přední 
společnosti ve svém oboru
 � profesionální přístup
 � dobré pracovní podmínky
 � možnost osobního 
a profesního rozvoje
 � zaměstnanecké benefity

Skupina společností ELTODO

Kontaktní osoba: 
Ing. Radka Hesová 
Vedoucí řízení lidských zdrojů

+ kariera@eltodo.cz 
8 www.eltodo.cz 

Poštovní adresa: 
Skupina společností ELTODO
Novodvorská 1010/14
142 01 Praha 4 - Lhotka

31
8
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Hledáme: Nabízíme:

E.ON Kariéra

www.kariera.eon.cz

E=mc2

E.ON=my career2

Starost o životní prostředí a zákazníky 
není u nás jen teorie.

Společnost E.ON je stabilním partnerem na energe-
tickém trhu v ČR. Našim zákazníkům převážně v již-
ních Čechách a na jižní Moravě dodáváme elektřinu, 
zemní plyn a poskytujeme specializovaná energe-
tická řešení. 

Svým zaměstnancům nabízíme moderní pracovní 
prostředí, možnost profesionálního růstu a zvyšo-
vání kvalifikace.

V České republice tvoří skupinu E.ON pět společností:
 � E.ON Česká republika, s.r.o. koordinuje aktivity skupiny E.ON v ČR
 � 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

 � úspěšné studenty VŠ 
s technickým či ekonomickým 
zaměřením, kteří již během 
studia chtějí získat pracovní 
zkušenosti a po ukončení studia 
je v naší společnosti rozvíjet
 � týmové hráče s dobrou aj/
nj, kteří se nebojí práce na 
mezinárodních projektech

Pro studenty:
 � stipendijní program pro 
technicky zaměřené 
studenty (4. - 5. ročník)
 � účast na Letní energetické 
akademii 
 � praxe a exkurze do 
našich zařízení

Pro absolventy:
 � účast v E.ON Graduate 
Programu a programu Entry+

E.ON Česká republika, s.r.o.

Kontakty:
HR Direct

+ hrdirect.cz@eon.com 
8 www.kariera.eon.cz 

   E.ON Kariéra 

Poštovní adresa: 
E.ON Česká republika, s.r.o.
F.A.Gerstnera 2151/6
370 49 České Budějovice

2
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Možnosti během studia: Kontakt a adresa:

Hledáme: Nabízíme:

JUNKER je již 50 let inovátorem technologie 
broušení.

Více než 1200 zaměstnanců po celém světě 
hledají dnes nejlepší řešení v oblasti broušení. 
Od klikové hřídele až po závitníky – takový je 
rozsah broušení JUNKER.

Vstupte s námi do světa broušení.

 � úspěšné absolventy techniky 
v oboru strojírenství 
nebo elektrotechniky
 � motivované kolegy, kteří chtějí 
získat profesní zkušenosti 
v oboru brousící stroje
 � nové zaměstnance s plynulou 
znalostí alespoň jednoho 
světového jazyka

 � práci v prosperující 
mezinárodní firmě výrobního 
charakteru využívající 
nejmodernější technologie 
 � získání zkušeností a možnost 
podílet se na vývoji v oblasti 
brousicích strojů 
 � zajímavou a různorodou pracovní 
náplň s možností seberealizace  

Erwin Junker Grinding Technology a.s.

Kontaktní osoba: 
Mgr. Jana Holešovská  
Vedoucí personálního oddělení

+ jana.holesovska@junker.cz 
8 www.junker-group.jobs.cz 

Poštovní adresa: 
Erwin Junker Grinding 
Technology a.s.
Řípská 863
276 01 Mělník

N
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částečný úvazek
bakalářská / diplomová práce
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strojní
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Možnosti během studia: Kontakt a adresa:

Hledáme: Nabízíme:

V 31 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.

 

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?

www.eures.cz
www.eures.europa.eu

EURES poskytuje bezplatně informace a pora-
denství zájemcům o práci v zemích EU, EHP 
a ve Švýcarsku.

V 32 zemích Evropy působí více než 900 
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. Více 
informací naleznete na www.eures.cz a www.eures.europa.eu.

 � přes 2 000 000 volných míst ze 
všech států EU, EHP a Švýcarska 
ve volně přístupné databázi  
www.eures.europa.eu
 � nábory organizované v ČR
 � informace o životních 
a pracovních podmínkách 
v jednotlivých zemích 
 � poradenství
 � semináře o možnostech 
práce v zahraničí

Úřad práce ČR, generální ředitelství, EURES ČR

Kontaktní osoba: 
Bc. Magdaléna Daňková 
Pracovník PR

+ magdalena.dankova@uradprace.cz 
8 www.eures.cz 

N
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částečný úvazek
bakalářská / diplomová práce
praxe / stáž
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trainee program
strojní
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chemie
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Možnosti během studia: Kontakt a adresa:

Hledáme: Nabízíme:

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 kvali� kaci. Jejich 
motivace učit se novým věcem v  kombinaci s  dlouholetou 
tradicí � rmy dává zákazníkům společnosti EUROVIA CS 
záruku kvalitní, včasné a spolehlivě odvedené práce. 

Staňte se součástí našich zajímavých projektů. Zašlete živo-
topis v ČJ a AJ/FJ na e-mailovou adresu talenty@eurovia.cz.

Eurovia_inz_iKariera_148x210.indd   1 1/30/2015   4:01:29 PM

EUROVIA CS je jedničkou v oblasti doprav-
ního stavitelství v České republice. Základem 
tohoto úspěchu jsou její zaměstnanci. Firma 
může stavět na jejich zkušenostech, odbor-
ných 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.

 � absolventy a studenty 
univerzit v ČR (technické 
obory, od 2. ročníku)
 � absolventy ekonomických 
oborů na strojní fakultě
 � stavaře s češtinou/
slovenštinou a angličtinou 
(středně pokročilá úroveň)

 � 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

EUROVIA CS, a.s.

Kontaktní osoba: 
Mgr. Lenka Zachová 
Personální ředitelka

+ talenty@eurovia.cz 
8 www.eurovia.cz 

Poštovní adresa: 
EUROVIA CS, a.s.
Národní 10
113 19 Praha 1

S
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Hledáme: Nabízíme: Hledáme: Nabízíme:
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Foxconn představuje:
 � světovou jedničku v poskytování komplexních 
řešení v oblasti IT, mezi naše zákazníky patří 
největší prodejci elektroniky na světě
 � výrobce elektroniky s inovativním 
řešením a širokým portfoliem služeb 
(podáno 25 000 patentů celosvětově)
 � závody v Pardubicích a Kutné Hoře 
vyrábějící osobní počítače (od nejjednodušších až po skutečně výkonné 
pracovní stanice), all-in-one PC, servery, náplně do tiskáren, disková pole 
a serverové sestavy, síťové přepínače, videokonferenční zařízení apod.
 � 2. největšího exportéra v ČR
 � každoroční umístění na předních příčkách v CZECH 
TOP 100 a v soutěži Zaměstnavatel roku
 � speciální Trainee program pro rozvoj studentů a absolventů

 � absolventy i zkušené odborníky 
(Test/Produkt Inženýr, SAP 
konzultant, Programátor Jr., 
Inženýr kvality apod.)
 � kolegy, kteří vědí, co chtějí 
 � profesionály v oboru, kteří 
mají smysl pro humor
 � týmové hráče, kteří jsou 
připraveni na velké výzvy

 � práci s moderními technologiemi
 � profesní a kariérní růst
 � zajímavé finanční ohodnocení
 � další vzdělávání (např. kurzy 
AJ, práce na PC, atd.)
 � mobilní tarify pro zaměstnance 
i rodinné příslušníky
 � závodní stravování 
 � firemní posilovnu a jiné

Foxconn CZ

Kontaktní osoba: 
Lenka Malá  
HR Specialist

+ lmala@foxconn.cz 
8 www.foxconn.cz 

   www.facebook.com/pages/
Foxconn-Technology-Kutná-
Hora/715737568481059

Poštovní adresa: 
Karlov 245
284 01 Kutná Hora

U Zámečku 27
532 01 Pardubice

3
2

3

Jsme dceřiná společnost francouzské sku-
piny Faiveley Transport, jednoho z předních 
světových dodavatelů v oboru železničního 
průmyslu. 

Realizujeme dodávky elektromechanických 
přístrojů pro významné světové projekty 
a klíčové zákazníky, kteří vyrábějí kolejová 
vozidla. Jsme schopni nabízet řešení zákazníkům na míru pro vysokorychlostní 
vlaky (TGV). V roce 2007 jsme s naším pantografem dosáhli nejvyšší naměřené 
rychlosti na vlaku a to 574.8 km/h.

Po celém světě máme celkem 12 vývojových center. Každý náš produkt prochází 
detailním konstrukčním vývojem.

Kandidáty s:
 � VŠ vzděláním technického směru
 � dobrou znalostí AJ, znalost 
dalších jazyků výhodou
 � pozitivním přístupem ke 
spolupráci v mezinárodním týmu
 � kreativním myšlením 
a orientací na zákazníka
 � určitou mírou flexibility 
(služební cesty)

 � zázemí mezinárodní stabilní 
společnosti s téměř stoletou 
tradicí od roku 1919
 � spolupráci na vývoji nových 
produktů ve vývojových centrech 
pro klíčové hráče na trhu
 � podporujeme rozvoj a vzdělávání 
našich zaměstnanců
 � rozmanité firemní benefity

FAIVELEY TRANSPORT LEKOV a.s.

Kontaktní osoba: 
Romana Šeflová 
HR Manager

+ romana.seflova@faiveleytransport.com 
8 www.faiveleytransport.com 

Poštovní adresa: 
FAIVELEY TRANSPORT LEKOV a.s.
Jirotova 375
336 01 Blovice

2
10
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Hledáme: Nabízíme:

Pomáháme  posouvat  hranice 
lidského poznání
Přidáte se? 
www.fei.jobs.cz 

Au Catalysts HAADF STEM + EDX, STEM EDX drift-corrected mapping of layers. 
The mapped region is 25×190 pixels where 1 pixel is 4×4 nm. We find signals from 
the 5 elements mapped above.  

Sample courtesy of Dr. R. Haswell, Shell.
 

  

 
 

corresponding area in the Si crystal.

STEM Ti O Au Si Sn

200 nm

FEI Czech Republic působí v Brně již od roku 
1993 a v současnosti je celosvětově největším 
technologickým centrem FEI Company, které 
zahrnuje vývoj, výrobu a servis elektronových 
mikroskopů. 

V roce 2014 jsme již po několikáté získali první  
místo v soutěži Exportér roku za Jihomoravský 
kraj. FEI je nejen úspěšným exportérem, ale také dobrým zaměstnavatelem, což 
dokazují opakovaná ocenění i v této oblasti.

 � software inženýry/ky (C++, C#)
 � odborníky z oblasti fyziky, 
materiálového inženýrství, 
optiky, elektro, konstrukce
 � aplikační a systémové inženýry/ky
 � odborníky v logistice, 
nákupu, IT, HR a financích
 � systém testery  
a mechaniky/čky ve výrobě

 � internship program 
(studentské stáže)
 � získání mezinárodních zkušeností
 � širokou škálu benefitů, 
sportovních aktivit 
a společenských akcí 
 � moderní  a příjemné 
pracovní prostředí
 � přátelský kolektiv 

Kontaktní osoba: 
Petra Růžičková 
Recruitment Lead

+ petra.ruzickova@fei.com 
8 www.fei.jobs.cz 

   www.facebook.com/
FEICzechRepublic

Poštovní adresa: 
FEI Czech Republic
Vlastimila Pecha 12
627 00 Brno

FEI Czech Republic
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částečný úvazek
bakalářská / diplomová práce
praxe / stáž
brigáda
trainee program
strojní
elektro
informatika
ekonomie
chemie
stavební
ostatní

Možnosti během studia: Kontakt a adresa:

Hledáme: Nabízíme:

GE Aviation

GE Aviation Czech s.r.o. se sídlem v Praze - 
Letňanech je součástí GE Aviation, největšího 
výrobce leteckých motorů na světě, a jako 
jediná společnost v České republice vyvíjí, 
vyrábí a prodává turbovrtulové motory. 

Společnost navazuje na nejlepší tradici výroby 
leteckých motorů v České republice - společ-
nosti WALTER ENGINES a.s., podpořenou špičkovým technologickým potenciálem 
a tržní pozicí mateřské společnosti GE. 

Programem společnosti GE Aviation Czech je vývoj, výroba a údržba turbovrtulových 
motorů, a dále výroba součástí pro letecké motory s využitím nejmodernějších 
technologií.

Šikovné studenty a absolventy 
se zaměřením na:

 � konstrukci
 � aerodynamiku
 � materiálové inženýrství
 � výpočty pevnosti a životnosti
 � technologii obrábění
 � technologii montáže
 � nákup
 � podporu produktu
 � Otevřené pozice naleznete 
na www.geaviation.jobs.cz

 � perspektivní zaměstnání 
v přední letecké společnosti 
s neomezenými pracovními 
příležitostmi
 � širokou škálu dalšího 
rozvoje a vzdělávání
 � bohatou nabídku 
firemních benefitů
 � firemní posilovnu a další aktivity 
podporující zdravý životní styl

Kontaktní osoba: 
Alžběta Haniková 
HR Representative

+ alzbeta.hanikova@ge.com 
8 www.geaviation.cz 

Poštovní adresa: 
GE Aviation Czech s.r.o. 
Beranových 65 
199 02 Praha 9 - Letňany

GE Aviation Czech

10
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Možnosti během studia:

částečný úvazek
bakalářská / diplomová práce
praxe / stáž
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trainee program
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ekonomie
chemie
stavební
ostatní

Kontakt a adresa: Kontakt a adresa:

Hledáme: Nabízíme:
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Contact and address:Possibilities during studies:

part-time
bachelor’s/ master’s thesis
experience/ internship
temporary job
trainee program
mechanical engineering
electrical engineering
IT
economics
chemistry
civil engineering
other

We look for: We offer:

104

Společnost General Electric (GE), založena 
před více než sto lety v roce 1892 Thomasem 
Alva Edisonem, je v současnosti jednou z nej-
větších světových firem, která působí ve více 
než 100 zemích světa. Skupina GE dnes sdru-
žuje firmy z oblasti průmyslu, dopravy, zdra-
votnictví, financí, atd. 

Na českém bankovním trhu nachází skupina GE své zastoupení v GE Money Bank, 
která patří mezi největší české peněžní ústavy. Je univerzální bankou, která 
disponuje širokou sítí poboček a bankomatů. Své služby orientuje jak na občany, 
tak na malé a střední podniky. Je součástí jedné z největších a nejsilnějších 
společností na světě. GE má diverzifikované portfolio průmyslových i finančních 
firem.

Do naší společnosti nehledáme pouze 
zaměstnance na obchodní místa, ale 
nabízíme příležitosti v celkem 12ti 
divizích. Např. Finance, IT, Komerční 
bankovnictví, Produkty a Marketing, 
Centrum sdílených služeb, Risk 
management, Lidské zdroje.

Nabízíme výhody stabilní korporátní 
firmy, mezi benefity patří např. 
dny volna navíc, zaměstnanecké 
produkty za výhodnější ceny, 
možnost práce z domova. 
Samozřejmostí je možnost profesní 
kariéry a celá řada rozvojových 
a vzdělávacích nástrojů.

GE Money Bank, a.s.

Kontaktní osoba: 
Martina Khyrová 
Specialista Organization & 
Talent Development

+ martina.khyrova@ge.com 
8 www.gemoney.cz 

   www.facebook.com/gemoney.cz

Poštovní adresa: 
GE Money Bank, a.s.
BB Centrum
Vyskočilova 1422/1a
140 28 Praha 4 - Michle

A
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Gemalto is the world leader in digital security, 
the top provider and the world’s largest pro-
ducer of complex digital and smart cards solu-
tions, supplier of complex customer solutions 
and smart card services for all major mobile 
operators, bank houses and public services. 
With 10,000 employees of over 100 nationali-
ties spread across 43 countries.

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.

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 
professional experience from school 
and communicative English.

 � opportunity to work in a large 
international company 
 � working with latest and 
continually evolving technologies
 � opportunity to travel around 
Europe and worldwide, work 
on international projects
 � good opportunities for training 
and professional growth

Contact person: 
Pavel Duchoslav 
HR Specialist

+ recruit.prague@gemalto.com 
8 www.gemalto.com 

   www.linkedin.com/
company/gemalto

Address: 
Gemalto s.r.o.
BBC Villas
Želetavská 1448/7
140 00 Praha 4

Gemalto s.r.o.

2
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částečný úvazek
bakalářská / diplomová práce
praxe / stáž
brigáda
trainee program
strojní
elektro
informatika
ekonomie
chemie
stavební
ostatní

Možnosti během studia: Kontakt a adresa:

Hledáme: Nabízíme:
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Poskytujeme komplexní portfolio služeb a pro-
duktů v oblasti managementu prostorových 
dat. 

Patříme mezi největší dodavatele online geo-
grafických řešení pro obecní samosprávu v ČR 
a expandujeme do dalších segmentů v privát-
ním sektoru. Naším cílem je být inovačním 
lídrem na trhu.

 � kolegy do obchodního, 
technického a vývojového teamu
 � lidi s nadšením, 
kreativitou a zájmem

 � pracovní příležitost 
v oblasti geografie, 
geoinformatiky a vývoje
 � příjemné pracovní prostředí 
 � prostor pro osobní 
a profesionální růst 
 � příjemný neformální 
pracovní kolektiv 
 � flexibilní pracovní dobu 
 � možnost působení v zahraničí

Kontaktní osoba: 
Dominika Juričkovičová 
Asistentka

+ info@geosense.cz 
8 www.geosense.cz 

   www.facebook.com/geosense.cz 

Poštovní adresa: 
GEOSENSE 
Třebenická 1285/6
182 00 Praha 8

GEOSENSE
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částečný úvazek
bakalářská / diplomová práce
praxe / stáž
brigáda
trainee program
strojní
elektro
informatika
ekonomie
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ostatní

Možnosti během studia:
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Hledáme: Nabízíme: Hledáme: Nabízíme:
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Jsme dynamicky rostoucí IT společnost zalo-
žená v roce 2007.

Náš mimořádný tým se skládá z více než 60 
profesionálů s bohatým byznys a technickým 
backgroundem a dodává projekty klientům 
primárně v České a Slovenské republice.

Pomáháme transformovat organizace posky-
továním služeb projektového řízení, vývoje aplikací a systémové integrace.

Studenty posledního roč-
níku, kteří mají:

 � praktickou znalost principů 
OOP, Java a základy JEE
 � předešlé zkušenosti 
s programováním v jazyce 
Java nebo mobilních aplikací 
 � plynulou angličtinu
 � flexibilitu, konstruktivní 
přístup k řešení problémů

 � práci v týmu mladých 
a dynamických profesionálů 
s různorodými zkušenostmi 
a schopnostmi
 � zajímavé projekty napříč 
širokým spektrem 
technologických platforem
 � odborný růst
 � pracovní prostředí plné 
energie a výzev
 � zajímavé finanční ohodnocení

Greyson

Kontaktní osoba: 
Slávka Sedláčková 
HR Consultant

+ slavka.sedlackova@greyson.eu 
8 www.greyson.eu 

Poštovní adresa: 
Greyson
Na Pankráci 1724/129 
140 00 Praha 4

A
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Glencore Grain Czech a Usti Oils jsou součástí 
nadnárodního koncernu Glencore se sídlem ve 
Švýcarsku.

Skupina Glencore je největší světovou spo-
lečností obchodující s komoditami, 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 řepkového semene (Usti Oils) včetně produkce tradičních 
značek Ceresol, Vegetol a Lukana.

 � studenty a absolventy 
magisterského studia
 � studenty, kteří hledají inspirativní 
místo pro své nápady
 � studenty zajímající se 
o nové technologie
 � studenty, kteří se rádi 
učí novým věcem
 � nezáleží na oboru studia, vše 
se u nás můžete naučit

 � rok u nás budete pracovat na 
plný nebo zkráceny úvazek, 
po pozitivním přezkoušení 
u nás můžete zůstat
 � zaškolíme vás 
a seznámíme s firmou
 � aktivně se zapojíte do projektů
 � budete mít k dispozici mentora, 
který se o vás bude starat

Kontaktní osoba: 
Kamila Roučková 
HR

+ moje.kariera@glencore.com 
8 www.glencore.com

Poštovní adresa: 
Glencore Grain Czech/Usti Oils
Žukovova 1658/27A
400 03 Ústí nad Labem

                 Glencore Grain Czech/Usti Oils

2
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Pantone 343 C – 89 %, M – 19 %, Y – 72 %, K – 60 %

Pantone 360 C – 64 %, M – 0 %, Y – 80 %, K – 0 %
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částečný úvazek
bakalářská / diplomová práce
praxe / stáž
brigáda
trainee program
strojní
elektro
informatika
ekonomie
chemie
stavební
ostatní

Možnosti během studia: Kontakt a adresa:

Hledáme: Nabízíme:

Hradec Králové

Olomouc

GMC Software Technology je původně švý-
carská společnost, která se zabývá vývo-
jem softwaru pro návrh, kompozici a produkci 
personalizovaných dokumentů v oblasti komu-
nikace firem se zákazníky.

Od roku 1998 má své vývojové centrum 
v Hradci Králové (a od roku 2004 i v Olomouci) 
a dohromady zaměstnává více než 230 lidí.

Více informací najdete na www.gmcHK.cz.

Šikovné a zapálené studenty 
a absolventy oborů IT na 
pozice programátorů, testerů 
a support konzultantů v Hradci 
Králové nebo Olomouci.

Kompletní a aktuální přehled volných 
pozic viz  
www.gmchk.cz/kariera/
volne-pozice/.

 � moderní metody vývoje 
a technologie (SCRUM, .NET, 
C#, HTML 5, start-up projekty)
 � osobní a profesní růst 
(školení, workshopy, e-kurzy, 
konference, výuka jazyků)
 � zahraniční stáže a dlouhodobé 
pracovní cesty (v rámci 
celého světa)

GMC Software Technology

Kontaktní osoba: 
Lucia Žďárská 
HR Manager

+ jobs@gmc.net 
8 www.gmcHK.cz

Poštovní adresa: 
GMC Software Technology
Na Brně 1972
500 06 Hradec Králové
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částečný úvazek
bakalářská / diplomová práce
praxe / stáž
brigáda
trainee program
strojní
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ekonomie
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Hledáme: Nabízíme: Hledáme: Nabízíme:
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Společnost Hilti je předním světovým výrob-
cem vysoce kvalitních produktů určených pře-
devším profesionálům ve stavebnictví. Naše 
inovativní elektrické nářadí, kotevní prvky, 
závěsy potrubí a protipožární systémy zvyšují 
produktivitu našich zákazníků po celém světě.

Integrita, odvaha, týmová práce a společný 
závazek. Tyto hodnoty tvoří základ jedinečné firemní kultury Hilti a rovněž i základ 
naší dlouhodobé úspěšnosti. 

Hilti má vždy zájem o lidi, kteří chtějí posunout věci dopředu a přijít s perspektivními 
a inovačními nápady. Do dalšího rozvoje členů našich týmů soustavně investujeme  
a poskytujeme příležitosti k profesnímu růstu napříč kariérními a geografickými 
hranicemi.

 � absolventy se zájmem 
o mezinárodní kariéru vedoucích 
týmů a projektů v Hilti
 � absolventy stavební fakulty se 
zájmem o kotvení, zesilování 
konstrukcí a závěšení TZB
 � absolventy s obchodním duchem 
a chutí podílet se na významných 
stavebních projektech

 � dlouhodobě úspěšná 
mezinárodní společnost
 � vynikající podmínky pro 
dlouhodobý karierní rozvoj
 � firemní kultura oceňující vaše 
výsledky a týmovou hru
 � uplatnění v ČR, SR i zahraničí
 � trainee Program pro absolventy
 � částečné úvazky v projekci 
pro studenty

Hilti

Kontaktní osoba: 
Josef Plachý 
Personální manažer

+ Josef.Plachy@hilti.com 
8 www.hilti.cz 

   www.facebook.com/HiltiCRSR

Poštovní adresa: 
Hilti ČR spol. s r.o.
Uhříněveská 734
Průhonice
252 43 Praha-západ
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Společnost HP je dodavatelem technologií 
ve více než 170 zemích světa. Zabýváme se 
tím, jak mohou technologie a služby pomáhat 
lidem a společnostem řešit jejich problémy 
a úkoly. 

Využíváme nové myšlenky a nápady k dosa-
žení jednoduššího, efektivnějšího a bezpeč-
ného způsobu využívání technologií a snažíme se neustále zdokonalovat životní 
styl i pracovní výkony našich zákazníků.

Požadujeme:
 � vysokoškolské vzdělání v oboru 
informatiky, výpočetní techniky, 
nebo podobné oblasti
 � všeobecný přehled v IT oblasti
 � dobré komunikační dovednosti
 � komunikativní znalost 
anglického jazyka
 � zákaznický orientované 
chování a týmového ducha

 � zajímavé a motivující pracovní 
pozice v přátelském prostředí 
nadnárodní společnosti
 � HP Graduate Development 
Program
 � osobní mentor, rozvojové 
aktivity, volunteering
 � široké možnosti 
vzdělávání a atraktivní 
zaměstnanecké benefity

Hewlett Packard, s.r.o

Kontaktní osoba: 
Dorothy Stankusova 
Talent Acquisition Advisor

+ dorothy.stankusova@hp.com 
8 www.hp.com/jobs 

   www.facebook.com/hpcareers

Poštovní adresa: 
Hewlett Packard, s.r.o
Vyskočilova 1410/1
140 21 Praha 4
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částečný úvazek
bakalářská / diplomová práce
praxe / stáž
brigáda
trainee program
strojní
elektro
informatika
ekonomie
chemie
stavební
ostatní

Možnosti během studia: Kontakt a adresa:

Hledáme: Nabízíme:

Společnost Honeywell zaujímá přední posta-
vení v různých odvětvích průmyslové výroby 
a vývoje technologií. Svým zákazníkům celo-
světově poskytuje řešení v oblasti letectví, 
regulační a řídící techniky, dopravních sys-
témů a speciálních materiálů. V České repub-
lice působí v Praze, Brně a Olomouci.

Společnost Honeywell nabízí díky svým globálním zákazníkům, širokým rozsahem 
působnosti a inovativním technologiím, skvělé kariérní příležitosti s velkým 
potenciálem růstu a to, jak zkušeným odborníkům, tak i talentovaným studentům 
a absolventům vysokých škol.

 � VŠ titul (pro full-time)
 � znalosti/zkušenosti 
v požadovaném oboru 
ze školních projektů
 � ochotu se učit novým věcem
 � komunikativní AJ

Více informací o brigádách 
a nabízených pracovních pozicích 
naleznete na www.honeywell.jobs.cz.

 � stipendijní programy
 � trainee programy
 � praxe, stáže a brigády 
 � workshopy a přednášky 
pro studenty
 � témata diplomových prací
 � volné pracovní pozice pro 
čerstvé absoloventy
 � podpora studentských soutěží

Honeywell

Kontaktní osoba: 
Branislav Cíbik 
University Relations Coordinator

+ branislav.cibik@honeywell.com 
8 www.honeywell.jobs.cz 

   facebook.com/
CareersatHoneywell

Poštovní adresa: 
Honeywell, spol. s r.o.
V Parku 2326/18
148 00 Praha 
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bakalářská / diplomová práce
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Možnosti během studia: Kontakt a adresa:

Hledáme: Nabízíme:

Společnost Howden ČKD Compressors s.r.o. 
se orientuje na zakázkovou výrobu průmyslo-
vých kompresorů, elektromotorů a generátorů 
středních a vyšších výkonů.

Výrobní program tvoří zejména radiální 
turbokompresory a pístové kompresory. Tato 
zařízení jsou primárně určena pro energetický, 
metalurgický, chemický a petrochemický průmysl a dále také pro oblast těžby 
a zpracování ropy a zemního plynu. 

Howden ČKD Compressors je součástí globální strojírenské organizace Howden 
s více jak 6000 zaměstnanci a obchodními jednotkami ve 27 zemích světa.

Máme zájem o aktivní, motivované 
absolventy strojírenských a dalších 
technických oborů s dobrou znalostí 
angličtiny a chutí učit se nové věci. 

Trvale nabízíme také možnost 
uplatnění studentům formou 
krátkodobých i dlouhodobých 
brigád při studiu.

Jako člen silné skupiny Howden 
nabízíme příležitost uplatnění 
a prohloubení dosažených znalostí 
v prostředí mezinárodní společnosti. 

Již jako absolvent či student máte 
možnost zapojit se do konkrétních 
projektů a činností naší společnosti.

Kontaktní osoba: 
Kateřina Kohutová 
Personalista

+ katerina.kohutova@howden.com 
8 www.howden.com

Poštovní adresa: 
Howden ČKD Compressors s.r.o.
Klečákova 347/5
190 00 Praha 9

Howden ČKD Compressors s.r.o.

31
3

Jsou to lidé,  
kdo tvoří  
Howden 

www.howden.com

Howden je známý svým významným postavením v oblasti strojírenství. A za  
tuto výhodu vděčí lidem, kteří zde pracují. Ať už děláme cokoliv, je důležité,  
že hledáme způsoby, jak vylepšit naši každodenní práci. Takto dlouhodobě 
předáváme to nejlepší našim zákazníkům i sami sobě. 

A5 Poster Man_Czech.indd   1 17/02/2015   15:14
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Huawei je předním světovým dodavatelem 
řešení v oblasti informačních a komunikačních 
technologií (ICT) a třetím největším dodava-
telem smartphonů na světě. Výrobky a služby 
Huawei se používají ve více než 170 zemích 
a slouží více než třetině světové populace.

V České republice působí Huawei od roku 
2004 a za tu dobu se stala klíčovým partnerem operátorů Telefónica, T-Mobile 
i Vodafone v oblastech mobilní infrastruktury, širokopásmových optických 
i přístupových sítí, inteligentních sítí nové generace i profesionálních služeb včetně 
outsourcingu provozu sítě.

Více informací je k dispozici na: www.huawei.com nebo www.huawei.eu,   
www.twitter.com/huawei, http://www.youtube.com/Huawei.

 � Technical Support Engineeers  � profesionální zázemí velké 
nadnárodní společnosti
 � možnost profesního růstu, 
dalšího školení a vzdělávání
 � velmi dobré finanční ohodnocení 
a motivujíci benefity 

Kontaktní osoba: 
Ing. Eva Kostrišáková 
HR Manager

+ eva.kostrisakova@huawei.com 
8 www.huawei.com 

   www.facebook.com/
HuaweideviceCZSK

Poštovní adresa: 
Huawei Technologies (Czech), s.r.o.
Vyskočilova 1416/2a
140 00 Praha 4

Huawei Technologies (Czech), s.r.o.
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Stavební společnost se sídlem v Litoměřicích 
působící na celém území České Republiky od 
roku 1990.

Zaměřujeme se na rekonstrukci a opravy 
železnic, silnice, mosty, pozemní stavitelství, 
silnoproudé energetické rozvody a trakční 
vedení.

Absolventy fakulty stavební 
a elektrotechnické:

 � techniky na stavby (mistry, 
stavbyvedoucí) ve všech 
oborech naší činnosti
 � rozpočtáře v oblasti 
trakčního vedení 
 � projektanty koleje, mosty, 
trakční vedení do dceřiné 
spol. H-PRO v Ústí n.L.

Stabilní platové podmínky, odměny, 
1 týden dovolené navíc, osobní 
automobil, mobilní telefon....

Chládek & Tintěra a.s.

Kontaktní osoba: 
Šárka Orthová 
Personální oddělení

+ personalni@cht.cz 
8 www.cht.cz

Poštovní adresa: 
Chládek & Tintěra a.s.
Nerudova 1022/16
412 01 Litoměřice
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Naše společnost Chart Ferox, a.s., s hlavním 
sídlem v Děčíně, je celosvětově uznávaným 
výrobcem kryogenních zařízení  a systémů na 
skladování, dopravu a distribuci zkapalněných 
technických plynů, CO2 a uhlovodíků, zejm. 
zkapalněného zemního plynu (LNG). 

Jsme součástí nadnárodní společnosti Chart 
Industries, Inc., která má celosvětové pokrytí s pobočkami v USA, Číně, Austrálii, 
Velké Británii a Německu.

Chart Ferox si dlouholetým pracovním úsilím vybudoval fungující a cenné 
kontakty se zákazníky, a tím získal silnou tržní pozici, kterou chce v budoucnu 
dále upevňovat a rozvíjet. 

Motivované studenty 
i absolventy, kteří jsou ochotni 
rozvíjet své odborné znalosti 
a podílet se na řešení zajímavých 
projektů, zejména do oddělení:

 � inženýringu
 � produktového managementu, aj.

Těšíme se na osobní setkání 
s Vámi u našeho stánku, popřípadě 
nás neváhejte kontaktovat.

 � zajímavé a perspektivní 
zaměstnání v prosperující 
nadnárodní firmě
 � stáže v ČR i zahraničí
 � témata a vedení 
diplomových prací
 � dlouhodobé praxe 
v průběhu studia
 � široké možnosti vzdělávání 
a osobního rozvoje
 � a další firemní benefity 

Kontaktní osoba: 
Jana Doubravová 
HR Specialist

( +420 606 031 291 
+ jana.doubravova@chartindustries.com 
8 www.chart-ferox.com 

Poštovní adresa: 
Chart Ferox, a. s.
Ústecká 30
405 30 Děčín

Chart Ferox, a. s.
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 � patříme mezi nejzkušenější a nejsilnější 
firmy dodávající vývojová řešení 
v oblasti automobilového průmyslu
 � podílíme se na vývoji, testování 
a homologaci vozidel
 � sídlo naší mateřské společnosti je 
ve Španělsku nedaleko Barcelony
 � hlavní vývojová centra jsou v České republice, 
Německu, Španělsku, Brazílii, Indii a Číně
 � v České republice má IDIADA pobočky v Hradci 
Králové, Liberci a Mladé Boleslavi

 � kreativní a samostatné 
absolventy technických oborů, 
kteří mají dobré nápady 
a jsou důslední a pečliví
 � znalost alespoň jednoho 
světového jazyka je výhodou

Obsazujeme zejména 
tyto pracovní pozice:

 � konstruktér
 � výpočtář
 � povrchový modelář

 � práci na špičkové technické úrovni
 � příjemné pracovní prostředí 
a přátelský kolektiv
 � profesionální zaškolení
 � nadstandardní platové ohodnocení
 � osobní rozvoj a podporu 
vzdělávání
 � širokou škálu 
zaměstnaneckých benefitů

Kontaktní osoba: 
Gabriela Kalhousová 
Personalistka

+ hr@idiada.cz 
8 www.idiada.cz 

   www.facebook.com/Applusidiada 

Poštovní adresa: 
IDIADA CZ a. s.
Pražská třída 320/8
500 04 Hradec Králové

IDIADA CZ a. s.
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Firma in-tech testuje a vyvýjí auta zítřka. Naše 
oblast specializace – elektronika v automobilu. 

Staráme se o to, aby moderní vozidla svého řidiče 
dokázala podpořit, pobavit, informovat a bezpečně 
dovézt do cíle. Testujeme inovativní technologie 
a jsme v přímém kontaktu s automobily nové 
generace. Našich 480 zaměstnanců podporuje 
automobilové výrobce a dodavatele systémů při vývoji automobilové elektroniky, stejně 
tak jako v oboru integrace systémů – tzn. integrace a uvedení do provozu, testování, 
analýza chyb, zaručení kvality elektroniky v nových modelech vozidel. 

V současné době sídlí naše firma v Německu, USA, Číně a jako své další působiště 
jsme si vybrali Českou republiku.

 � týmové hráče
 � nadšenci do automobilového 
průmyslu
 � testovací inženýry
 � vývojové inženýry

 � příjemné pracovní klima
 � kariéra v automobilovém 
průmyslu
 � zaškolení plné přednášek 
a praktických cvičení

in-tech Automotive Engineering s.r.o.

Kontaktní osoba: 
Kateřina Beranová 
Recruiter & Office Manager

+ katerina.beranova@in-tech-automotive.cz 
8 www.in-tech.de/cz 
8 www.in-tech.de/czvolna-mista/
volna-mista-u-in-tech

Poštovní adresa: 
in-tech Automotive Engineering s.r.o. 
Paříkova 910/11A 
190 00 Praha 9 - Vysočany

-
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Zajímá vás práce v IT 
a nechcete, aby vám unikly 
nejlépe placené nabídky?

TOP kariéru v IT 
nakopnìte s IT Talents.

Simply IT Headhunters

www.ITtalents.cz

 � Jsme headhunteři a specializujeme se na 
pozice v IT (informačních technologiích).
 � Máme přes deset let zkušeností v oboru – 
máme přehled o platech, nejžádanějších 
pozicích i technologiích.
 � Ročně díky nám najdou desítky lidí lepší 
uplatnění, zajímavější pozici nebo svoji 
první práci.
 � Našimi zákazníky jsou globální společnosti i menší firmy, české i zahraniční.

 � programátory/vývojáře (Java, 
C/C++, .NET, Javascript/
HTML5, Android, iOS, Python, 
Perl, PL/SQL, BI...)
 � testery pro automatizované 
i manuální testování
 � test analytiky
 � administrátory (Linux, 
Unix, sítě aj.)
 � IT analytiky

 � podporu při výběru 
vhodné pozice/firmy
 � zajímavé pracovní nabídky, 
které nejsou jinak inzerovány
 � asistenci během výběrových 
řízení a poskytnutí zpětné vazby
 � pravidelné informace o platech 
a nejžádanějších pozicích v IT
 � vše je pro vás zdarma

Kontaktní osoba: 
Hynek Rychtář 
Managing Consultant

+ hynek@ittalents.cz 
8 www.ITtalents.cz 

   www.facebook.com/ITtalents

Poštovní adresa: 
Recruiting Talents, s.r.o.
Radlická 663/28
150 00 Praha 5

IT Talents
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NOVÁ 
PŘÁTELSKÁ 

TVÁŘ MĚSTSKÉ 
DOPRAVY.

Kompletně nová řada Iveco Bus Euro VI. Šetřit palivem nebylo nikdy tak snadné.

Z C E L A  N O V Ý  M Ě S T S K Ý  A U T O B U S

+  Přináší nižší celkové provozní náklady (TCO) po celou dobu provozu vozidla

+  S novým motorem Tector 7 je o 800 kg lehčí a má o 10 % zvýšenou kapacitu cestujících 

+  Vylepšené pracoviště EBSF nabízí řidiči dokonalou ergonomii, prostor i komfort

+  Dostupné ve variantách Euro VI Diesel, CNG / Bioplyn a Hybrid Arrive & Go

Iveco Bus s

B
T

S

Iveco Bus je značkou skupiny CNH Industial N. 
V., světového lídra v oblasti kapitálového zboží 
s rozsáhlými průmyslovými zkušenostmi, 
širokou škálou produktů a celosvětovou 
působností. 

Společnost Iveco Bus je významným hráčem 
v oblasti veřejné dopravy a patří mezi nej-
větší výrobce autobusů a autokarů v Evropě, navrhuje, vyrábí a prodává široký 
sortiment vozidel, která splňují veškeré potřeby veřejných i soukromých provozo-
vatelů. Iveco Bus v ČR zaměstnává více než 3000 lidí a provozuje výrobní závod ve 
Vysokém Mýtě. Široká servisní síť Iveco Bus garantuje technickou podporu všude 
tam, kde jsou vozidla Iveco v provozu.

Další informace o firmě Iveco: www.iveco.com.

Hledáme především uchazeče 
technického zaměření – 
konstruktéry, technology, logistiky, 
svářeče, lakýrníky, automechaniky 
a mnoho dalších profesí.

Nabízíme práci především 
v technických oborech v dynamickém 
a multikulturním prostředí 
firmy, která je otevřená novým 
příležitostem na rozvíjejících 
se trzích, se silným důrazem 
na výzkum a inovace.

Iveco Czech Republic

Kontaktní osoba: 
Anastasia Kučerová 
HR Advisor

+ anastasia.kucerova@cnhind.com 
8 www.iveco.com

Poštovní adresa: 
Iveco Czech Republic
Dobrovského 74, Pražské Předměstí
566 01 Vysoké Mýto
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JHV-ENGINEERING s.r.o. 
S.K.Neumanna 2793, 530 02 Pardubice
Česká republika

Telefon:
+ 420 466 614 164, + 420 464 625 901
E-mail: 
pardubice@jhv.cz

•  Konstruktér mechanických součástí
•  Konstruktér jednoúčelových přípravků
•  Konstruktér automatických linek
•  Konstruktér komponentů pro automobilový průmysl
•  Vývojář software
•  Programátor PLC automatů

Požadujeme:
•  Předpokládané ukončené odborné vzdělání technického směru
•  Komunikativní znalost NJ nebo AJ, popřípadně obojí
•  Znalost 3D konstrukčního softwaru (Pro/E, SolidWorks výhodou)

Nabízíme:
•  Zázemí stabilní firmy
•  Osobní přístup
•  Příjemné pracovní prostředí
•  Program firemního vzdělávání
•  Brigády pro studenty, zadání diplomových prací

Strukturované CV zašlete v ČJ a AJ na jednu z níže uvedených  
e-mailových či poštovních adres.

www.jhv.cz   |    jhv@jhv.cz

JHV-ENGINEERING s.r.o. 
Thámova 16, 186 00 Praha 8 
Česká republika
 
Telefon: 
+ 420 257 327 027, + 420 257 323 601    
E-mail: 
praha@jhv.cz 

...hledáme konstruktéry, vývojáře a programátory...
Společnost JHV-ENGINEERING s.r.o, se sídlem v Pardubicích a pobočkou  
v Praze, byla založena v roce 1999 jako konstrukční kancelář. Od roku 
2002 se firma začala zabývat také dodávkou jednoúčelových strojů  
a výrobních linek především pro automobilový průmysl. V současné době 
se řadí mezi přední dodavatele automatizační techniky v ČR.

JHV-ENGINEERING s.r.o. nabízí spolupráci na vývojových projektech  
u nás i v zahraničí. V rámci rozšiřování našich týmů hledáme konstruktéry  
svařovaných konstrukcí, jednoúčelových strojů a výrobních linek a to  
zejména pro tyto pozice:

Jsme netradiční firma zabývající se zakázkovou 
konstrukcí, vývojem a výrobou montážních 
linek a speciálních jednoúčelových strojů 
a zařízení.

Patříme mezi nejsilnější firmy v tomto oboru 
na českém trhu a minulý rok jsme se dostali 
do TOP 1000 nejvíce se rozvíjejících firem 
v Evropě.

Proto Vám můžeme nabídnout takové podmínky, které jinde jen tak nenajdete. 
Nadstandardní finanční ohodnocení, jazykové kurzy a odborná školení, příjemné 
pracovní prostředí, společenské aktivity, cestování a hlavně mladý kolektiv.

Domluvte si prohlídku a představení firmy, cestu Vám rádi uhradíme.

Jste konstruktivní, samostatný, máte 
technické myšlení a zájem o železo? 

Nebaví Vás stereotyp a nuda v práci 
a chcete se plně realizovat?

Pokud ano, hledáme 
právě Vás na pozice:

 � konstruktér pro vývoj 
strojů a zařízení
 � programátor SW

 � zázemí stabilní firmy
 � osobní přístup
 � příjemné pracovní prostředí
 � program firemního vzdělávání
 � brigády pro studenty
 � zadání diplomových prací

Kontaktní osoba: 
Jana Svobodová 
Personalista

+ svobodovaj@jhv.cz 
8 www.jhv.cz

Poštovní adresa: 
JHV-ENGINEERING s.r.o.
S.K.Neumanna 2793
530 02 Pardubice

      JHV-ENGINEERING s.r.o.
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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 r. 1935 se 
rozrostl do současných 13 poboček s celkem 3.100 zaměstnanci. 

K hlavním cílům společnosti patří nejvyšší kvalita, špičkové inovace, efektivnost 
nákladů a spokojenost zákazníků a zaměstnanců. KAMAX spoléhá na moderní 
metody a technologie, účinné využívání zdrojů a neustálý rozvoj.

Do české pobočky na 
stálý pracovní poměr 
i dlouhodobé praxe :

 � strojní inženýry na úsek 
výroby, kvality, konstrukce

Do mezinárodního Trainee 
programu absolventy na pozice:

 � strojní inženýr
 � ekonom v controllingu, 
oddělení nákupu
 � logistik
 � IT

Studentům:
 � zodpovědnost za 
vybrané projekty
 � využití praxe pro BP/DP
 � možnost stáže v centrále 
společnosti

Absolventům:
 � zajímavé pracovní 
uplatnění a osobní rozvoj 
v mezinárodní společnosti
 � Mezinárodní Trainee program 
- 18 měsíců, 4 pobočky

Kontaktní osoba: 
Barbora Kučerová 
Personální referentka

+ barbora.kucerova@kamax.com 
8 www.kamax.com

Poštovní adresa: 
KAMAX s.r.o.
Nudvojovice 1474
511 01 Turnov

KAMAX s.r.o.
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Jihostroj a.s. je stabilní výrobní firma, vyu-
žívající své dlouhodobé tradice a zkušenosti 
v oboru přesného strojírenství.

Firma působí dlouhodobě na průmyslovém trhu 
výrobců letadel, automobilů, zemědělských 
strojů a další mobilní techniky.

Naše firma má jasnou strategii rozvoje 
se zaměřením na další vývoj, výrobu, prodej a servis kvalitních komponentů 
z oboru hydrauliky vozidel, palivových hydraulických systémů letadel a leteckých 
pohonných jednotek a dalšího technického vybavení dopravních a manipulačních 
prostředků.

Absolventy technických VŠ 
pro obsazení těchto pozic:

 � systém Engineer pro 
divizi Letecká
 � technolog pro divizi Hydraulika 
 � projektový manažer
 � konstruktér projektant

 � tvůrčí práci na projektech 
společného vývoje 
v hi-tech oborech 
 � školící programy pro CAD systémy 
a další (např. ANSYS, CFX ...) 
Zajímavý sociální program 
a stabilní zázemí velké firmy
 � studentům nabízíme 
možnost získat lukrativní 
firemní stipendium

Jihostroj a.s.

Kontaktní osoba: 
Mgr. Ilona Walnerová 
HR manager

+ walnerova.ilona@jihostroj.cz 
8 www.jihostroj.cz

Poštovní adresa: 
Jihostroj a.s. 
Budějovická 148
382 32 Velešín
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Kautex, mez. společnost se sídlem v Bonnu, 
je součástí americké společnosti Textron  
(www.textron.com). 

V ČR působíme již více než 20 let a náš 
závod se nachází v Kněžmostě (M. Boleslav). 
Vyrábíme palivové nádrže (Škoda Auto a VW) 
a SCR nádrže - Ad Blue (BMW, Daimler, VW, 
Bosch). Dále vyrábíme CVS produkty (Daimler, TPCA, Ford, VW aj.). Nosnou tech-
nologií je vstřikování a vyfukování plastů - COEX, NGFS. Jsme certifikováni dle ISO 
TS 16949:2009 a držiteli ocenění Q1 - FORD. 

Kvalifikovaní zaměstnanci se zájmem o rozvoj a růst a se zapálením pro věc jsou 
jedním z pěti pilířů naší firemní kultury COMET. Nabízíme individuální přístup 
k plánování kariéry i příležitosti pro mez. mobilitu.

 � ambiciózní studenty VŠ 
(brigády) a absolventy VŠ 
 � kandidáty do Trainee programu
 � technicky zaměřené uchazeče 
(projekty - kvalita - technologie 
- logistika - nákup aj.)
 � kandidáty do Trainee 
programu (výroba)

 � firemní vzdělávání 
 � motivující finanční ohodnocení 
 � výkonové prémie a bonusy 
 � 13./14. plat 
 � příspěvek na záv. stravování 
a penzij. připojištění
 � 5 týdnů dovolené 
 � pružná pracovní doba
 � věrnostní prémie 
 � firemní akce 

KAUTEX TEXTRON BOHEMIA spol. s r.o.

Kontaktní osoba: 
Romana Palečková 
HR Specialist

+ romana.paleckova@kautex.textron.com 
8 www.kautex.com

Poštovní adresa: 
KAUTEX TEXTRON 
BOHEMIA spol. s r.o.
Bakovská 36
294 02 Kněžmost
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Komerční banka je jednou z nejefektivněj-
ších univerzálních bank ve střední Evropě. 
Poskytuje klientům služby v oblasti drobného, 
podnikového a investičního bankovnictví. Na 
8 600 zaměstnanců skupiny Komerční banky 
obsluhuje 1 638 000 klientů. KB je součástí 
skupiny Société Générale.

V letošním roce Komerční banka získala ocenění Top zaměstnavatel v odvětví 
Bankovnictví a investic. V uplynulých letech se stala Bankou roku 2005, 2007, 
2011 a 2012. Také v roce 2012 se Komerční banka stala nejžádanějším zaměst-
navatelem desetiletí „The Most Desired Company desetiletí 2003 – 2012“. Je tedy 
považována za jednoho z nejperspektivnějších zaměstnavatelů pro studenty 
vysokých škol po ukončení studia.

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
 � možnost profesního růstu 
a mobility v rámci celé 
skupiny Société Générale
 � možnost účasti v rozvojových 
programech pro absolventy 
Connecting a Connecting+

Komerční banka

Kontaktní osoby: 
Kateřina Hanousková 
Lukáš Mašek 
HR Generalist

+ volna_mista@kb.cz 
8 www.recrutement-societegenerale.com

Poštovní adresa: 
Komerční banka, a.s.
nám. Junkových 2772/1
155 00 Praha 5 - Stodůlky

N
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hledame-talenty-A4.indd   1 04.02.15   20:10

Česká strojírenská společnost KOVOSVIT 
MAS, a.s. je na trhu 75 let. 

Jsme lídrem ve výrobě obráběcích strojů 
v České republice a patříme mezi šest světo-
vých výrobců hi-tech technologií. 

Zabýváme se nejen výrobou, ale i vývojem 
obráběcích strojů. Jsme držiteli mnoho ocenění 
za technický přínos v České republice.

 � Zaměstnáváme více než 850 
zaměstnanců a v současné době 
hledáme nové posily.  
Staňte se součástí našeho týmu.
 � Hledáme absolventy technických 
oborů se zaměřením na 
strojírenství, elektro, technologii, 
programování a další.

Nabízíme zázemí společnosti 
s dlouholetou tradicí, firemní 
benefity a možnost profesního růstu.

Kontaktní osoba: 
Gabriela Jeřábková 
Personální manažer

+ jerabkova@kovosvit.cz 
8 www.kovosvit.cz 

   www.facebook.com/ 
kovosvit.mas

Poštovní adresa: 
KOVOSVIT MAS, a.s.
Náměstí Tomáše Bati 419
391 02 Sezimovo Ústí

KOVOSVIT MAS, a.s.
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•  

•  Procvič si paměť, pozornost, znalosti
   angličtiny, logické a analytické myšlení.

•  Připrav se na naše výkonové testy.

•  Aplikace zdarma ke stažení. 

test2job.cz

zpodpalubi.cz

Připrav se na výběrové 
řízení s aplikací

Blogujeme  

řízení s aplikací

Blogujeme  

Test2Job

Sleduj příběhy našich auditorů, 
daňařů a poradců.

Praktické rady pro stážisty, 
nováčky i zkušené pracovníky.

Aktuální informace a reporty 
z dění v KPMG i mimo něj.

zpodpalubi.cz

zpodpalubi.cz

Blogujeme  

© 2015 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member fi rm of the KPMG 
network of independent member fi rms affi liated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), 
a Swiss entity. All rights reserved.

Společnost KPMG Česká republika je členem 
celosvětové sítě poradenských společností 
KPMG s více než 162 000 pracovníky ve 155 
zemích světa. 

KPMG Česká republika zahájila svou činnost 
v roce 1990, kdy byla v Praze otevřena první 
kancelář. V současné době má 760 zaměst-
nanců a kanceláře v Praze, Brně, Českých Budějovicích a Ostravě. 

Klientům z řad mezinárodních i českých společností poskytuje služby v oblasti 
poradenství, auditu, daní a práva. Mezi klienty společnosti patří komerční firmy, 
vládní instituce, subjekty veřejného sektoru i neziskové organizace.

Pro pražskou kancelář přijmeme 
na stáž i plný úvazek studenty 
do poradenského oddělení 
Management Consulting – IT 
Advisory (Enterprise Architecture, 
IT bezpečnost, Intellectual Property, 
Business Intelligence, Data 
Analytics) a IT Risk Management.

 � zajímavou práci na projektech 
a zakázkách pro významné 
české i zahraniční společnosti
 � možnost pracovat se zkušenými 
profesionály v rámci silné 
poradenské společnosti
 � příležitost pro rozvoj 
znalostí a zkušeností 
 � dobré finanční ohodnocení 
a benefity

Kontaktní osoba: 
Hana Borovičková 
Assistant

+ hborovickova@kpmg.cz 
8 www.pribehzacina.cz 

   www.facebook.com/
kpmgvceskerepublice

Poštovní adresa: 
KPMG Česká republika s.r.o.
Pobřežní 1a 
186 00 Praha 8

KPMG

A
1

8



140

částečný úvazek
bakalářská / diplomová práce
praxe / stáž
brigáda
trainee program
strojní
elektro
informatika
ekonomie
chemie
stavební
ostatní

Možnosti během studia:

částečný úvazek
bakalářská / diplomová práce
praxe / stáž
brigáda
trainee program
strojní
elektro
informatika
ekonomie
chemie
stavební
ostatní

Možnosti během studia: Kontakt a adresa: Kontakt a adresa:

Hledáme: Nabízíme: Hledáme: Nabízíme:

141

Společnost Lovochemie, a.s. největší výrobce 
hnojiv v České republice je členem koncernu 
AGROFERT. Svým výrobním programem výrazně 
přispěla k rozvoji českého zemědělství. V sou-
časné době je hlavním zaměřením společnosti 
výroba a prodej dusíkatých vícesložkových hno-
jiv v tuhé i kapalné formě. Lovochemie, a.s. 
zaměstnává 650 lidí.

Společnost PREOL, a.s. je kompetenčním centrem pro výrobu a vývoj biopaliv 
v rámci skupiny AGROFERT HOLDING, a.s. 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.  
PREOL, a.s., zaměstnává 126 lidí.

 � studenty a absolventy 
technických škol 
zaměřených na chemii
 � motivované kolegy s chutí 
se učit novým věcem
 � proaktivitu, loajalitu 
a nadšení pro obor

Studentům VŠ:
 � krátkodobé i dlouhodobé 
stáže a brigády
 � témata na ročníkové, bakalářské 
či diplomové práce
 � možnost exkurzí  

Absolventům VŠ:
 � rozvojový program pro 
mladé začínající odborníky 
 � uplatnění a růst v moderní 
společnosti

Kontaktní osoba Lovochemie: 

Ing. Michaela Stuchlá 
Personalista

( +420 601 338 466 
+ michaela.stuchla@lovochemie.cz 
8 www.lovochemie.cz

Poštovní adresa: 

Lovochemie, a.s.
Terezínská 57
410 02 Lovosice

Kontaktní osoba PREOL: 

Vendula Sedláková 
Personalista

( +420 725 666 621 
+ vendula.sedlakova@preol.cz 
8 www.preol.cz

Poštovní adresa: 

PREOL, a.s.
Terezínská 1214
410 02 Lovosice

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

31
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PANTONE 288C 
C100 M67 Y0 K23
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C0 M94 Y100 K0

LATECOERE Czech Republic s.r.o. je součástí francouz-
ské společnosti GROUPE LATECOERE. Hlavní centrála 
společnosti je ve městě Toulouse v jižní Francii, které 
je nejvýznamnějším střediskem leteckého a kosmic-
kého průmyslu v Evropě. GROUPE LATECOERE využívá 
ke svému podnikání v oblasti leteckého průmyslu mezi-
národní síť svých poboček, partnerů a subdodavatelů.

LATECOERE Czech Republic s.r.o. se významnou měrou 
podílí na tvorbě výrobního portfolia celé skupiny.

GROUPE LATECOERE je v současné době předním dodavatelem významných firem:
 � Airbus
 � Boeing
 � Dassault Aviation
 � Embraer

 � konstruktéry 
 � technology – obrábění, 
kompozitní výroby
 � kontrolory – 3D měření, kontrola 
NDI, vstupní a výstupní kontrola
 � specialisty řízení kvality
 � koordinátory výroby
 � řídící pracovníky do úseku výroby

 � práci na špičkovém pracovišti 
vybaveném nejmodernějšími 
technologiemi 
 � spolupráci na mezinárodních 
projektech
 � vzdělávání a rozvoj technických 
a manažerských dovedností 
 � širokou nabídku 
zaměstnaneckých výhod  
 � možnost kariérního růstu

Kontaktní osoba: 
Jiří Šíma

+ jiri.sima@latecoere.cz 
8 www.latecoere.cz 

   www.facebook.com/latecoereCZ

Poštovní adresa: 
LATECOERE Czech Republic s.r.o.
Beranových 65
199 02 Praha 9 - Letňany

LATECOERE Czech Republic s.r.o.

3
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Magna Cartech Spol. s.r.o. je členem společen-
ství kanadského koncernu Magna International 
Inc., jednoho z největších světových dodava-
telů automobilového průmyslu.

Magna Cartech v Českých Velenicích je 
součástí divize Cosma, je specializována na 
výrobu ocelových výlisků a svařování. Tento 
závod  je od svého vzniku, roku 1996, jedním z největších zaměstnavatelů regionu 
- Třeboňsko.

Největšími zákazníky jsou Volkswagen, PSA, BMW, Ford...

 � nástrojaře
 � technology
 � konstruktéry
 � vedoucí projektu

 � odbornou praxi
 � odborné a diplomové práce
 � perspektivní a stabilní práci
 � zázemí a stabilitu 
světového koncernu
 � osobní a profesní růst
 � odpovídající finanční ohodnocení
 � příspěvek na dopravu 
a závodní stravování
 � možnost zvyšování kvalifikace

Kontaktní osoba: 
Ludmila Korčaková 
Vedoucí personálního oddělení

+ lpodlesakova@cosma.com 
8 www.magna.com

Poštovní adresa: 
Magna Cartech Spol. s.r.o. 
Hospodářský park 600
378 10 České Velenice

Magna Cartech Spol. s.r.o.

2
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 � Madeta a.s. je největším zpracovatelem 
mléka v ČR s více než 110letou tradicí
 � jsme ryze českou firmou s jedním jasným 
vlastníkem a více než 1400 zaměstnanci
 � kvalita našich přírodních výrobků bez 
konzervantů je umocněná původními 
recepturami a poctivým řemeslem

 � absolventy, kteří mají chuť 
spojit svou profesní kariéru 
s firmou, jejíž výrobky patří 
k nejlepším na trhu
 � aktivní studenty, kteří se 
chtějí během studia účastnit 
praxí v našich provozech 
a spolupracovat na zajímavých 
tématech závěrečných prací

 � praxe a brigády v našich 
potravinářských provozech
 � spolupráci na psaní bakalářských 
a diplomových prací
 � pracovní příležitosti na 
pozicích techniků ve výrobních 
závodech, případně generálním 
ředitelství, a možnost 
dalšího kariérního růstu

MADETA a.s.

Kontaktní osoba: 
Pavel Buryánek 
Personální ředitel

+ pavel.buryanek@madeta.cz 
8 www.madeta.cz 

   www.facebook.com/Madeta.AS

Poštovní adresa: 
MADETA a.s.
Rudolfovská 246/83
370 50  České Budějovice

2
1

4



144

částečný úvazek
bakalářská / diplomová práce
praxe / stáž
brigáda
trainee program
strojní
elektro
informatika
ekonomie
chemie
stavební
ostatní

Možnosti během studia:

částečný úvazek
bakalářská / diplomová práce
praxe / stáž
brigáda
trainee program
strojní
elektro
informatika
ekonomie
chemie
stavební
ostatní

Možnosti během studia: Kontakt a adresa: Kontakt a adresa:

Hledáme: Nabízíme: Hledáme: Nabízíme:

145

Experis, jedna ze čtyř divizí společnosti 
ManpowerGroup, je světovým lídrem ve vyhle-
dávání specialistů v IT, inženýringu a financích.

Mít absolutně jasno je ve vašich silách.

Je těžké vidět jasně, kam vaše kariéra smě-
řuje, když jste zaneprázdněni jejím budová-
ním. Zjistíme, kdo opravdu jste a co opravdu 
chcete dělat a najdeme způsob, jak vás posunout dopředu. Najděte práci, kde 
budoucnost vypadá jasně.

Technické pozice
 � procesní a strojní inženýry
 � inženýry kvality
 � projektové manažery
 � konstruktéry
 � technology a techniky
 � IT specialisty, programátory 
a developery

 � zajímavé a pestré nabídky 
pro české i globální zahraniční 
výrobní společnosti, konstrukční 
a vývojová centra v různých 
oblastech jako např.: 
automotive, letecká technika, 
strojírenské společnosti apod.
 � konzultace papírového 
nebo elektronického CV

Kontaktní osoba: 
Martin Holata 
Team Leader 
ExperisEngineering Praha
+ martin.holata@experis.cz 

8 www.experis.cz 
   www.facebook.com/pages/Experis-Czech-

Republic/487229534621379 

   www.facebook.com/ManpowerCzechRepublic 

Poštovní adresa: 
Experis
Karlovo nám. 10/2097 
120 00 Praha 2

ManpowerGroup s.r.o./Experis
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Centrum sdílených služeb MANN+HUMMEL 
Service s.r.o. poskytuje od roku 2007 
servisní služby pro ostatní pobočky koncernu 
MANN+HUMMEL. Do portfolia společnosti 
patří služby v oblastech účetnictví a financí, 
výzkumu a vývoje, informačních technologií 
a SAPu, personalistiky, kvality, nákupu a pro-
deje. Škála i objem poskytovaných služeb ros-
tou od počátku existence společnosti. V současnosti zaměstnáváme v Nové Vsi a Brně 
(pobočka specializovaná na výzkum a vývoj, IT a HR služby) přes 260 zaměstnanců.

V září 2013 jsme otevřeli novou halu s kancelářskými prostory a vývojovou laboratoří 
se zkušebnou.

V roce 2014 společnost získala prestižní ocenění Progresivní zaměstnavatel regionu 
Vysočina.

 � hledáme kolegy v oblasti IT, R&D, 
financí a účetnictví, HR a nákupu
 � komunikativní znalost alespoň 
jednoho světového jazyka 
(upřednostňujeme znalost 
anglického jazyka a znalost 
dalšího světového jazyka vítána)
 � ochota učit se novým věcem

 � perspektivní a zajímavou 
práci v prosperující firmě
 � každodenní využívání 
znalostí cizích jazyků
 � 13., 14., 15. mzdu
 � 6 týdnů dovolené
 � příspěvek na penzijní připojištění
 � bezplatné jazykové vzdělávání
 � kulturní a společenské akce

Kontaktní osoba: 
Lenka Bláhová 
HR Specialist

+ lenka.blahova@mann-hummel.com 
8 www.mann-hummel.com/cs

Poštovní adresa: 
MANN+HUMMEL Service s.r.o.
Nová Ves 66
675 21 Okříšky

MANN+HUMMEL Service s.r.o.
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MECAS ESI s.r.o. je součástí mezinárodní 
společnosti ESI Group, která je uznáva-
ným světovým dodavatelem nástrojů počíta-
čové simulace v oblastech návrhu prototypů 
a výrobních procesů.

Tým inženýrů MECAS ESI poskytuje technic-
kou podporu a konzultace v oblasti simulací 
nárazových zkoušek, posouzení limitních stavů a provádění multifyzikálních analýz.

Virtuálně optimalizujeme prvky pasivní bezpečnosti, výrobní procesy: tváření, lití, 
svařování, tepelného zpracování, ale také pomáháme navrhnout optimální design 
na základě analýz v oblastech vibroakustiky, proudění popř. elektromagnetické 
kompatibility.

 � motivované studenty i absolventy 
VŠ technického zaměření ochotné 
rozvíjet své odborné znalosti 
a podílet se na řešení zajímavých 
projektů, zejména v oblastech 
nárazových zkoušek automobilů, 
proudění, vibroakustiky 
nebo výrobních procesů

 � trainee program
 � pozici ve stabilní 
a perspektivní společnosti
 � zajímavou práci na 
průmyslových projektech
 � odborný růst a dlouhodobou 
perspektivu
 � firemní benefity pro zaměstnance
 � studentům spolupráci 
na diplomové práci

Kontaktní osoba: 
Luďka Majerová 
HR Manager

+ ludka.majerova@mecasesi.cz 
8 www.mecasesi.cz

Poštovní adresa: 
MECAS ESI s.r.o.
Brojova 2113/16
326 00 Plzeň

MECAS ESI s.r.o.

-

Společnost MBtech Bohemia s.r.o. je jedním 
z předních poskytovatelů vývojových a konzul-
tačních služeb pro oblast automobilového prů-
myslu. V posledních letech se však stále více 
orientuje i na železniční dopravu a letectví. Své 
zákazníky podporuje od prvních skic, přes kon-
strukci, výpočty a testování až po prototypo-
vou výrobu.

V České republice zahájila svoji činnost v roce 1996 jako dceřiná firma společnosti 
Daimler.

Zákazníci firmy MBtech mohou využívat benefit v podobě znalostí a zdrojů skupiny 
AKKA, která má 70 poboček ve více než 20 zemích světa. MBtech Bohemia 
zaměstnává v České republice téměř 400 odborníků. Naleznete nás v Praze, Plzni 
a Mladé Boleslavi.

Hledáme nové kolegy, kteří mají 
vztah k technice, chtějí rozvíjet 
své odborné znalosti a kreativně 
se podílet na řešení vývojových 
projektů např. v oblasti konstrukce 
karoserií, motorů, převodovek či 
ve vývoji elektriky a elektroniky.

Vyvíjej (se) s námi.

Jako jedna z předních vývojových 
společností v České republice 
sázíme na talent a kreativitu 
našich kolegů. Absolventům 
technických vysokých škol nabízíme 
zázemí silné a stabilní společnosti 
i možnost práci na nadnárodních 
vývojových projektech.

MBtech Bohemia s. r. o.

Kontaktní osoba: 
Personální oddělení

+ personal@mbtech-bohemia.cz 
8 www.mbtech-group.jobs.cz

Poštovní adresa: 
MBtech Bohemia s. r. o.
Nárožní 1400/7
158 00 Praha 13 - Stodůlky
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Komplexní projektová, inženýrská a poradenská činnost 
ve stavebnictví.

Hlavní skupiny projektů:
 � metro
 � inženýrské stavby
 � tramvajové tratě
 � železnice
 � silniční stavby
 � tunelové a průmyslové stavby
 � městská infrastruktura
 � bytové, obchodní a administrativní stavby

Díky dlouholeté zkušenosti a špičkové technické úrovni se naši experti podílejí na řešení vědecko-
výzkumných úkolů, spolupracují při tvorbě a revizi norem a jsou zváni ke konzultacím a expertním 
posudkům.

 � odbornou znalost 
a špičkovou kvalitu
 � schopnost práce v kolektivu

 � projektování nejvýznamnějších 
staveb v ČR
 � využití moderního HW 
a SW vybavení
 � dobré pracovní prostředí 
a platové podmínky
 � zajímavá, ale náročná 
a různorodá práce

Kontaktní osoba: 
Ing. Vladimír Michalička 
Ekonomický a personální ředitel

+ michalicka@metroprojekt.cz 
8 www.metroprojekt.cz

Poštovní adresa: 
METROPROJEKT Praha a. s.
I. P. Pavlova 1786/2
120 00 Praha 2

METROPROJEKT Praha a. s.

-

Společnost Medical Technologies je  světový 
leader v oblasti vývoje a výroby medicínských 
přístrojů pro fyzikální terapii a respektovanou 
společností v oblasti kardiologie a estetické 
medicíny s neustále rostoucím podílem na 
světových trzích. 

Vývojové centrum společnosti dnes v Praze 
zaměstnává více než 100 lidí. Rozsáhlé produktové portfolio je vyráběno ve 
dvou vlastních výrobních závodech v Evropě a distribuováno pod značkou BTL 
ve více než 100 zemích světa prostřednictvím sítě vlastních prodejních poboček 
a obchodních partnerů. Od svého vzniku, v roce 1993, buduje společnost komplexní 
technologické know-how napříč širokým spektrem oborů.

Do našich týmů hledáme 
kolegy, se zájmem nalézt uplat-
nění v těchto profesích:

 � vývojář HW (analog, digitál)
 � vývojář C++
 � konstruktér mechanických dílů
 � produktový specialista pro 
obor lékařských přístrojů
 � projektový inženýr - 
vývojová dokumentace
 � projektový manažer

 � profesní růst v expandující 
mezinárodní technologické 
společnosti
 � zajímavé technologické 
projekty v oblasti medicínských 
elektronických systémů
 � prostor pro vlastní kreativitu 
zatížen minimem procesů
 � bohatý systém 
zaměstnaneckých benefitů

Medical Technologies CZ a.s.

Kontaktní osoba: 
Michaela Kopecká

+ careers@medictech.com 
8 www.medictech.com

Poštovní adresa: 
Medical Technologies CZ a.s.
Radimova 36
169 00 Praha 6
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We are looking for software engineers.  
Talented and smart. 

Your contact:
Kateřina Zobanová
Phone: 0239/005-107
E-Mail: jobs_cz@mgm-tp.com

Munich - Hamburg - Berlin - Cologne - Nuremberg - Leipzig - Grenoble - Prague

mgm technology partners GmbH is focused on the creation, im-
plementation, quality assurance and operation of highly scalable 
applications and business portals.
Our international team of more than 280 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 
engagement 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.

More than 300 employees are experienced in 
innovation. We have been developing java-
based online applications for eCommerce, 
eGovernment and insurance for more than 
20 years. Our solutions, such as the DHL 
marketplace, the ElsterOnline-Portal (tax) and 
the Lidl shop, are highly scalable, integrated 
and secure.

Our colleagues are passionate software developers, working in highly specialized 
teams with flat hierarchies and agile methods. We make sure that our employees 
benefit from our cooperative, friendly, working atmosphere, culture of open 
communication, flexible working hours as well as our training program. Thus they 
can develop their personal potential for the benefit of our customers.

 � Java Developer
 � Build and Deployment Specialist
 � QA Developer
 � IT-Helpdesk

 � interesting subjects and projects 
for our international customers
 � nice and friendly team
 � independent, autonomous work
 � continuous learning at the job, 
e.g. by our internal training
 � flexible working hours
 � various benefits, no openspace 

mgm technology partners

Contact person:
Kateřina Zobanová 
Recruitment Specialist

+ jobs_cz@mgm-tp.com 
8 www.mgm-tp.com 

   www.facebook.com/
mgmTechnologyPartners

Address:
mgm technology partners
Letenske nam. 157/4
170 00 Prague 7
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Monster® je lídr v oblasti online náboru 
zaměstnanců a nalézání shody mezi talen-
tovanými kandidáty a nabídkou volných míst 
lokálně i globálně. 

Na našich globálních stránkách najdete odkazy 
na 56 národních webových stránek v lokálním 
jazyce. Tyto stránky spolu s našimi globálními partnery profilují Monster jako 
nadnárodního poskytovatele HR řešení s působením ve více než 60 zemích světa. 

Díky působení lokálně i v zahraničí jsme lídrem v poskytování HR služeb ve většině 
evropských zemí. V regionu Asie a Tichomoří jsme jediným hráčem v oblasti online 
recruitmentu včetně Indie a Číny.

Monster Technologies hledá kan-
didáty na následujici pozice: 

 � Java Developer
 � .NET Developer
 � QA Engineer
 � Web Developer
 � UX Designer etd.

Nabízíme možnost kariéroveho 
růstu, možnost pracovat  v opravdu 
mezinárodním prostředí schopných 
a talentovaných odborniků na 
dalším rozvoji našich produktů 
a práci s moderními technologiemi. 
Samozřejmostí jsou nadstandardní 
ohodnocení a benefity.

Monster Technologies s.r.o.

Kontaktní osoba: 
Adellaide Mikova 
Senior Recruiter

+ adellaide.mikova@monster.com 
8 www.monster.cz

Poštovní adresa: 
Monster Technologies s.r.o.
Rohanske Nabrezi 670/19
186 00 Praha 8

N
0

8

Nadnárodní skupina Mondelēz International je 
druhá největší potravinářská firma na světě, 
s více jak stoletou tradicí. Je předním světovým 
výrobcem cukrovinek, snacků a kávy, který 
vznikl 1. října 2012 rozdělením společnosti 
Kraft Foods na dvě samostatné firmy.

V České republice a na Slovensku působí již od 
roku 1992 a pod novým názvem Mondelēz International začala fungovat 29. dubna 
2013. Má své zastoupení v Praze a Bratislavě a její produkty se vyrábějí v pěti 
továrnách (Opava, Lovosice, Mariánské Lázně, Valašské Meziříčí a Bratislava). 
Mondelēz International své výrobky prodává ve 165 zemích světa a mezi její 
nejznámější značky patří Milka, Cadbury, Jacobs, Oreo nebo Trident.

 � nadšené kolegy s elánem pro 
práci a proaktivním přístupem
 � spolehlivé, loajální a flexibilní
 � s komunikačními dovednostmi
 � týmovým duchem
 � chutí dále se rozvíjet a vzdělávat
 � konkrétní požadavky jsou 
vždy specifické vzhledem 
k nabízené pozici

 � zázemí mezinárodní společnosti
 � atraktivní a moderní prostředí
 � široké spektrum  pracovních pozic 
 � práci v mladém 
a dynamickém kolektivu
 � možnost osobního 
rozvoje, profesního růstu 
v rámci celého světa
 � spektrum zaměstnaneckých 
benefitů 

Kontaktní osoba: 
Olga Leharová 
Recruitment Specialist

+ kariera@mdlz.com 
8 www.mondelez.jobs.cz

Poštovní adresa: 
Mondelēz International
Karolinská 661/4
186 00 Praha 8

Mondelēz International

N
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MOTOR JIKOV Group a.s., celosvětový doda-
vatel technických komponent převážně pro 
automobilový a spotřební průmysl, působí na 
trhu strojírenské výroby již déle než 100 let. 

Tradice společnosti MOTOR JIKOV Group a.s. 
sahá až do roku 1899. Za tu dobu pro-
šla mnoha etapami vývoje a dnes je tato 
ryze česká akciová společnost matkou čtyř dceřiných podniků se strojírenským 
a slévárenským zaměřením. Vzájemné provázání výrobních programů společ-
ností 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 glo-
bálně konkurenceschopné efektivity a kvality výroby.

 � konstruktéry
 � technology
 � projektové inženýry
 � elektroprojektanty

Studentům nabízíme:
 � stipendia, exkurze, brigády, 
zpracování bakalářských 
a diplomových prací, po škole 
perspektivní zaměstnání

Zaměstnancům nabízíme:
 � práci na moderních 
strojích a zařízeních
 � práce se špičkovými 
výpočetními systémy

Kontaktní osoba: 
Ing. Daniela Radevová 
Specialista pro RLZ

+ dradevova@mjgroup.cz 
8 www.motorjikov.com

Poštovní adresa: 
MOTOR JIKOV Group a.s.
Kněžskodvorská 2277/26
370 04 České Budějovice

MOTOR JIKOV Group a.s.
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Mediální partner 
Veletrhu iKariéra 2015

Každý měsíc
rozhovory, cestopisy, soutěže, 
tipy na výhodné cestování

Čtěte ve vlacích Českých drah 
a soutěžte na www.cdprovas.cz

inz iK.indd   1 4.2.2015   14:22:35
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Jsme firma Mubea a patříme mezi nejvýznam-
nější výrobce automobilových komponentů na 
celém světe. 

Dodáváme součástky předním automobilovým 
výrobcům, jako jsou např. VW Group, Škoda 
Auto, Porsche, Audi, BMW, Renault, Ford, 
Aston Martin, Bentley a další.

V současnosti zaměstnává koncern Mubea přes 10.000 zaměstnanců po celém 
světě. V České republice jsme zahájili výrobu v roce 1995 a v současné době na 
pobočkách Žebrák, Prostějov a Olomouc zaměstnáváme více než 1800 pracovníků. 
V dubnu 2014 byla v Plzni otevřena nová konstrukční kancelář.

Díky stabilitě společnosti nabízíme svým zaměstnancům perspektivu a jistotu 
v jejich profesním růstu.

 � procesní inženýry
 � konstruktéry
 � projektové inženýry
 � specialisty na programování 
řídících systémů

Studentům vysokých škol nabízíme 
v rámci odborné přípravy možnost 
získat praxi v našich závodech, 
možnost stipendijních programů 
a spolupráci na diplomových 
a seminárních prací tak, aby 
byly přínosem pro reálné řešení 
technických problémů (změn).

Mubea spol. s.r.o.

Kontaktní osoba: 
Bohuslava Motlová 
Personální oddělení

+ bohuslava.motlova@mubea.com 
8 www.mubea.com/cz

Poštovní adresa: 
Mubea spol. s.r.o.
Za Dálnicí 510 
267 62 Žebrák

3
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MSD is a global healthcare leader commit-
ted to improving health and well-being in 140 
countries around the world. 

As part of our team in Prague, you will be 
helping us grow our MSD IT Global Innovation 
Center focused on developing and applying 
advanced capabilities in information sciences, 
information security, mobility, social media and big data.

Overall, our new  MSD IT Global Innovation Center in Prague offers you incredible 
opportunities to learn from others across the globe, to challenge yourself. You will 
have the opportunity to work in global teams to identify and tackle the biggest 
opportunities and challenges at the intersection of healthcare, information and 
technology.

Students with university 
degree (MSc or BCs with 
experience) in the following:

 � Information Technology
 � Information Security
 � Computer Science
 � Engineering
 � Mathematics
 � Statistics
 � other equivalent fields

 � 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: 
Veronika Novotná

+ msdgraduates@merck.com 
8 www.msd.cz

Address: 
MSD IT Global Innovation Center s.r.o. 
Riverview
Svornosti 3321/2
150 00 Praha 5 - Smíchov

MSD IT Global Innovation Center s.r.o.
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Since 1976, NI provide a powerful, flexible 
technology solutions that accelerate producti-
vity and drive rapid innovation. NI’s graphical 
system design approach to engineering provi-
des an integrated software and hardware plat-
form that speeds the development of any sys-
tem needing measurement and control. The 
company’s long-term vision and focus on improving society through its techno-
logy supports the success of its customers, employees, suppliers and shareholders. 

With headquarteres in Austin, NI has over 7,100 employees. The company sells pro-
ducts to more than 35,000 companies in 90 countries. In 2014, National Instruments 
was ranked number 15 in the World‘s Best Multinational Workplaces List.

National Instruments is looking for 
engineering university graduates 
with strong leadership qualities, who 
are interested in developing their 
careers in the area of engineering, 
technical field sales and consulting.

 � attractive compensation package
 � integration into a motivated, high 
energy, and technical work team
 � technical and challenging work 
with customers and NI teams
 � continuous technical and 
professional development
 � various professional 
career opportunities

National Instruments

Contact person:
Reka Kosik 
HR Assistant

+ reka.kosik@ni.com 
8 www.ni.com

Address:
National Instruments
Neumann János utca 1/E 2nd floor  
H-1117, Budapest 
Hungary

2
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Slož si svého jeřába!
Někdy kolem roku 1800 byl poprvé složen i papírový jeřáb orizuru, který je dnes v Japonsku 
vůbec nejoblíbenější skládankou, a rozšířil se i do mnoha jiných zemí celého světa. Jeřáb patří 
mezi tradiční japonské symboly dlouhého života, a proto si lidé často desítky nebo i stovky 
skládaných jeřábů navlékají na dlouhé šňůry a zavěšují v bytě pro štěstí. Zhotovování šňůr 
s tisícem navlečených papírových jeřábů je také stále oblíbenou zábavou nemocných, kteří 
věří, že tak přispívají ke svému uzdravení.
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NCR Corporation is the global leader in 
consumer transaction technologies, turning 
everyday interactions with businesses into 
exceptional experiences. 

With its software, hardware, and portfolio 
of services, NCR enables nearly 550 million 
transactions daily across the retail, financial, 
travel, hospitality, telecom and technology industries. 

NCR solutions run the everyday transactions that make your life easier. NCR has 
headquarteres in Duluth, Georgia with 30,000+ employees and does business in 
180+ countries.

YOU – WHO:
 � is passionate about 
computers and software – 
even if you don’t have much 
programming experience
 � has an exceptional knack 
for problem solving and 
logical reasoning
 � relishes a tough challenge and 
is eager to learn new skills
 � is a great team player

 � five weeks of holiday
 � possibility to work from home
 � Benefit Plus Program 
(Cafeteria System)
 � meal vouchers
 � language courses
 � possibility to grow and 
develop your career

Contact person: 
Lucie Fiegerová 
Talent Acquisition Consultant

+ lucie.fiegerova@ncr.com 
8 www.ncr.com 

   www.facebook.com/ncrcorp

Address: 
NCR Česká republika, spol. s r. o.
Rohanské nábřeží 678/29
186 00 Praha 8

NCR
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Novartis - Our mission is to care and cure. Our 
aspiration is to be the world’s most respected 
and successful healthcare company with over 
130 000 employees. 

The Novartis IT Hub in Prague was launched in 
2012 and represents a significant investment 
for Novartis providing shared IT services to 
the company’s businesses worldwide.  

The Hub has already grown to over 200 associates, each with deep technical 
skillsets. Most of the technologies and services are delivered worldwide, therefore 
we recruit individuals who can demonstrate both the expected technical skills 
and, as importantly, the soft skills necessary to interact with all of our colleagues 
across the world.

Novartis IT Hub in Prague seeks 
graduates in IT and Engineering 
to support our core business. 

We are hiring:
 � Junior IT Project Managers
 � Mobile Application Specialists
 � System Engineers
 � Junior ERP Analysts

 � 18 months of paid internship 
with detail-oriented process of 
onboarding for IT graduates 
 � talent development 
program and mentoring
 � possibility to meet colleagues 
from all over the world via social 
networking and sports events

Contact person:
Jan Zavoral 
HR Manager

+ cz.careers@novartis.com 
8 www.novartis.com 

   www.facebook.com/novartis

Address: 
Novartis s.r.o.
Gemini, budova B
Na Pankráci 1724/129
140 00 Praha 4

Novartis IT Hub Prague

N
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Společnost NET4GAS je držitelem výhradní licence 
pro přepravu plynu (TSO) v České republice. 

Provozuje více než 3800 km plynovodů a její pře-
pravní soustava je zárukou bezpečnosti a spo-
lehlivosti, provozní dokonalosti a inovativních 
řešení, které respektují závazek vůči budoucím 
generacím. 

NET4GAS jako provozovatel přepravní plynárenské 
soustavy v České republice zabezpečuje: 

 � mezinárodní přepravu zemního plynu přes Českou republiku
 � vnitrostátní přepravu zemního plynu, zejména 
regionálním plynárenským společnostem
 � další rozvoj plynárenské soustavy na území ČR

 � studenty a absolventy vysokých 
škol technického zaměření 
(elektro, strojní, chemie)
 � studenty se znalostí anglického 
jazyka na komunikativní úrovni
 � studenty s chutí se dále rozvíjet

 � stáže pro studenty  
3. - 5. ročníků VŠ
 � Trainee program pro absolventy

Kontaktní osoba: 
Jana Koverdynská 
HR Senior Specialist

+ jana.koverdynska@net4gas.cz 

Poštovní adresa: 
NET4GAS
Na Hřebenech II 1718/8
140 21 Praha 4 - Nusle

NET4GAS

31
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Jsme O2, integrovaný telekomunikační operá-
tor na českém trhu.

V současnosti provozujeme téměř 8 milionů 
mobilních a pevných linek. Jako první operátor 
v České republice jsme spustili LTE, 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 finančních služeb, přes telekomunikace, pojišťovnictví, nemovitosti, oblast 
energetiky a těžbu nerostů, zemědělství, maloobchodní služby až po biotechnologie.

Hledáme ty z vás, kteří jsou:

 � ambiciózní a orientovaní 
na výsledek
 � otevření a flexibilní
 � kreativní a motivovaní
 � orientovaní na zákazníka
 � týmoví hráči

Internship Program:

 � pro studenty 3. a vyšších 
ročníků VŠ
 � na 12 měsíců
 � placená práce na 20 hodin/týdně 

Graduate Program:

 � pro absolventy VŠ
 � na 12 měsíců
 � placená práce na plný úvazek
 � možnost rotace

Naše programy mají vždy něco 
navíc.

Kontaktní osoba: 
Kristina Brabcová 
Attraction Specialist

+ kristina.brabcova@o2.cz 
8 www.chcidoO2.cz 

   www.facebook.com/KarieravO2

Poštovní adresa: 
O2
Za Brumlovkou 266/2
140 22 Praha 4 - Michle

O2

2
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Onlio, a.s. je stabilní, dynamicky rostoucí 
a prosperující česká firma poskytující zákaz-
nicky orientovaná softwarová řešení a kon-
zultační služby v oblasti nových portálů, elek-
tronického obchodu, webové komunikace 
a webových aplikací šitých na míru. Jsme 
dlouholetým partnerem společnosti Atlassian 
Ltd., ale pracujeme rovněž se softwary dal-
ších předních značek. 

Naším cílem je napomoci podnikatelským subjektům k využití plného potenciálu 
internetu a webových technologií a maximalizovat tak jejich konkurenční 
schopnosti na lokálních i globálních trzích.

Nenabízíme volné pozice, 
nabízíme příležitost.

Na základě vašich dovedností 
vám můžeme nabídnout 
práci v těchto oblastech:

 � zákaznický servis
 � projektový management
 � tým konzultantů
 � tým vývojářů
 � tým webařů

 � využití vašich zkušeností 
a dovedností na pozici, 
která vás bude bavit
 � možnost práce v Praze 
nebo Hradci Králové
 � flexibilní pracovní dobu 
s možností pracovat i z domova
 � prostor pro vlastní rozvoj 
 � možnost učit se od odborníků

Kontaktní osoba: 
Zuzana Legerová 
Konzultantka

+ zuzana.legerova@onlio.com 
8 www.onlio.com 

   www.facebook.com/Onlio

Poštovní adresa: 
Onlio, a.s.
Litvínovská 609/3
190 00  Praha 9 - Prosek

Onlio, a.s.
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Junior Automated 
Test Engineer

Junior Solaris SW 
Developer – Solaris 
Virtualization

Oracle Solaris 
Sustaining Engineer

C Developers

Java 
Developers

Oracle is hiring talented graduates to work in 
IT Business Solutions.  Work at Oracle may 
not be what you think.  It’s not all about tech-
nology, bits and bytes only. It is also about 
finding an IT solution to the business needs of 
customer, inclusive advanced manufacturing, 
controlling, logistics, complex projects man-
agement, human capital management and 
many others.

Oracle is the world‘s most complete, open, and integrated business SW and HW 
systems company.

Working at Oracle means working on innovative, leading technological develop-
ments. Do you want to become part of this?

We are looking for both junior 
& senior candidates, both 
students & graduates! 

Now we are seeking:
 � Junior Automated Test Engineers
 � Junior Solaris SW Developer 
– Solaris Virtualization
 � Oracle Solaris Sustaining Engineer
 � C Developers

 � opportunity to work with 
TOP professionals on the 
market and on the best SW 
products & technologies
 � part/full time jobs  
& improving IT skills
 � competitive salary & benefits 
(e.g. flexible working hours, 
work from home)
 � informal & friendly culture

Contact person:
Riana Křemenová 
Recruiter

+ riana.kremenova@oracle.com 
8 www.oracle.com 

   www.facebook.com/pages/
Oracle-Czech/135605106453256

Address: 
ORACLE
V Parku 2308/8 
148 00 Praha 4

ORACLE
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PRO LETNÍ STÁŽE HLEDÁME 
STUDENTY 4. A 5. ROČNÍKŮ FAKULT

- STROJNÍ
- ELEKTRO-TECHNIKY

- STAVEBNÍ
- APLIKOVANÝCH VĚD

- EKONOMICKÉ
- CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ

Naše lokality: 
- Velké Popovice
- Nošovice
- Plzeň
- Praha

www.prazdroj.jobs.cz

inzerce_A5.indd   1 27.1.2014   16:23:39

Plzeňský Prazdroj je významným výrobcem a exportérem 
českého piva, které vaříme v pivovarech: Velké Popovice ve 
středních Čechách, Plzeňský Prazdroj a Gambrinus v Plzni 
a Radegast v Nošovicích. Komerční centrála společnosti je 
v centru Prahy. Jsme členem skupiny SABMiller plc., druhé 
největší pivovarnické společnosti na světě. 

Plzeňský Prazdroj je českým národním symbolem.  
Navazujeme na tradici, ale zároveň podporujeme inovativní 
přístup.

Naše hodnoty:
 � 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.

 � studenty s výbornou angličtinou
 � stáže jsou určeny pouze 
studentům posledních ročníků 
pětiletého studia (4. a 5.)

Více informací najdete v popisech 
stáží na http://prazdroj.jobs.cz, 
nebo brožurce, kterou Vám rádi 
předáme u našeho stánku.

 � dlouhodobou spolupráci 
s nadanými studenty 
vybraných VŠ 
 � letní placené stáže 
 � příležitost podílet se na 
realizaci náročných projektů
 � vybraným stážistům garantujeme 
pracovní smlouvu po ukončení 
studia podle jejich zaměření

Kontaktní osoba: 
Jana Gregorová 
Senior Talent Acquisition Specialist

+ Jana.Gregorova@pilsner.sabmiller.com 
8 www.prazdroj.cz 

   www.facebook.com/
plzen.prazdroj

Poštovní adresa: 
Plzeňský Prazdroj a.s.
Ovocný trh 8
Praha 1

Plzeňský Prazdroj, a. s.
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PwC, neboli PricewaterhouseCoopers, je mezi-
národní síť poradenských společností, která 
se zaměřuje na poradenské, auditní a daňové 
služby. V České republice působí PwC nejen 
v Praze, ale také Brně i Ostravě. Kromě noto-
ricky známé možnosti uplatnění pro ekonomy 
a daňaře, nabízí PwC také šanci pro studenty 
a absolventy technických a především IT 
oborů.

Do našich oddělení Řízení rizik a Forenzních technologických služeb hledáme nové 
kolegy, kteří mají znalosti a zájem o IT technologie, bezpečnost a řízení podniko-
vých procesů.

 � studenty posledních ročníků 
a absolventy magisterských oborů 
(do 2 let od ukončení studia)
 � lidi s přehledem a zájmem 
o oblast podnikového IT - fyzická 
i logická infrastruktura, procesy, 
rizika, IT bezpečnost a hrozby  

Nabízíme možnost účasti a do 
budoucna řízení projektů, např.:

 � testování kontrolních 
mechanismů v IT procesech
 � revize IT procesů z pohledu 
bezpečnosti a souladu se 
zákonnými požadavky
 � penetrační testování 
infrastruktury
 � SAP poradenství

Kontaktní osoba: 
Daniela Čapková 
HR specialista

+ daniela.capkova@cz.pwc.com 
8 www.pwckariera.cz 

   www.facebook.com/pwccr

Poštovní adresa: 
PwC Česká republika 
City Green Court
Hvězdova 1734/2c
140 00 Praha 4

PwC Česká republika
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Porsche Engineering je mezinárodní vývojovou 
společností, která pracuje především v oblasti 
automobilového průmyslu. 

Porsche Engineering zajišťuje služby při 
vývoji celého vozidla, systémů a komponent 
od fáze konceptu po sériové vozidlo. Porsche 
Engineering Services, s.r.o. se sídlem v Praze 
se zaměřuje na oblast komplexních výpočetních analýz, mechatronické systémy 
a vývoj automobilové elektroniky. Vysoká úroveň činností je dosahována díky 
úzké spolupráci s výrobcem osobních automobilů Porsche.

Porsche Engineering Services, s.r.o. je součástí mezinárodní skupiny Porsche 
Engineering Group GmbH. Naše společnost působí v České republice od roku 2001.

 � absolventy technických 
vysokých škol
 � vývojové inženýry se zájmem 
o práci pro automobilní průmysl 
v oblasti vývoje motorů, 
agregátů, podvozků, karosérií, 
mechatronických systémů 
a automobilové elektroniky
 � nové kolegy se zájmem 
o osobní rozvoj

 � zajímavé a perspektivní 
zaměstnání ve stabilní 
mezinárodní společnosti
 � atraktivní projekty při podpoře 
vývoje automobilů Porsche
 � projekty pro světové 
výrobce automobilů
 � možnost osobního rozvoje
 � práci v mladém kolektivu
 � dobré finanční ohodnocení

Porsche Engineering

Kontaktní osoba: 
Miloš Polášek 
Jednatel

+ jobs@porsche-engineering.cz 
8 www.porsche-engineering.cz

Poštovní adresa: 
Porsche Engineering
Radlická 714/113a
158 00 Praha 5

10
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P & G RAKONA
        23. – 24. 4. 2015

Are you student of the 4th or 5th university grade?

DO YOU HAVE A TECH MIND?

Apply now on www.procter-gamble.cz!!!

plant tour

real case study team work

entertainment

Společnost Procter & Gamble - Rakona, která 
byla založena v roce 1991, má v současné 
době kolem 500 zaměstnanců, včetně něko-
lik desítek inženýrů, kteří pracují na mana-
žerských pozicích výrobního závodu Rakona 
a v Technologickém centru.

Výrobní podnik Rakona patří mezi deset nej-
větších 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 spo-
třebitelů ve stř. a záp. Evropě.

Technologické centrum, které bylo založeno v roce 2007, je zodpovědné za vývoj 
a implementaci nových technologií ve výrobních závodech ve stř. a vých. Evropě, 
Střed. Východě a Africe.

Studenty/absolventy inženýrských 
studijních programů na 
technických univerzitách.

Požadujeme:
 � schopnost a zájem vést tým lidí
 � schopnost aplikovat získané 
dovednosti v praxi
 � angličtinu na komunikativní úrovni

 � kvalitní zaškolení, praktický 
trénink a program 
neustálého vzdělávání
 � povyšování z vlastních řad, rotace 
v rámci firmy, volba kariéry
 � podpora ubytování nebo 
podpora dojíždění
 � velmi nadstandardní plat, 
benefity a péče o zaměstnance

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

Kontaktní osoba: 
Tereza Toužimská  
HR Recruiting assistant

+ kariera@procter-gamble.cz 
8 www.procter-gamble.cz 

   www.facebook.com/
PGCentralEurope

Poštovní adresa: 
Procter & Gamble - Rakona, s.r.o.
Ottova 402
269 32 Rakovník

11
5



174

částečný úvazek
bakalářská / diplomová práce
praxe / stáž
brigáda
trainee program
strojní
elektro
informatika
ekonomie
chemie
stavební
ostatní

Možnosti během studia:

částečný úvazek
bakalářská / diplomová práce
praxe / stáž
brigáda
trainee program
strojní
elektro
informatika
ekonomie
chemie
stavební
ostatní

Možnosti během studia: Kontakt a adresa: Kontakt a adresa:

Hledáme: Nabízíme: Hledáme: Nabízíme:

175

ProjectSoft HK a.s. byl založen v roce 1990 
v Hradci Králové. Patříme mezi nejvýznam-
nější dodavatele a exportéry automatizova-
ných technologických procesů, informačních 
a robotických systémů. Našimi zákazníky jsou 
prestižní vědecké instituce, kosmická agen-
tura, cukrovary, pivovary, mlékárny a zákaz-
níci z nejrůznějších průmyslových odvětví po 
celém světě. V současné době ve firmě pracuje 65 zaměstnanců. Pokud chcete do 
našeho úspěšného týmu patřit i vy,  zašlete nám svůj životopis a motivační dopis. 
Více o naší firmě se dovíte na www.projectsoft.cz.

Studentům vysokých škol nabízíme možnost spolupráce na diplomových pracích 
v oblastech různých technologií.

Hledáme nové kolegy z řad 
studentů a absolventů 
vysokých technických škol, 
zejména v oborech:

 � strojní inženýrství
 � výpočetní technika
 � elektrotechnika
 � automatizace
 � softwarové inženýrství
 � kybernetika

Bližší informace na  
www.projectsoft.cz

 � perspektivní práci 
v ryze české firmě
 � práce na zajímavých projektech
 � tým zkušených kolegů, 
odborné přednášky
 � neustálý profesní rozvoj
 � přístup k nejmodernějším 
technologiím
 � pracovní bonusy
 � stát se součástí vývoje 
nových aplikací

Kontaktní osoba: 
Věra Blechová 
Asistentka ředitele

+ info@projectsoft.cz 
8 www.projectsoft.cz 

   www.facebook.com/pages/
ProjectSoft-HK-as/372704886172789

Poštovní adresa: 
ProjectSoft HK a.s.
Eliščino nábř. 375/1
500 03 Hradec Králové

ProjectSoft HK a.s.

-

Pracovní portál www.profesia.cz je od roku 2007 
partnerem na trhu práce. 

 � vybudovali jsme silnou síť spokojených 
klientů a vděčných uchazečů o práci
 � pravidelně přispíváme analýzami z trhu práce 
v masmédiích i v odborných časopisech
 � jsme organizátorem nebo 
odborným partnerem mnohých 
projektů a konferencí v oblasti práce s lidmi
 � máme zkušenosti ze středoevropského online trhu práce od roku 1997
 � patříme k předním světovým poskytovatelům online pracovní inzerce, od 
roku 2005 jsme byli součástí britské mediální skupiny The Daily Mail and 
General Trust plc a od roku 2012 finské skupiny Alma Career Oy

Přijďte na veletrh práce www.profesiadays.cz 21. - 22. 10. 2015.

Na www.profesia.cz inzeruje více 
než 5100 českých nebo zahraničních 
společností, které nabízí přes 
10000 pracovních nabídek.

Hledáme uchazeče o práci do 32 
oborů na 500 různých pozicích. 
Na pracovní nabídky odpovídejte 
přímo zaměstnavatelům.

Uchazečům o práci přinášíme 
denně čerstvou práci:

 � přímo na email, díky službě 
Agent pro nabídky, která 
hlídá trh práce za vás
 � odkudkoliv díky mobilním 
aplikacím a responzivnímu webu
 � na sociálních sítích díky službě 
Profesia social connect

Pracovní portál Profesia.cz

Kontaktní osoba: 
Oddělení zákazníků

+ support@profesia.cz 
8 www.profesia.cz 

   www.facebook.com/profesia.cz

Poštovní adresa: 
Profesia
Opletalova 55
110 00 Praha 1
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Quanti s.r.o. je technologickou firmou, která 
vznikla na půdě vědeckého inkubátoru ČVUT.

Vše začalo větou: „Postavme si robota.“ Už jako 
kluci měli zakladatelé společnosti sen. Dělat věci, 
které jsou „cool“. Takové věci umíme opravdu 
dobře, ale samotný nápad není vše. Vždy je třeba 
se zamyslet nad reálným přínosem.

Nyní realizujeme i největší české portály a poskytujeme komplexní služby při realizaci 
projektu od analýzy a návrhu až po provedení a správu.

Kromě portálů dodáváme našim klientům databázové systémy, mobilní aplikace pro 
všechny platformy, či návrhy hardware. Díky širokému záběru společnosti jsme schopni 
dovést projekt od návrhu hardware až po uživatelsky přívětivé aplikace.

Nové spolupracovníky, kteří:
 � mají nápady a nebojí se je říct
 � zajímají se o nové technologie
 � rádi se učí něco nového

 � spolupráci s lidmi 
z několikaletou praxí v oboru
 � práci na zajímavých 
technologických projektech
 � volnou pracovní dobu s možností 
časté práce z domova
 � mladý a přátelský kolektiv
 � možnost práce při studiu

Kontaktní osoba: 
Václav Podlipný 
Project Manager

+ vaclav.podlipny@quanti.cz 
8 www.quanti.cz 

   www.facebook.com/Quanti.cz

Poštovní adresa: 
Quanti s.r.o.
Nikoly Tesly 12
160 00 Praha 6 - Dejvice

Quanti s.r.o.

N
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Stavební společnost PRŮMSTAV, která vstu-
puje do sedmého desetiletí své existence, 
při své činnosti vždy sleduje moderní trendy, 
ať už jde o výstavbu nových budov, rekon-
strukce, modernizace, adaptace, nástavby, či 
interiérové práce.

PRŮMSTAV vyjadřuje své současné a budoucí 
vize a perspektivy prostřednictvím své stavební činnosti jako součásti projektu 
sdílených hodnot s výrazným lidským rozměrem.

 
Společnost PRŮMSTAV hledá 
kolegyně a kolegy, kteří svou 
budoucnost spojují se stavebnictvím.

Sledujte naše webové stránky 
www.prumstav.cz. 

Dozvíte se, jaké stavby jsme 
zrealizovali a jaké pracovní 
příležitosti právě nabízíme.  
Připravujeme otevření portálu 
VINCI Jobs, ve kterém si budete 
moci vytvořit osobní profil 
a zaslat nám vaši kandidaturu.

PRŮMSTAV, a. s.

Kontaktní osoba: 
Ivana Hlochová 
Personalistka

+ ivana.hlochova@prumstav.cz 
8 www.prumstav.cz 

Poštovní adresa: 
PRŮMSTAV, a. s.
Pobřežní 667/78
186 00 Praha 8
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Společnost Ricardo patří mezi nejvýznamnější 
celosvětové společnosti poskytující technická 
řešení v oblasti  výzkumu a vývoje pro auto-
mobilový průmysl. 

Své služby poskytujeme nejen předním výrob-
cům automobilů, ale i výrobcům motocyklů, 
nákladních, terénních a vojenských vozidel, 
lodních i železničních pohonných systémů, stejně jako předním týmům v oblasti 
motorsportu. 

Ve svých 10 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 180 zaměstnanců.

Společnost Ricardo podporuje zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

 � 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 
vyspělých technologií
 � možnost získání 
mezinárodních zkušeností
 � možnost profesního růstu
 � zajímavý balíček 
zaměstnaneckých benefitů

Ricardo Prague s.r.o.

Kontaktní osoba: 
Jana Čičmancová 
HR Assistant

+ jana.cicmancova@ricardo.com 
8 www.ricardo.com

Poštovní adresa: 
Ricardo Prague s.r.o.
Palác Karlín
Thámova 11 - 13
186 00 Praha 8

11
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Naše firma je jedním z nejvýznamnějších 
výrobců a dodavatelů komponent pro auto-
mobilový průmysl. 

V minulých letech jsme v Českých Budějovicích 
kromě výroby vybudovali i moderní vývojové 
a zkušební centrum, které nám dovoluje pra-
covat na stále prestižnějších projektech!

V současné době zaměstnáváme přes 3000 zaměstnanců, kteří oceňují především 
možnosti profesního rozvoje a spolupráce na mezinárodních projektech.

 � 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
 � pro motivované studenty 
s nadprůměrnými výsledky 
možnost příspěvku na 
dojíždění/ubytování

Kontaktní osoba: 
Zdeněk Holenka 
Referent personálního útvaru

+ Zdenek.Holenka@cz.bosch.com 
8 www.bosch.cz/kariera-cb

   www.facebook.com/bosch-cr

Poštovní adresa: 
Robert Bosch, spol. s r.o.
Roberta Bosche 2678
370 04 České Budějovice

Robert Bosch, spol. s r.o. České Budějovice 
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Pojď do čela českého internetu. 

Těžko najdeš mezi českými internetovými 
společnostmi zkušenějšího matadora než je 
Seznam.cz.

Všechno začalo v roce 1996 katalogem českých 
webů. Dnes v Seznamu děláme desítky služeb: 
Vyhledávání, Mapy.cz, Email.cz, Novinky.cz, 
Zboží.cz, Stream.cz a další...

Na naše stránky zavítá denně několik milionů návštěvníků. Většina Čechů u nás má 
svůj e-mail a zhruba polovina jich na Seznamu vyhledává. 

Přehled technických pozic a přednášek najdeš na vyvojari.seznam.cz.

Působíme po celé ČR. Centrálu máme v Praze, největší pobočku v Brně.

Do týmu sháníme šikovné 
zapálené lidi s orientací 
v internetových technologiích.

Vítáme nápady a chuť se neustále 
zdokonalovat a jdeme jim naproti.

Na vše ostatní ti rádi odpovíme 
osobně nebo můžeš zapátrat na 
stránkách onas.seznam.cz.

 � poznáš, jak funguje 
skutečný internet
 � budeš spoluvytvářet 
nejnavštěvovanější webserver 
českého internetu
 � péči o osobní i profesní rozvoj
 � příspěvky na sport, kulturu, 
vzdělávání, cestování a zdraví
 � 5 týdnů dovolené
 � klouzavou pracovní 
dobu i home office

Seznam.cz, a.s.

Kontaktní osoba: 
Zdeňka Brožová 
HR specialista

( +420 602 540 480 
+ zdenka.brozova@firma.seznam.cz 
8 www.onas.seznam.cz 

   www.facebook.com/
sledujseznam

Poštovní adresa: 
Seznam.cz, a.s.
Radlická 3294/10
150 00 Praha 5
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Řídící letového provozu poskytují letové pro-
vozní služby ve vzdušném prostoru ČR a na 
letištích Praha-Ruzyně, Brno-Tuřany, Ostrava-
Mošnov a Karlovy Vary. 

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.

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

 � zajímavou práci
 � bezplatné získání kvalifikace 
řídícího letového provozu
 � pracovní poměr po dobu výcviku
 � soustavné vzdělávání 
a zvyšování odborné úrovně
 � mzdové podmínky odpovídající 
náročnosti práce
 � systém péče o zaměstnance

Kontaktní osoba: 
Radana Nováková 
Personalista

+ personalni@ans.cz 
8 www.rlp.cz 

   www.facebook.com/webrlpcr

Řízení letového provozu ČR, s. p.

2
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Siemens patří mezi největší elektrotechnické 
firmy v České republice. 

Již 125 let je Siemens nedílnou součástí českého 
průmyslu a zárukou moderních a inovativních 
technologií. S počtem 9,2 tisíce zaměstnanců 
se řadí mezi největší zaměstnavatele v Česku. 

Své technologie, produkty a služby dodává 
zákazníkům ze soukromého i státního sektoru v oblasti energetiky, zdravotnictví, 
průmyslové a veřejné infrastruktury a informačních technologií. Skupina podniků 
Siemens v České republice vykázala v obchodním roce 2014 obrat 34,9 miliardy 
Kč.

 � kandidáty technického, 
humanitního nebo ekonomického 
vzdělání s aktivní znalostí 
angličtiny nebo němčiny
 � iniciativní a aktivní přístup k práci
 � dobré komunikační 
a organizační schopnosti
 � zájem o sebevzdělávání
 � týmové hráče

 � zázemí a stabilitu velkého 
mezinárodního koncernu
 � kontakt s nejmodernějšími 
technologiemi 
 � individuální přístup 
v profesním vzdělávání
 � možnost pracovat 
formou home office
 � flexibilní úvazky
 � širokou škálu benefitů
 � pozice vhodné pro OZP

Siemens, s.r.o.

Kontaktní osoba: 
Siemens Recruitment Team

+ recruitment.ssc.cz@siemens.com 
8 www.siemens.cz 

   www.facebook.com/SiemensCZ

Poštovní adresa: 
Siemens, s.r.o.
Siemensova 1
155 00 Praha 13

31
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Společnost SIDAT, spol. s r. o., vznikla na jaře roku 
1990. Dnes má více než 80 zaměstnanců. 

Za dobu svého úspěšného působení v oborech auto-
matizace výrobních procesů a technologií, výrob-
ních informačních systémů a přípravy odborníků, 
výstavbu a provozování automatizovaných výrob-
ních systémů si vydobyla postavení významné 
tuzemské firmy s výrazným objemem dodávek i na 
zahraniční trhy. Jsme certifikovanými aplikačními partnery předních světových firem. 

V současné době firma zabezpečuje služby 
a dodávky ve třech hlavních oblastech:

 � komplexní automatizace 
 � výrobní informatika a integrační projekty
 � Customer Care

 � zájem o práci v oboru 
průmyslových řídicích nebo 
informačních systémů
 � obecné povědomí o programování 
PLC, HMI/SCADA syst. či 
databázových aplk.
 � dobrou znalost angličtiny
 � efektivní znalost MS Office
 � týmového ducha
 � ŘP sk. B
 � flexibilitu

 � účast na odborných 
činnostech při realizaci 
tuzemských a zahraničních 
projektů průmyslové 
automatizace a informatiky
 � pestrou pracovní náplň
 � neformální pracovní prostředí 
v mladém kolektivu
 � možnost získat zkušenosti 
v zahraničí

SIDAT, spol. s r.o.

Kontaktní osoba: 
Lucie Žižková 
Vedoucí personálního 
a mzdového oddělení

+ zizkova@sidat.cz 
8 www.sidat.cz 

   www.facebook.com/pages/
SIDAT-spol-s-ro/397070050453552?ref=ts

Poštovní adresa: 
SIDAT, spol. s r.o.
Jinonická 80
158 00 Praha 5
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Simplity je mezinárodní, dynamicky se rozví-
jející společnost, která pomáhá svým zákaz-
níkům pochopit význam jejich dat, transfor-
movat je na rozhodnutí a následná rozhodnutí 
na akce. 

Kromě implementace komplexních řešení 
v rámci DWH a BI se soustředíme na vývoj 
vlastních produktů pro oblast Data Governance a na poskytování konzultač-
ních služeb. Budujeme systémy, díky kterým se správné informace dostávají ve 
správný čas na správné místo. Klademe důraz na efektivní práci s našimi klienty, 
tak aby se mohli soustředit na dosahování svých obchodních cílů. Díky tomuto 
úsilí momentálně patříme mezi nejrychleji rostoucí technologické firmy v centrální 
a východní Evropě, odkud pochází i naši klíčoví klienti.

 � Java vývojáře
 � Junior Java vývojáře
 � Junior Databáze vývojáře 
(Oracle, Teradata)
 � Junior ETL vývojáře

Více pozic naleznete na našich 
stránkách v sekci kariéra.

 � práci pro jednu z nejrychleji 
rostoucích technologických 
firem v centrální a východní 
Evropě (více na http://www2.
deloitte.com/global/en/
pages/about-deloitte/articles/
technology-fast50-ce.html)
 � možnost spolupráce na hlavní 
pracovní poměr či OSVČ

Simplity s.r.o.

Kontaktní osoba: 
Veronika Múčková 
HR Specialist

+ veronika.muckova@simplity.eu 
8 www.accurity.eu 

Poštovní adresa: 
Simplity s.r.o.
Sokolovská 201/270
190 00 Praha 9 - Vysočany
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WORK FOR THE RAISING STAR
Join one of the fastest growing technology company in CEE and help us build stunning 

products for Business Intelligence and Data Governance for the key players in European 

financial industry.

We can offer you a great work opportunities all around the Europe and friendly environment 

full of up-to-date technologies. Contact us and kick-start your carrer.

www.accurity.eu
www.simplity.eu
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Contact and address:Possibilities during studies:

part-time
bachelor’s/ master’s thesis
experience/ internship
temporary job
trainee program
mechanical engineering
electrical engineering
IT
economics
chemistry
civil engineering
other

We look for: We offer:
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Skupinu Skanska tvoří společnost Skanska a.s. 
a její dceřiné společnosti v České a Slovenské 
republice. 

Skanska a.s. se dělí na šest divizí: Pozemní 
stavitelství západ, Pozemní stavitelství východ, 
Silniční stavitelství, Železniční stavitelství, Výroba 
a Zdroje.

Předmětem podnikání skupiny Skanska je stavební činnost, zejména dopravní, 
občanské, bytové, inženýrské a průmyslové stavby a Facility Management. Chceme 
vyvíjet, budovat a udržovat prostředí pro bydlení, práci a cestování. Naším cílem 
je dodávat práci v nejvyšší možné kvalitě při dodržování vysokých standardů 
bezpečnosti práce, klademe důraz na ohleduplnost našich projektů k životnímu 
prostředí a jejich energetickou úspornost.

Naší prioritou je získat, 
rozvíjet a udržet kvalifikované 
a motivované zaměstnance. 

Hodnoty Skanska, kterými jsou 
etika podnikání, bezpečnost práce, 
zelené stavění a orientace na 
zákazníka, hledáme u stávajících 
zaměstnanců, tak i u potenciálních.

Skanska podporuje kariérní růst 
svých zaměstnanců, ať už se 
jedná o profesionální rozvoj, nebo 
o dlouhodobý proces vzdělávání. 

Zaměstnanci mají možnost 
rotovat v rámci společnosti  
a ti nejtalentovanější mohou 
získat i praxi v zahraničí.

Skanska

Kontaktní osoba: 
Jindřiška Trejbalová 
HR manažerka

+ jindriska.trejbalova@skanska.cz 
8 www.skanska.cz 

   www.facebook.com/
Skanska.v.CR.a.SR

Poštovní adresa: 
Skanska
Líbalova 2348/1
149 00 Praha 4 - Chodov

N
10

Silicon & Software Systems (S3 Group) 
designs Integrated Systems and Components 
for the world’s leading technology companies.

Since 1986 we’ve been delivering cutting-edge 
design solutions on time, ensuring the clients, 
get to the market faster and 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 established in the Czech 
Republic since 1998 and currently employs 19 people at our Prague Design Centre.

Vacancies exist for Digital and 
Analog IC Design Engineers within 
our Prague Design Centre. You 
will be part of an experienced 
IC design team contributing to 
the successful development of 
complex mixed-signal system-
on-chip (SoC) solutions.

 � 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 Kovalský 
Group Manager

+ recruitment@s3group.com 
8 www.s3group.com

Address:
Silicon & Software Systems ČR s.r.o.
Klicperova 12
150 00 Praha 5

S3 Group

2
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STRABAG a.s. jako technologický kon-
cern evropského formátu poskytující služby 
v oblasti stavebnictví se každoročně celosvě-
tově podílíme na tisících staveb tím, že sou-
středíme ty správné lidi, stavební materi-
ály a stroje ve správném čase, na správném 
místě. 

Bez týmové spolupráce - napříč geografickými hranicemi a oblastmi - by to nebylo 
možné. Když naši zaměstnanci převezmou iniciativu a odpovědnost, a přitom 
všichni táhnou za jeden konec pomyslného provazu, pak jsou možnosti nekonečné 
- i vzhledem k osobní kariéře.

Staňte se součástí našeho týmu!

 � ukončené VŠ vzdělání
 � velmi dobré PC znalosti 
- MS Office
 � loajalitu
 � kreativitu
 � osobní přístup
 � systematický a týmový 
způsob práce

 � nabízíme uplatnění téměř ve 
všech oblastech stavebnictví
 � máme vypracovaný trainee 
program pro absolventy škol
 � poskytujeme možnost 
brigád a praxí
 � nabízíme možnosti s pomocí 
bakalářské/diplomové práce
 � jsme přátelský kolektiv

STRABAG a.s.

Kontaktní osoba: 
Mgr. Karin Bílková 
Vedoucí personálního oddělení

+ karin.bilkova@dsp.cz 
8 www.strabag.cz 

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

S
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SOFTEC GROUP působí již 25 let na trhu informačních technologií.

V České republice nabízíme služby prostřednictvím dceřiné 
společnosti Softec CZ s.r.o.

Patříme mezi přední společnosti poskytující komplexní pora-
denskou 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

SOFTEC jako významná informačně-konzultační společnost získala ocenění IT firma roku 2012 v SR.

Díky našim úspěchům 
a spokojenosti našich klientů 
se neustále rozrůstáme. 

Hledáme proto šikovné studenty 
a juniory na následující pozice:

 � SW analytik
 � test designer
 � SW vývojář - JAVA, .NET, 
Oracle, MS SQL

Našim zaměstnancům 
poskytujeme:

 � prostor pro trvalý odborný růst
 � kontakt s nejmodernějšími 
technologiemi
 � příjemné a tvořivé prostředí 
pro jejich práci
 � výjimečný tým a konstruktivní 
pracovní prostředí
 � pestrý benefitní program

SOFTEC CZ, s.r.o.

Kontaktní osoba: 
Erika Pallayová 
HR recruiter

+ kariera@softec.cz 
8 www.softec.cz 

Poštovní adresa: 
Softec CZ, spol. s r.o.
City Empiria
Na Strži 1702/65
140 62 Praha 4

3
2

0



192

částečný úvazek
bakalářská / diplomová práce
praxe / stáž
brigáda
trainee program
strojní
elektro
informatika
ekonomie
chemie
stavební
ostatní

Možnosti během studia:

částečný úvazek
bakalářská / diplomová práce
praxe / stáž
brigáda
trainee program
strojní
elektro
informatika
ekonomie
chemie
stavební
ostatní

Možnosti během studia: Kontakt a adresa: Kontakt a adresa:

Hledáme: Nabízíme: Hledáme: Nabízíme:

193

Manuál jednotného vizuálního stylu firmy Swell

SWEll®
Jsme dodavatelem vývojových služeb do 
automobilového průmyslu na evropském trhu. 
Zabýváme se vývojem dílů a sestav, především 
v oblasti karoserie, exteriéru a interiéru vozu; 
speciálními zkouškami komponentů; stavbou 
prototypů karosářských struktur; obráběním 
designových maket; vyvíjíme produkční 
lisovací nástroje. 
Sídlo a hlavní část naší firmy je v Hořicích, pobočka v Mladé Boleslavi. Naši vývojáři 
působí i v jiných českých a evropských městech.

 � CAD konstruktéry
 � výpočtáře
 � zkušební inženýry

 � zajímavou práci na vývojových 
projektech v Čechách i v zahraničí
 � jazykové kurzy
 � příspěvek na penzijní připojištění
 � příspěvek na volnočasové aktivitiy
 � pět týdnů dovolené

Kontaktní osoba: 
Lenka Vyhlídalová 
Specialista personalistiky

+ lenka.vyhlidalova@swell.cz 
8 www.swell.cz

Poštovní adresa:
SWELL, spol. s r.o.
Příčná 2071
508 01 Hořice

SWELL, spol. s r.o.

31
1 Sdružujeme odborníky a vytváříme  
největší tým profesionálů 

v oblasti práce s lidmi

Akce a konference. Pořádáme  
setkání různých formátů. 
www.peoplemenegementforum.cz 

Vydáváme odborný měsíčník HR forum.  
www.hrofrum.cz

PMF Institut. Poskytujeme respektované 
vzdělávání pro manažery i ředitele. 
www.pmf-institut.cz 

Studovna PMF – shromažďujeme nejdůležitější 
know-how z HR na jednom místě.  
www.pmf-studovna.cz 

HREA – Excellence Award® 
Oceňujeme nejlepší personální projekty. 

Národní cena absolventských prací (NCAP) 
– oceňujeme nejlepší práce v oblasti ŘLZ 
a pomáháme propojovat studenty se 
společnostmi, kde zpracovávají aktuální 
témata. 

Karta komunity HR nabízí nepřeberné  
množství slev a výhod pro naše členy.

Výhody pro pErSoNALISTy A STUdENTy

www.peoplemanagementforum.cz 
E-mail: info@hrforum.cz  |  Tel.: +420 222 560 073

TémaTa pro  
Tvoji Bp a Dp  

na našem weBu.  
Spolupracuj 

přímo S firmou!

PFM_nabidka_student.indd   1 29.1.2015   16:22:00
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Jsme součástí skupiny Sécheron Hasler Group 
s centrálou ve Švýcarsku. 

Zabýváme se vývojem a výrobou elektrokom-
ponentů pro trakční techniku a ve svém oboru 
jsme světovou jedničkou. V Praze zaměst-
náváme na 400 pracovníků různých profesí. 
Disponujeme zde vlastní strojírenskou a elek-
trotechnickou výrobou i vývojem, zkušební laboratoří a prototypovou dílnou.

Přidejte se do našeho týmu!

 � pracovníky v oblasti strojírenství, 
elektrotechniky, elektroniky 
a programování (PLC)
 � zaměstnance pro oblasti 
výroby i vývoje
 � pracovníky, kteří se chtějí 
rozvíjet, pracovat na sobě 
a růst spolu s námi

 � zázemí společnosti s mezinárodní 
působností a dlouholetou tradicí
 � moderní pracovní prostředí, práci 
s nejnovějšími technologiemi
 � využití cizího jazyka
 � možnost odborného růstu
 � rozmanité zaměstnanecké 
benefity - vzdělávání,  
5 týdnů dovolené a další

SÉCHERON TCHEQUIE, spol. s r.o.

Kontaktní osoba: 
Ing. Petra Parmová 
HR manažer

+ personalni@secheron.cz 
8 www.secheron.com 

   www.facebook.com/secheron 

Poštovní adresa: 
SÉCHERON TCHEQUIE, spol. s r.o.
Podnikatelská 556
190 11 Praha 9 - Běchovice

3
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Společnost Škoda Transportation, přední 
evropský výrobce vozidel pro městskou a že-
lezniční dopravu, je dynamickou a rychle 
rostoucí společností s rozsáhlou tradicí výroby 
přesahující více než 150 let.

Mateřská společnost Škoda Transportation 
a její dceřiné firmy se cíleně zaměřují na obor 
dopravního strojírenství. 

Mezi klíčové výrobky patří nízkopodlažní tramvaje, elektrické lokomotivy, metro, 
příměstské vlakové jednotky, trolejbusy, ale i trakční motory či kompletní pohony 
pro dopravní systémy. 

Jen za uplynulé čtyři roky investovala Škoda Transportation čtyři miliardy korun 
do výzkumu a vývoje nových systémů, technologií a postupů.

 � vysokoškoláky s technickým 
zaměřením - zejména absolventy 
fakulty strojní a elektrotechnické 
s dobrým jazykovým vybavením
 � motivované lidi ochotné učit 
se novým věcem, rozvíjet své 
odborné znalosti a kreativně se 
podílet na řešení pracovních úkolů

 � práci ve stabilní společnosti
 � možnost podílet se na 
vývoji a výrobě špičkových 
moderních vozidel
 � zajímavé platové ohodnocení
 � možnost dlouhodobého 
profesního rozvoje
 � širokou škálu nadstandardních 
firemních benefitů

Škoda Transportation a.s.

Kontaktní osoba: 
Jana Borowiecka 
HR specialista

+ jana.borowiecka@skoda.cz 
8 http://skoda.cz/cs

Poštovní adresa: 
Škoda Transportation a.s.
Emila Škody 1
301 00 Plzeň

3
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ŠKODA AUTO je  mezinárodní, dynamická 
a inovativní společnost, která v roce 2014 pře-
kročila magickou hranici jednoho milionu výro-
bených a prodaných vozidel v jednom roce. 
Tohoto milníku by nedosáhla bez téměř 26 000 
zaměstnanců, kteří jsou hnacím motorem spo-
lečnosti. Je největší výrobní firmou ve střední 
Evropě a největší soukromý zaměstnavatel 
v ČR.  

Hledáme studenty na odborné praxe, 
pro Trainee program absolventy tech-
nických nebo ekonomických oborů, ale 
i šikovné kolegy do různých oblastí 
společnosti, např. IT, Výroba a Nákup.

 � zázemí inovativní, dynamické 
a mezinárodní firmy s širokou 
škálou možností uplatnění
 � práce s nejmodernějšími 
technologiemi
 � prostor pro osobní 
a profesní rozvoj
 � atraktivní samostatnou práci
 � zajímavé finanční ohodnocení
 � mnoho dalších benefitů 

ŠKODA AUTO

Kontaktní osoba: 
Olga Grůšová 
Specialista HR Marketingu

+ olga.grusova2@skoda-auto.cz 

Poštovní adresa: 
ŠKODA AUTO
Tř. V. Klementa 869
293 60 Mladá Boleslav

11
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Společnost TRCZ s.r.o. Lovosice je stopro-
centní dceřinou společností japonského pod-
niku Tokai Rika Co., Ltd., člen skupiny Toyota, 
který je jedním z největších světových výrobců 
automobilových dílů.

Společnost TRCZ byla založena koncem roku 
2001 a už v prosinci 2003 zahájila výrobu. 
Výrobní sortiment tvoří především multifunkční ovladače, bezpečnostní pásy a další 
komponenty sloužící k zajištění aktivní a pasivní bezpečnosti ve vozidlech. Hlavními 
odběrateli těchto špičkových komponentů jsou zejména významné automobilky 
v Evropě, jako je Toyota, Ford, Suzuki, Nissan.

Technologa:
 � zavádí nové projekty
 � komunikuje se zákazníky 
a vyjednává s dodavateli 
výrobních zařízení
 � zodpovídá za současné projekty
 � plánuje a zavádí procesní změny
 � připravuje časové plány, 
specifikace, interní směrnice

 � práci v mezinárodní společnosti, 
v první úrovni dodavatelů 
v automobilovém průmyslu
 � možnost profesního a karierního 
růstu- možnost pracovat 
s nejnovějšími technologiemi 
na zajímavých projektech
 � zaměstnanecké benefity

Kontaktní osoba: 
Jaroslava Matoušková 
Referent náboru a administrativy

+ jaroslava.matouskova@trcz.cz 
8 www.trcz.cz 

   www.facebook.com/TrczSro

Poštovní adresa: 
TRCZ s.r.o.
Průmyslová 1165
410 02 Lovosice

TRCZ s.r.o.
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Společnost TPCA vznikla spojením společ-
ností Toyota Motor Corporation a PSA Peugeot 
Citroën. Automobilka sídlí v Kolíně a svou pro-
dukci začala v roce 2005. Vyrábí vozy malé 
třídy v počtu přibližně 300 000 vozů ročně. 

TPCA patří mezi 10 nejvýznamnějších firem 
v České republice. Staňte se i Vy součástí 
úspěšného spojení společnosti Toyota a PSA Peugeot Citroën a poznejte sami 
nejefektivnější výrobní systém na světě - Toyota Production System!

 � možnost absolvování 
odborné stáže
 � zpracování diplomové/
bakalářské práce
 � absolventům VŠ Graduate 
development program
 � zajímavé finanční ohodnocení
 � propracovaný Benefitový 
zaměstnanecký program
 � využití cizího jazyka v praxi
 � jazykové kurzy na pracovišti

Toyota Peugeot Citroen Automobile

Kontaktní osoba: 
Česáková Michaela 
Asistent

+ michaela.cesakova@tpca.cz 
8 www.tpca.cz 

Poštovní adresa: 
TPCA
Průmyslová zóna Ovčáry
280 02 Kolín

3
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V současné době představuje Trigema skupinu 
téměř dvaceti společností uspořádaných do hol-
dingové struktury s konsolidovaným vl. kap. 454,8 
mil. Kč. 
Společnosti jsou zaměřeny na:

 � development
 � stavebnictví
 � facility management
 � cestovní ruch
 � věda a výzkum

Jednotlivé segmenty zastupují společnosti - Trigema Development, Trigema Building, 
Trigema Facility. V oblasti cestovního ruchu působí hotel Academic s kongresovým centrem 
a sportovní areál Monínec. Vědu a výzkum zastupuje Vědeckotechnický park a Park vědy 
v Roztokách a nově také společnost Trigema Startup.

Aktuální vypsané pozice najdete 
na http://trigema.jobs.cz/.

 � zázemí stabilní společnosti
 � možnost seberealizace a růstu
 � přátelský a inspirativní kolektiv
 � zaměstnanecké výhody 
(Stravenky/příspěvek na 
stravování, Firemní akce aj.)

Contact person: 
Kamila Červená 
Recepční

+ cervena@trigema.cz 
8 www.trigema.cz 

   www.facebook.com/asTrigema

Address:
Trigema a.s.
Bucharova 2641/14
158 00 Praha 5

Trigema a.s.
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ISC CTU je neziskovou, studentskou organi-
zací zaměřenou na pomoc při integraci při-
jíždějících zahraničních studentů do České 
republiky.

Organizace si klade za cíl vytvářet meziná-
rodní komunitu na ČVUT a zároveň napomá-
hat vzdělanosti a osobnímu rozvoji svých členů 
a podpoře jejich seberealizace.

Většina aktivity probíhá prostřednictvím zajímavých a zábavných společenských, 
kulturních, vzdělávacích nebo sportovních akcí, které prohlubují vztahy mezi čes-
kými 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.

Naše organizace je skupinou parťáků vytvářejících prospěšnou činnost nejen 
ostatním, ale i sobě. Jsme otevřeni všem nadšeným lidem, kteří mají chuť se 
posunout dále a učit se věcem co jim škola nedá, přispět k vytvoření pohodového 
a přátelského prostředí na ČVUT.

Více na isc.cvut.cz nebo hr@isc.cvut.cz

ISC
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Nabízíme absolventské pozice  
i částečné úvazky při studiu!

U nás 

ve svém
budete 

www.ttc-marconi.com

Programátor Java
Programátor C/C++
Programátor embedded SW
Telekomunikační specialista
Cisco Voice specialista
IT analytik
Produktový specialista komunikačních řešení

živlu 

TTC MARCONI působí více než 20 let na te-
lekomunikačních trzích ve střední a východní 
Evropě jako jeden z nejvýznamnějších do-
davatelů komunikačních sítí nové generace 
a systémový integrátor. Největší specializace 
dosahuje v dodávkách pro sektor energetiky 
a drah.
TTC TELEKOMUNIKACE je tradičním českým 
dodavatelem řešení komunikační infrastruktury do veřejných sítí telekomunikač-
ních 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.

 � absolventy, kteří mají chuť 
nastartovat svou kariéru 
ve stabilní společnosti
 � mladé lidi se zájmem 
o telekomunikace a IT
 � flexibilní, komunikativní 
a motivované profesionály, kteří 
vědí, že úspěch dosáhnou tím, že 
na sobě budou neustále pracovat

 � práci na zajímavých projektech
 � možnost seberealizace, 
profesní a osobnostní růst
 � finanční ohodnocení na základě 
dosažených výsledků
 � flexibilní pracovní dobu
 � týden dovolené navíc
 � příspěvek na stravování, jazykové 
vzdělávání, penzijní připojištění

Kontaktní osoba: 
Veronika Effenbergová 
Personální manažerka

+ effenbergova@marconi.ttc.cz 
8 www.ttc-marconi.com

Poštovní adresa:
TTC MARCONI s.r.o.
Třebohostická 987/5
100 00 Praha 10

TTC MARCONI a TTC TELEKOMUNIKACE

2
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TÜV SÜD je mezinárodně uznávanou společ-
ností, působící ve všech odvětvích průmyslu 
a služeb. 

Našim klientům poskytujeme služby  
v oblastech: 

 � nezávislého ověřování
 � testování, inspekce
 � certifikace
 � homologace a vzdělávání

Primární náplní naší činnosti je poskytování 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.  

 � absolventy VŠ
 � studenty magisterského studia

 � atraktivní zaměstnání 
v oblasti služeb napříč 
průmyslovým spektrem
 � finanční stabilitu mezinárodně 
působící společnosti
 � zajímavé finanční ohodnocení 
s možností růstu
 � pestrou práci vyžadující 
invenci a flexibilitu
 � příjemné pracovní prostředí

Kontaktní osoba: 
Ivana Jarešová 
HR Manager

+ ivana.jaresova@tuv-sud.cz 
8 www.tuv-sud.cz

Poštovní adresa: 
TÜV SÜD Czech s.r.o.
Novodvorská 994/138
142 21 Praha 4

  TÜV SÜD Czech s.r.o.

11
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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

Zodpovědnost k tradici  
a budoucnosti
TÜV SÜD je světově uznávanou společností, působící 
ve všech odvětvích průmyslu a služeb. Našim klientům 
poskytujeme služby v oblastech: nezávislého ověřování, 
testování, inspekce, vzdělávání, certifikace, homologace.

Být jedním z nás znamená mít důvěru v to, co děláte  
a přijímat rozhodnutí, která jsou důležitá.

Jste zvídaví, pečliví a prozíraví, abyste mohli zajistit
bezpečnost a vytvářet přidanou hodnotu? Jste nadšení
a odhodlaní dosahovat velkých cílů – stejně jako 20 000
skvělých a chytrých lidí, kteří po celém světě pracují
ve společnosti TÜV SÜD?

Pokud vám to připomíná vás, rádi se s vámi setkáme  
u přijímacího pohovoru.

TSC_Certifikace – Inspekce – Testování – Vzdělávání_148x210mm_11022015.indd   1 11.02.15   18:22
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Varroc je globálním centrem vývoje a před-
ním světovým výrobcem vnějšího osvětlení 
pro automobily. Společnost dodává světel-
nou techniku předním výrobcům automobilů 
včetně prémiových značek. 

V České republice Varroc provozuje výzkum, 
vývoj a výrobu předních světlometů, zadních 
svítilen a elektronických řídicích jednotek pro automobilový průmysl.  S více než 
2300 zaměstnanci patří k významným zaměstnavatelům v MS kraji i celé České 
republice. Varroc v ČR působí se dvěma výrobními závody, nástrojárnou a globálním 
vývojovým centrem ve třech lokalitách. Strategie společnosti celosvětově počítá 
se silnými inženýringovými týmy. Právě na nich staví posilování svých pozic na 
globálním trhu.

Absolventy s:
 � VŠ vzděláním technického 
směru ( strojní, optika/
fyzika, elektronika...)
 � znalostí CAD systému 
a 3D modelování
 � komunikativní znalostí AJ nebo NJ
 � znalostí problematiky 
zpracování plastů
 � kreativitou, samostatností

 � zajímavé uplatnění na pracovištích 
vybavených moderní technikou
 � flexibilní pracovní dobu
 � variabilní bonusový systém
 � příspěvek na dopravu
 � 5 týdnů dovolené
 � příspěvek na stravování
 � jazykové kurzy
 � příspěvek na penzijní 
a životní pojištění

Kontaktní osoba: 

+ prace@varroclighting.com 
8 www.varroc.cz 

Poštovní adresa: 
Varroc Lighting Systems, s.r.o.
Suvorovova 195
741 01 Nový Jičín

Varroc Lighting Systems

N
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VALEO je jedním z předních světových dodava-
telů pro automobilový průmysl. Jako techno-
logická společnost, vyvíjí inovativní výrobky 
a systémy, které přispívají ke snížení emisí 
CO2 a rozvoji intuitivní jízdy. Zaměřuje se 
na design, výrobu a prodej systémů, modulů 
a komponentů pro automobilový průmysl. 

Působí na všech světových kontinentech, má 128 výrobních základen a 61 vývo-
jových středisek ve 28 zemích světa. Celkem zaměstnává 78 600 zaměstnanců  
70 různých národností.

Vývojové centrum v Praze se věnuje různorodým činnostem od sběru zákaznických 
požadavků, HW designu, elektrických testů, SW designu až po systémové testy. 
Aktuálně zaměstnává přibližně 150 osob, ale toto číslo není konečné.

Valeo vám nabízí ideální prostředí 
pro rozjezd nebo rozvoj vaší kariéry, 
příležitost pracovat na náročných 
projektech v mezinárodních 
týmech s globálním zázemím. 

Tým je postaven z expertů 
v oblasti automotive, od kterých 
se můžete hodně naučit.

Najdou zde uplatnění jak zkušení 
odborníci, tak absolventi a studenti 
VŠ, kteří mohou využít možnosti 
spolupráce na přípravě diplomových 
prací nebo stáží.

Kontaktní osoba: 
Hana Hujberová 
Recruitment Manager

+ hana.hujberova@valeo.com 
8 www.valeogroup.cz 

   www.facebook.com/Valeo.Group

Poštovní adresa: 
Valeo
Poděbradská 88/55
Praha 9 - Hloubětín

Valeo

11
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VCES_inz_2015_A4_01.indd   1 2/6/15   12:34 PM

Společnost VCES a.s. zajišťuje generální 
dodávky staveb od přípravy zakázky přes 
zpracování projektové dokumentace až po 
vlastní realizaci stavby. 

Ke klíčovým stavebním proudům společnosti 
patří pozemní, vodohospodářské a vodní 
stavby, ekologické, inženýrské a dopravní 
stavby. Svým podílem na českém stavebním trhu se VCES a.s. řadí do první 
desítky stavebních dodavatelů v České republice. Od poloviny roku 2006 je  
VCES a.s. dceřinou společností druhé největší stavební společnosti na světě - 
stavební skupiny Bouygues.

Pro doplnění našich 
projektových týmů hledáme 
kandidáty na pozice: 

 � přípravář/-ka
 � stavbyvedoucí
 � specialista TZB/elektro
 � a také šikovné studenty pro 
krátkodobé i dlouhodobé 
stáže a brigády

 � zázemí stabilní společnosti 
 � perspektivní zaměstnání, 
možnost kariérního růstu 
 � motivující finanční ohodnocení 
 � možnost podílet se na 
významných projektech 
společnosti 
 � výhody sociálního 
programu společnosti

VCES a.s.

Kontaktní osoba: 
Ing. Vladimír Ujec 
Ředitel úseku lidských zdrojů

+ vladimir.ujec@vces.cz 
8 www.vces.cz 
( +495 091 123

Poštovní adresa: 
VCES a.s.
Na Harfě 337/3
190 05 Praha 9

S
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ANALYSIS TESTING DEVELOPMENT MANAGEMENT

Business ArchitectBusiness Architect

Test Manager
Test Architect
Test Manager
Test Architect

Software ArchitectSoftware Architect

Project ManagerProject Manager

Team LeaderTeam Leader

Junior DeveloperJunior Developer

Database Specialist
Configuration Manager

Senior Developer

Database Specialist
Configuration Manager

Senior Developer

Test Analyst
 Senior Tester
Test Analyst

 Senior Tester

Senior AnalystSenior Analyst

Junior AnalystJunior Analyst Junior TesterJunior Tester

Account Manager
Division Manager
Senior Consultant

Account Manager
Division Manager
Senior Consultant

VIGOUR SPECIALISTA 

NA KARIÉRU V IT

VIGOUR zaměstnává více než 900 IT specialistů působících na projektech po celé Evropě. 

Jsme exkluzivním partnerem společnosti Unicorn.

Praha I Plzeň I Mladá Boleslav I Hradec Králové I Brno I Ostrava I Zlín I Bratislava I Kyjev I Arnhem

www.vigour.cz

A jak
vysoko 

míříš TY?

VIG_veletrh_stranka do pruvodce_A4_003_01.indd   1 26.1.2015   10:30:59

Vigour je mladá moderní společnost posky-
tující pracovní kapacitu IT specialistů pro 
projekty významných společností v oblasti 
bankovnictví, pojišťovnictví, energetiky, tele-
komunikací, průmyslu, obchodu a veřejného 
sektoru.

Vigour je specialista na kariéru v IT. Dáváme 
příležitost těm, kterým schází praxe, ale mají potenciál do budoucna. Těm, kdo 
mají chuť se dlouhodobě vzdělávat v IT, budovat svoji kariéru a patřit mezi elitu.

Vigour zaměstnává více než 900 IT profesionálů působících na projektech po celé 
Evropě. Jsme exkluzivním partnerem společnosti Unicorn.

 � hledáme studenty a absolventy 
IT oborů vysokých škol 
se zájmem o IT

 � práci v perspektivním oboru 
s nejvyššími příjmy
 � práci na významných 
IT projektech
 � trainee programy
 � možnost dynamického 
kariérního růstu
 � programy dlouhodobého 
vzdělávání v oboru IT
 � zázemí stabilní společnosti
 � nabídku neobvyklých benefitů

Kontaktní osoba: 
Zuzana Matějovská 
Recruitment Specialist

+ cv@vigour.cz 
8 www.vigour.cz 

   www.facebook.com/Vigour.ICT

Poštovní adresa: 
Business Park Classic 7  
Executive Briefing Centre  
Jankovcova 1037/49
170 00 Praha 7

Vigour a.s.
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Wheelabrator Czech s.r.o. je mezinárodní 
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 současné 
době pracuje 260 zaměstnanců.

 � absolventy VŠ strojního zaměření
 � uchazeče se znalostí CAD 
systému (3D výhodou)
 � znalost Solidworks výhodou
 � znalost anglického jazyka
 � samostatnost, flexibilita
 � chuť dále se rozvíjet a vzdělávat

 � zajímavou a samostatnou 
pozici v příjemném prostředí
 � týmová práce v mladém kolektivu
 � zázemí mezinárodní 
výrobní společnosti
 � jazykové a odborné vzdělávání
 � široký okruh zaměstnaneckých 
výhod (dovolená navíc, příspěvek 
na sport a kulturu, aj.)

Kontaktní osoba: 
Michaela Karlová 
HR Specialista

+ michaela.karlova@noricangroup.com 
8 www.wheelabratorgroup.com 

Poštovní adresa: 
Wheelabrator Czech s.r.o.
Za Balonkou 269
261 01 Příbram 1

Wheelabrator Czech s.r.o.
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Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s. je 
špičkovým centrem výzkumu, vývoje a zku-
šebnictví pro letectví a kosmonautiku.

Jako multidisciplinární výzkumná organizace 
využívá VZLÚ synergických efektů a aplikuje 
své znalosti a schopnosti také v oblasti pozem-
ních dopravních prostředků, obrany a bezpeč-
nosti, 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.

 � absolventy VŠ technického 
zaměření - strojní, elektro, 
stavební, chemie
 � uchazeče se zájmem 
o výzkum a vývoj s prioritou 
profesního rozvoje
 � dobrá znalost AJ, další 
jazyky výhodou
 � příklad pozic - asistent výzkumu 
a vývoje, zkušební technik

 � perspektivní zaměstnání 
v oblasti výzkumu a vývoje, 
možnost podílet se na národních 
a mezinárodních projektech 
 � podpora pracovního růstu, 
vzdělávací aktivity
 � flexibilní pracovní doba 37,5 
hod/týden, příspěvek na 
stravování, 5 týdnů dovolené

Kontaktní osoba: 
Kamila Černkovičová 
Personalista

+ cernkovicova@vzlu.cz 
8 www.vzlu.cz 

Poštovní adresa: 
Výzkumný a zkušební 
letecký ústav, a.s.
Beranových 130
190 05 Praha - Letňany

Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.
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The Essence of Engineering

Kontaktujte nás a my Vám sdělíme více:
Ing. Michaela Roško M. A. – HR Manager pro skupinu Wikov
Tel. : 244 016 865, Mobil: 605 844 111, E-mail: mrosko@wikov.com

www.wikov.com

Vyber si město, kde chceš pracovat.
Hronov, Plzeň, Zruč nad Sázavou, Praha. Málo?

Vyber si firmu.
Wikov MGI nebo Wikov Gear (mechanické převodovky), Wikov Sázavan
(výroba strojů a zařízení) nebo Czech ORBITAL2 (konstrukce).
Setkáš se s nejmodernějšími technologiemi, dech beroucími projekty,
nasaješ zkušenosti ve Wikov Akademii, tak jako nikde jinde. Budeš součástí
týmu, který dodává špičkové mechanické převodovky ze srdce Evropy
do celého světa.

To je Wikov. Sama podstata strojírenství.

Vyber si profesi.
Konstruktér, technolog, kontrolor nebo třeba programátor
CNC strojů. To není vše.

Prostě si vyber! 
Strojírenskou skupinu WikovWikov je tradičním a největším výrobcem 

průmyslových převodovek ve střední Evropě.  
V ČR mezi její firmy patří plzeňský Wikov 
Gear s.r.o. (výroba průmyslových převodovek 
pro offshore, cementárny, rychloběžné apli-
kace), hronovský Wikov MGI a.s. (průmyslové 
převodovky, převodovky pro oblast větrné 
energetiky, hydroenergetiky a kolejová vozi-
dla) a Wikov Sázavan s.r.o. (výroba částí strojů a strojírenských komponentů). 
Pro design a konstrukci svých výrobků skupina využívá svoji zahraniční společ-
nost Orbital2 (Velká Británie). Všechny tyto firmy řídí mateřská společnost Wikov 
Industry a.s. Celá skupina v současnosti zaměstnává cca 800 lidí, její roční tržby 
se pohybují na úrovni 2 miliardy Kč.

Studenty s technickým zaměřením, 
kteří mají chuť neustále se rozvíjet 
a chtějí se stát součástí našeho 
týmu skvělých odborníků, zašlete 
životopis a motivační dopis.

Nabízené pozice:
 � manažer prodeje
 � technolog
 � konstruktér
 � nákupčí
 � kontrolor

 � kvalita postavená na 
špičkových odbornících 
a nejnovější technologii 
 � odborná praxe na našich 
pobočkách v Praze, Plzni, 
Zruči nad Sázavou, Hronově
 � semestrální stipendium 
až 20 tis. Kč
 � dlouhodobá spolupráce 
s možností budoucího zaměstnání

Kontaktní osoba: 
Ing. Michaela Roško M.A. 
HR Manager

( +420 605 844 111 
+ mrosko@wikov.com 
8 www.wikov.com 

Poštovní adresa: 
Wikov Industry a.s.
City Tower
Hvězdova 1716/2b
140 78 Praha 4

Wikov Industry a.s.
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Možnosti během studia:

částečný úvazek
bakalářská / diplomová práce
praxe / stáž
brigáda
trainee program
strojní
elektro
informatika
ekonomie
chemie
stavební
ostatní

Kontakt a adresa: Kontakt a adresa:

Hledáme: Nabízíme:
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Contact and address:Possibilities during studies:

part-time
bachelor’s/ master’s thesis
experience/ internship
temporary job
trainee program
mechanical engineering
electrical engineering
IT
economics
chemistry
civil engineering
other

We look for: We offer:
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Jsme poskytovatelem komplexního vývoje IT 
služeb pro finanční, nezávislý a zdravotnický 
sektor a e-commerce průmysl v západní 
Evropě.
Tvoříme a vyvíjíme software na zakázku dle 
přesně specifikovaných požadavků klienta na 
různých platformách, databázích a v různých 
programovacích jazycích.

Podílíme se na realizaci projektů od specifikace funkčního zadání, přes realizaci, 
testování, zavádění až po údržbu software a podporu v produkci. 

Jsme středně velká soukromá firma, která působí na českém a německém trhu od 
roku 2004. Nejsme další velkou korporací, a proto u nás najdete milé a přátelské 
pracovní prostředí, mladý rozmanitý tým a to vše v samém srdci Prahy.

Junior/Senior  
Software Developer

 � VŠ vzdělání (i ve fázi 
dokončování) v oblasti IT
 � znalost alespoň jednoho z progr. 
jazyků Java, C, C++, C#
 � zkušenosti s databázemi a SQL
 � dobrou znalost angličtiny - pro 
komunikaci a dokumentaci

 � zajímavou práci s různými 
technologiemi a funkcionalitami
 � mladý a dynamický kolektiv
 � firemní benefity 
 � pravidelné konzultace dalšího 
profesního rozvoje
 � individuální a firemní školení  
 � práci v centru Prahy

Kontaktní osoba: 
Slávka Macounová 
BO & HR manager

+ slavka.macounova@xitee.com 
8 http://xitee.com 

   www.facebook.com/
xitee.Prag?ref=hl

Poštovní adresa: 
xITee, k.s.
Rybná 682/14
110 00 Praha

xITee, k.s.
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The family-owned business of Mars is proud of 
its associates being part of the big family and 
such is the Confections centre of excellence 
in Poříčí nad Sázavou - a beautifully smelling 
factory producing Skittles sweets, surrounded 
by the green of Sázava valley. 

We think, we strive, we change things. We are 
the true E2E innovation geeks obsessed with the customer, quality and safety. 

A whole sea of chances opens to you once you enter the world of Mars and 
Wrigley - it is you, who decides which direction to take. There is only one base 
which encircles whatever we do: the Five Principles of Quality, Safety, Mutuality, 
Responsibility and Freedom.

Current openings:
 � Quality & Assurance support
 � Graduate management trainee 
in technical areas (Operations, 
Logistics, Engineering, Safety)
 � Talents in areas Industrial 
engineering, Mechanical 
engineering, Chemistry, Logistics, 
Economics, Operations

 � friendly atmosphere
 � superb personal development
 � chance to influence planet 
and community
 � bonus scheme
 � daily shuttle from/to Prague
 � kindergarten (subject to 
timely application)
 � reasonable flexibility
 � add. days o f holiday

Wrigley

Contact person:
Lenka Kubzová 
Supply Logistics Manager

+ lenka.kubzova@wrigley.com 
8 www.wrigley.com 

Address: 
Wrigley
Pražská 320
257 21 Poříčí nad Sázavou

N
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Contact and address:Possibilities during studies:

part-time
bachelor’s/ master’s thesis
experience/ internship
temporary job
trainee program
mechanical engineering
electrical engineering
IT
economics
chemistry
civil engineering
other

We look for: We offer:
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ZettaBox is the first pan-European cloud-
storage solution, being developed in the heart 
of the EU. PRIVACY & SECURITY are improved 
because our customers’ personal data is 
stored in Europe, not at risk in American 
cyberspace.

ZettaBox gives users CONTROL over their 
content, from how they store it to who sees it. The user manages their cloud  
storage, including their right to be forgotten. ZettaBox makes content management 
and protection tools easy to use, putting the power of a secure cloud in the hand 
of individuals and companies of all sizes.  

ASP.NET/C# Developers with:
 � hungry intelligence
 � a passion for technology 
and innovation
 � a strong interest in cloud services
 � an ambition to do something great
 � team spirit

The opportunity to:
 � join a multicultural environment
 � work alongside some 
fantastic talents 
 � benefit from an open, 
supportive atmosphere
 � work across all development tiers
 � help build a new business 
& earn share options

zettabox.com

Contact person:
Karoline Graham 
Business Manager

+ karoline@zettabox.com 
8 www.zettabox.com

Address: 
ZettaBox
Revoluční 764/17
110 00 Praha 1

A
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částečný úvazek
bakalářská / diplomová práce
praxe / stáž
brigáda
trainee program
strojní
elektro
informatika
ekonomie
chemie
stavební
ostatní

Možnosti během studia: Kontakt a adresa:

Hledáme: Nabízíme:

Jsme ZLIN AIRCRAFT - ryze česká společ-
nost s dlouholetou tradicí výroby sportovních 
a akrobatických letadel značky ZLIN. Oslavili 
jsme už 80 let výroby letadel v Otrokovicích.

Orientujeme se na zahraniční trhy a prodá-
váme skutečnou značku! Umíme i letecké 
náhradní díly a komponenty. Jsme význam-
ným zaměstnavatelem Zlínského kraje a stále se rozrůstáme. Hledáme schopné 
lidi, kteří rozšíří náš tým konstruktérů, technologů, leteckých mechaniků a dal-
ších profesí.

Máš na to? Přidej se k úspěšným. Přidej se k nám! Buď ZLIN AIRCRAFT.

 � motivované nadšence do 
letadel a jejich výroby
 � zaměstnance, kteří se 
nebojí uplatnit svoje 
znalosti a dovednosti
 � ambiciózní a schopné lidi, 
kteří se chtějí podílet na 
zajímavých projektech

Nastartuj svou kariéru 
a přidej se k nám!

 � českou stabilní firmu 
s orientací na zahraničí
 � atraktivní výrobní odvětví s tradicí
 � využití technického talentu 
a potenciálu, profesní růst
 � vidět letoun od návrhu 
až po zalétávací zkoušky 
přímo v prostředí firmy
 � motivující ohodnocení  

Kontaktní osoba: 
Jitka Grombířová 
Personalista

+ personalni@zlinaircraft.eu 
8 www.zlinaircraft.eu 

Poštovní adresa: 
ZLIN AIRCRAFT a.s.
Letiště 1887
765 02 Otrokovice

ZLIN AIRCRAFT a.s.

-
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částečný úvazek
bakalářská / diplomová práce
praxe / stáž
brigáda
trainee program
strojní
elektro
informatika
ekonomie
chemie
stavební
ostatní

Možnosti během studia:

částečný úvazek
bakalářská / diplomová práce
praxe / stáž
brigáda
trainee program
strojní
elektro
informatika
ekonomie
chemie
stavební
ostatní

Možnosti během studia: Kontakt a adresa: Kontakt a adresa:

Hledáme: Nabízíme: Hledáme: Nabízíme:
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 � holding ZVVZ GROUP tvoří několik 
firem, z nichž největší jsou ZVVZ-Enven 
Engineering, a.s. a ZVVZ MACHINERY, a.s.
 � moderní firmy evropské úrovně 
s dlouholetou tradicí
 � jeden z největších výrobců a dodavatelů 
kompletního sortimentu výrobků 
pro odprašování, větrání dolů, tunelů, podzemní dráhy, pneumatickou 
dopravu sypkých materiálů, zařízení pro jadernou energetiku
 � holding zaměstnává přes 800 zaměstnanců   

Absolventy vysokých škol s tech-
nickým zaměřením, jazykově 
vybavené (Aj nebo Rj) na pozice:

 � konstruktér
 � projektant
 � vývojový pracovník
 � specialista pro jadernou 
energetiku

Zaměstnancům nabízíme:
 � motivující mzdové ohodnocení
 � týden dovolené navíc
 � startovací byty pro 
uchazeče mimo region
 � jazykové kurzy
 � příspěvek na stravování, 
penzijní připojištění a dopravu 

Kontaktní osoba: 
Ing. Martin Toman 
Personální ředitel

+ martin.toman@zvvz.cz 
8 www.zvvz.cz 

Poštovní adresa: 
ZVVZ GROUP
Sažinova 888
399 01 Milevsko

ZVVZ GROUP

3
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Slož si své letadlo!
Věří se, že papír na výrobu hraček se používal již před 2 000 lety v Číně, kde draci představovali 
populární formu zábavy. Přestože jsou považováni za předzvěst moderních papírových letadel, 
není jisté původní místo vynálezu; konstrukce zlepšující rychlost, zdvih a vzhled se objevovaly 
až v průběhu let.

Tvrdí se, že první známé vytvoření papírových letadel spadá do roku 1909. Podle přijímanější 
verze však došlo k vytvoření o dvě desetiletí později v roce 1930 Jackem Northropem 
(spoluzakladatelem firmy Lockheed Corporation). Northrop používal papírová letadla k testům, 
které mu pomohly nalézt cestu, jak vytvořit skutečná letadla.
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21. ročník Veletrhu pracovních příležitostí iKariéra na ČVUT v Praze

Náklad: 4000 ks  
Distribuce: zdarma  
Vydáno: 4. 3. 2015

Koordínátor veletrhu: Senta Vítková

Průvodce veletrhem: Klára Kačenová, Maxim Martynenko, Ondřej vít

Grafika a sazba Průvodce veletrhem: Lenka Andrášová

IT Support: Jan Hadáček

Tým vnějších vztahů: Senta Vítková, Waldemar Grešík, Zbyněk Škoda 

Veletržní stánky: Waldemar Grešík

Web: Maxim Martynenko

Ostatní, kteří se podíleli na přípravě:

Alena Nevečeřalová
Anna Erfányuková
Anna Pavelková
Evegenia Sokolova
František Brynda
Gabriel Seidl
Jakub Veselka
Jan Kopačka
Jan Krisman
Jan Malý
Jan Rajtmajer
Jan Zajíček
Jiří Prantl
Karolína Hanusová

Klára Škodová
Luboš Fechtner
Lucie Prošková
Markéta Jílková
Martina Jandová
Michaela Militká
Ondřej Barda
Petr Fabián
Petr Ptáček
Roman Macháček
Saša Zejnilović
Tomáš Roubal
Václav Pavlík

Bez těchto lidí by veletrh nevznikl. Tímto chci poděkovat všem, kteří se na přípravách 
podíleli. Udělali jsme velký kus práce a doufám, že si každý z organizování veletrhu 
odnesl svou zkušenost. Dále chci poděkovat zástupcům univerzity, kteří s námi 
spolupracují a umožnili nám pořádat veletrh v prostorách fakult v dejvickém 
kampusu.  

Děkuji!

Senta Vítková P & G RAKONA
        23. – 24. 4. 2015

Are you student of the 4th or 5th university grade?

DO YOU HAVE A TECH MIND?

Apply now on www.procter-gamble.cz!!!

plant tour

real case study team work

entertainment
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Generální partner IAESTE České republiky

 


