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Vážené studentky, vážení studenti,
rád bych vás přivítal na dalším ročníku veletrhu iKariéra. Vědomosti získané studiem na ČVUT vám  
dávají výborný předpoklad pro start vaší kariéry. Své znalosti nejlépe rozvinete praxí a právě  
iKariéra vám dává skvělou možnost propojit se s komerční sférou a oslovit své potenciální zaměstnavatele.  
Využijte této možnosti na maximum. Ptejte se zástupců firem na všechno, co vás zajímá, buďte aktivní. 
Firmy jsou tu dnes právě pro vás a už první kontakt s nimi vám může ukázat, jak daná firma funguje.

Přeji vám mnoho navázaných kontaktů a úspěšný semestr. 

S pozdravem

Petr Konvalinka
rektor ČVUT v Praze
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Vážené studentky, vážení studenti,
dovolte nám, Vás jménem společnosti ŠKODA AUTO přivítat v roce 2016 a popřát Vám co nejvíce  
úspěšných a radostných okamžiků. 

Rok 2015 byl pro společnost ŠKODA AUTO rokem významných výročí.  Uplynulo 120 let od založení  
společnosti Laurin & Klement a 110 let od okamžiku, kdy brány výrobního závodu opustil první osobní 
automobil a byl tak položen základní kámen jedné z nejstarších automobilek světa. 

V roce 2015 byla na trh uvedena třetí generace modelu ŠKODA Superb, přičemž i v následujících letech 
plánuje společnost ŠKODA AUTO pokračovat v nastolené modelové ofenzivě, což dokazuje i posilování 
v segmentu SUV, jehož zástupce bude představen v tomto roce. V době 4. průmyslové revoluce, jejímž 
hlavním pilířem je digitalizace výroby, stojíme před výzvami v podobě nových technologií a konektivity, 
které se stanou nedílnou součástí procesu výroby nových automobilů. Neustálého růstu a rozvoje ŠKODA 
AUTO je dosahováno za podpory téměř 26 000 zaměstnanců, kteří jsou hnacím motorem společnosti.

ŠKODA AUTO dlouhodobě upevňuje svou pozici na poli spolupráce se studenty a absolventy vysokých 
škol a podporuje tak rozšiřování nejenom teoretických, ale zejména praktických zkušeností, které jsou 
neodmyslitelnou součástí profesního i osobního rozvoje každého z nás. 

Studenti vysokých škol mají v průběhu studia možnost absolvovat odbornou stáž, která obsahem činností 
zpravidla koresponduje s jimi studovaným oborem. V průběhu praktikantského pobytu se studenti sžívají 
s reálnou podnikovou praxí a stávají se plnohodnotnými členy pracovního týmu. Ve spolupráci s našimi 
odborníky mají studenti rovněž možnost vypracovat svou závěrečnou práci. 

Studentům doktorského stupně studia je umožněno v rámci doktorandského programu vypracovat svou 
dizertační práci. Součástí programu je nabídka jazykového vzdělávání, finanční podpora i přístup k nejno-
vějším technologiím.

Pro absolventy magisterského stupně studia je připraven Trainee program – jednoroční adaptační a roz-
vojový program, který představuje přechodový můstek mezi studentským a pracovním životem. V rámci 
jednoročního pobytu získá Trainee zkušenosti napříč podnikovými oblastmi a také možnost absolvovat 
zahraniční stáž u některé ze společností koncernu VW.  

Veletrhy pracovních příležitostí jsou ideální šancí, jak udělat první krok k seznámení se s potenciálním 
zaměstnavatelem. Získáte tak cenný přehled o možnostech uplatnění a nasměrování své budoucí kariéry. 
Využijte této jedinečné příležitosti a nezapomeňte se zastavit u našeho stánku a spojit start své profesní 
dráhy se společností ŠKODA AUTO. 

Tým personálního marketingu ŠKODA AUTO

Slovo generálního partnera IAESTE ČR
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Vážení studenti,

jsme rádi, že se zajímáte o svoji budoucnost. Vítejte na veletrhu pracovních příležitostí iKariéra, který 
pro vás každoročně pořádá studentská organizace IAESTE.

Využijte příležitost a během dneška se seznamte přímo se zástupci firem, popovídejte si s nimi,  
zeptejte se jich, na cokoliv vás napadne. Tito zástupci firem ví nejlépe, jak to chodí  „na druhé straně 
barikády” - ve světě mimo školu, ve firemním prostředí. Doufáme, že vám to pomůže k nalezení vaší 
vysněné práce, která vám bude nejlépe vyhovovat. Věříme, že firmy tak získají skvělé zaměstnance  
a zapálené kolegy. Toto jsou také hlavní důvody, proč veletrh organizujeme. 

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 

Zbyněk Škoda
Koordinátor veletrhu iKariéra 2016 - ČVUT 
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IAESTE České republiky je součástí IAESTE A.s.b.l. (Association sans but lucratif ) registrované v Lucembur-
sku a působící v osmdesáti šesti zemích světa. V celosvětovém měřítku zajišťuje naše organizace již více 
než 65 let mezinárodní výměnný program stáží za účelem profesního a osobního růstu vysokoškolských 
studentů.
 
IAESTE České republiky své cíle a poslání zaměřuje na tři okruhy aktivit: 

1. Zajišťování odborných mezinárodních praxí 
2. Pořádání personalistických projektů 
3. Odborný rozvoj vlastních členů 

Chod organizace zajišťují ve svém volném čase studenti mnoha oborů, kteří se v přátelském prostředí učí 
dovednostem, jež nejsou standardní součástí jejich studia. Jsou jimi například: komunikace, vyjednávání, 
projektové řízení, marketing, PR i práce v mezinárodních týmech. V České republice působí IAESTE na 
osmi univerzitách. 

Veletrh pracovních příležitostí se na ČVUT poprvé konal v roce 1994. Od té doby si předáváme vědomosti 
nabyté zkušenostmi ze starších členů na mladší a tím udržujeme kontinuitu celé akce. 

IAESTE ČVUT Praha má ovšem hlavní činnost v zajišťování mezinárodních stáží pro studenty, nikoli  
v pořádání veletrhu. Na základě recipročního principu studenti vyjíždějí na zahraniční praxe v rámci  
členských států IAESTE. Tento program rozvíjí studenty o odborné, jazykové znalosti a zkušenosti  
s prací v jiné zemi. Program také otevírá možnost obohatit firemní kulturu i mezinárodní atmosféru uvnitř 
společnosti. Hlavní důvod, proč organizování mezinárodních stáží je naše hlavní činnost, je ten, že tento 
program přispívá k větší toleranci a porozumění mezi národy a kulturami. 

O tom, jak to vypadá na stáži, se také můžete dočíst na stránkách tohoto průvodce.

IAESTE se představuje
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S IAESTE na stáž 

Saved from:
https://www.amcharts.com/visited_countries/#AL,AT,AZ,BA,BE,BY,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,
GB,GR,HR,HU,IE,LT,LV,ME,MK,NL,NO,PL,PT,RO,RS,SE,SI,SK,TR,UA,RU,MT,XK,CA,JM,MX,NI,PA,US,
AR,BO,BR,CL,CO,EC,PE,EG,GH,GM,KE,LR,NG,SL,TN,TZ,AE,BD,CN,IL,IN,IR,JO,JP,KP,KR,KZ,LB,LK,
MO,MN,NP,OM,PH,PK,PS,QA,SA,SY,TH,TJ,UZ,VN,HK,AU,NZ

Na stáž mezi kasina 

IAESTE nabízí studentům možnost smysluplně strávit čas na místech, která nejsou našinci běžně 
navštěvované. Mezi taková místa bezesporu patří i Macao, často také přezdívané „Las Vegas Číny“, 
kde jsem měl možnost minulé léto strávit na stáži na katedře Civil and Environmental Engineering  
na University of Macau. Šlo rozhodně o nejintenzivnější 2 měsíce v životě plné úžasných zážitků.
Práce obsahovala tvorbu modelu podvodního potrubí z ropné plošiny na pevninu pomocí metody 
konečných prvků. Šlo o poměrně složitý model plný pokročilých matematických metod.
Nicméně hlavní smysl stáže tkví v zážitcích mimopracovních. Mít možnost poznat úžasnou partu 
kamarádů z různých koutů světa, procestovat kromě Macaa také Hong Kong, Taiwan, nebo nahlédnout 
do Číny, to jsou zážitky, na které se nezapomíná!
Díky stáži jsem měl možnost poznat úplně jinou kulturu, zkusit si práci v novém prostředí, najít nové 
kamarády a vrátit se zpět jako jiný člověk. IAESTE tak vděčím za mnohé!

Jakub Veselka
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Svět Úspěšných 

MŮJ DEN MÁ 25 HODIN: 7 ZLATÝCH PRAVIDEL TIME 
MANAGEMENTU

PŘESTAŇME POUŽÍVAT  
MULTITASKING
Abychom se stali multi-efektivními, musíme 
přestat používat multitasking. Jinými slovy – 
odložte telefon, který vás ruší při čtení toho-
to článku a soustřeďte se jen na to, abyste ho 
měli co nejrychleji, ale zároveň nejkvalitněji 
přečtený. Obzvlášť ženy mají v oblibě myslet 
si, že dokáží hodně věcí naráz. Není tomu tak. 

DĚLEJME TO, CO NÁS BAVÍ
Budeme-li investovat velké množství své 
energie a času do činností, které nemáme 
rádi, jen těžko můžeme hovořit o efektivitě. 
Snažme se “outsourcovat” úkony, které nám 
zabírají příliš mnoho času. Ty raději přesuň-
me na někoho, kdo danou problematiku 
ovládá nebo ji má rád. 
 
 

DĚLEJME TO, CO JE PRO NÁS  
DŮLEŽITÉ
Vypíšete-li si teď každou svou činnost za 
dnešní den, budete na sebe hrdí? Pokud 
ano, pokračujte k dalšímu bodu. Pokud ne, 
zastavte se. Dejme tomu, že jsme v bodě  
A a bod B je náš cíl. Těmito dvěma body mů-
žeme vést úsečku. Tato úsečka je tvořená 
body, které musíte udělat, abyste se z bodu 
A dostali do bodu B. Všechno ostatní okolo 
této úsečky je zbytečné. Soustřeďme se jen 
na tuto úsečku a nedělejme věci, které jsou 
mimo ni.

NAUČME SE ŘÍKAT “NE”
Tato část poměrně kooperuje s předcháze-
jícím bodem.  Musíme se naučit říkat “ne”  
věcem, které nás neposouvají, ale také  
lidem, kteří nás jen využívají. Nejsme tu proto,  
abychom vyhověli představám druhých. 
Toto slovo se vyskytlo i v článku “Slova,  
která bychom měli používat častěji” v našem  
prvním magazínu. 
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PRAVIDELNĚ PLÁNUJME
Nevíme-li, kam kráčíme, nikdy tam nedo-
jdeme. Na naší “úsečce úspěchu” se nachází 
mnoho bodů, které je třeba udělat, abychom 
se dostali z bodu A do bodu B. Každý jed-
notlivý bod si naplánujme a soustřeďme se 
jen na něj. Budeme-li pravidelně plánovat,  
budeme vždy o krok vpřed, vždy budeme  
vědět, na co se máme aktuálně zaměřit  
a kam směřujeme. 

NESNAŽME SE STIHNOUT VŠECHNO
Stíhat všechno je v podstatě plusem i mí-
nusem time managementu. Pokud na sebe  
budeme příliš měkcí, jen těžko ze sebe  
vydáme to nejlepší. A naopak – pokud se 
budeme příliš vyčerpávat, může to mít  
špatný dopad na naši efektivitu. Proto by si 
měl každý najít rovnováhu a svůj program 
podle toho přizpůsobit.

TI
M

E  M
ANAGEM

EN
T

DĚLEJME VĚCI PODLE PRIORIT
Poté, co už jsme se naučili říkat “NE” a přesta-
li jsme investovat čas a energii do činností,  
které nemáme rádi, nám zůstalo všech-
no ostatní, co bychom měli na naší cestě  
k úspěchu dělat. Začíná nám však platit 
pravidlo 20/80. Musíme se soustředit na ty  
nosné body, které budují naši úsečku  
úspěchu. Jednoduše – pokud si sestavíme 
žebříček priorit, všechno pochopíme.

O bonusu v podobě pravidla 10 000 hodin 
si můžete přečíst v pokračování článku  
na www.svetuspesnych.cz. 

http://www.svetuspesnych.cz.  
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To může být trochu náročnější. Představte si dva lidi. Učně a mistra. Učeň je začátečník a cokoliv dělá, 
dělá vědomě, tzn. že potřebuje na vykonávanou činnost myslet a plně se na ni soustředit. Naproti 
tomu mistr dělá činnost automaticky, tedy podvědomě. To má obrovskou výhodu zejména ve sportu, 
protože tělo zapojuje jen ty svaly, které potřebuje, zatímco ostatní svaly relaxují. Dalo by se říci, že 
podvědomí jede na autopilota. A právě podvědomí je pro zónu zásadní. Náš mozek potřebuje mít  
vybudované spoje k té dané činnosti, aby ji vykonával automaticky. Čím více je těch spojů, tím náš mozek  
dokáže vyhodnocovat najednou větší množství informací a v konečném důsledku se přepnout do stavu  
absolutní koncentrace, tedy do zóny. Jestli se ptáte, kolik je potřeba času, aby se z učně stal mistr, pak 
je to zhruba 10 tisíc hodin.

Vybudovat si schopnost dostat se do zóny je hodně závislé na typu činnosti. Pokud děláte něco  
jednoduchého jako je běh nebo cvičení, doba k osvojení si této schopnosti je výrazně nižší než 10 tisíc  
hodin. Pokud se naopak jedná o strukturovanou činnost, jakou je např. management, pak bude opravdu  
potřeba 10 tisíc hodin.

Existují předpoklady k tomu, abychom se dostali do zóny. Definoval je Mihaly Csikszentmihalyi  
ve své knize Flow, tady jsou:
 1. Musíme mít šanci dotáhnout činnost do konce.
 2. Musíme být schopni koncentrovat se na to, co právě děláme.
 3. Koncentrace je zpravidla možná pouze, pokud má naše činnost jasný cíl.
 4. Tato činnost musí poskytovat okamžitou zpětnou vazbu.
 5. Jsme tak zabráni do toho, co děláme, že si neuvědomujeme každodenní starosti.
 6. Máme pocit, že tu činnost plně ovládáme.
 7. Přestáváme si uvědomovat své vlastní „já“.
 8. Ztrácíme pojem o čase.

Každopádně, abychom tyhle předpoklady naplnili, potřebujeme jednoduše zvednout zadek a jít proto 
něco udělat. Ať už je to cokoliv. Odměnou nám potom při konstantní činnosti může být právě dosažení 
stavu, o kterém celý článek je – ZÓNA.
www.svetuspesnych.cz

ZÓNA – JAK SE DOSTAT DO ABSOLUTNÍ KONCENTRACE

Je proto jasné, že člověk v tomhle stavu podává 
ty nejlepší výkony, je nejvíce produktivní nebo 
udělá obrovské množství práce. Lidé, kteří ten-
to stav prožívají a záměrně se do něho dostá-
vají, ho popisují jako stav jakéhosi vytržení, ve  
kterém se věci odehrávají samy od sebe a oni jsou 
jen pozorovateli zpovzdálí. Určitě budete chtít  
vědět, jak se dá tenhle stav navodit? Jak se do 
zóny dostat?

Zóna je stav, který zažívají ti největší profesionálové nehledě na odvětví, ve kterém působí. Dost často 
se do „zóny“ dostávají ti nejlepší sportovci, manažeři a byznysmeni. Pokud přesně nevíte, co se pod 
tímhle tajemným názvem „zóna“ skrývá, čtěte dál.

Zóna je stav absolutní koncentrace naší mysli, pro kterou v tu danou chvíli neexistuje nic jiného než 
náš záměr. V tu chvíli máme pocit, že se zastavil čas. Nejsou na nás znatelné emoce a naše činnost 
nebo úsilí, které vyvíjíme, vidíme naprosto ostře, ničím nerušeně. Tep nám klesne. Naše myšlení  
v tu chvíli ovládají alfa vlny a to se přepne do jakéhosi super počítače, který automaticky vyhodnocuje 
všechny proměnné, které ani nemusíme vidět nebo si je uvědomovat tak, abychom dosáhli maximál-
ního efektu.

Svět Úspěšných 

http://www.svetuspesnych.cz 
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ČEPS, a.s.101

Valeo102

Olympus Medical Products spol. s r.o.103

Procter & Gamble - Rakona, s.r.o. 104

Robert Bosch, spol. s r.o. České Budějovice105

BOSCH DIESEL s.r.o.106

Ricardo Prague s.r.o.107

e4t electronics for transportation s.r.o.108

ŠKODA AUTO 109

FAURECIA  110

Honeywell 111

ČEZ, a. s.112

ZF Engineering Plzeň s.r.o. 113

Konplan, s.r.o. 114

ABB s.r.o.115

Huawei Technologies (Czech) s.r.o.116

MBtech Bohemia s.r.o. 201

JHV-Engineering 202

Jihostroj a.s. 203

GE Aviation Czech s.r.o. 204

AV ENGINEERING, a.s. 205

Wheelabrator Czech s.r.o. 206

MANN+HUMMEL 207

Profesia CZ, spol. s r.o. 208

Ammann Czech Republic, a.s. 209

SIDAT, spol. s r.o. 210

České Radiokomunikace, a.s.211

ROHDE & SCHWARZ závod Vimperk, s.r.o.212

Grafton Recruitment s.r.o. 213

TC INTER-INFORMATICS a.s. 214

Plzeňský Prazdroj, a. s.215

E.ON Česká republika, s. r. o.216

Continental Automotive Czech Republic, s.r.o.217

AERO Vodochody AEROSPACE a.s.218

Bühler Praha s.r.o. 219
Nestlé220

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.221

Řízení letového provozu ČR, s.p.224

Carrier Refrigeration Operation s.r.o.225

SQS Vláknová optika a.s. 226

Gemalto s.r.o. 227

CERTICON a.s. 228

VESLA s.r.o.229

ComAp a.s. 230

B:TECH, a.s. 231

Meopta - optika, s.r.o.  232

T-Mobile Czech Republic a.s.233

KOVOSVIT MAS, a.s.307

Chart Ferox, a.s.308

METAL TRADE COMAX, a.s.309

Silicon & Software Systems Česká republika s.r.o.310

Novartis s.r.o.311

NET4GAS312

Zeppelin CZ s.r.o.313

PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o.314

Auto Kelly a.s.315

Medical Technologies CZ a.s.316

Entry Engineering s.r.o.317

Lovochemie, a.s.318

2N TELEKOMUNIKACE a.s.319

Siemens, s.r.o.320

Vodafone Czech Republic a.s.321

Pepperl+Fuchs Manufacturing, s.r.o.322

FEI Czech Republic s.r.o.323

O2 Czech Republic a.s.324

NN Group N.V. - IT HUB Prague325

Ion Beam Applications SA, org. složka326

in-tech Automotive Engineering s.r.o.327
Automotive Lighting, s.r.o. 222 Microsoft, s.r.o.328
Atlas Copco s.r.o. 223

Adastra s.r.o. 301

Porsche Engineering Services, s.r.o302

Doosan Bobcat Manufacturing s.r.o.303

Howden ČKD Compressors s.r.o.304

FOXCONN CZ305

NESS Czech s.r.o.306
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IT Talents - MyTalentsA01

SEFIRAA02

CGI IT Czech Republic s.r.o.A03

Commerz Systems GmbHA04

AccentureA05

GMC Software Technology s.r.o.A06

AVAST SoftwareA07

IDC CEMA s.r.o.A08

BCV solutions s.r.o.A09

McKinsey&Company - Prague Service HubA10

ABRA Software a.s.A11

DeloitteA12

Atos IT Solutions and ServicesA13

CA TechnologiesA14

Alza.cz a.s.A15

ICZ a.s.A16

NCR Česká republika spol. s r. o.A17

KPMGA18

APOLLO SOFT k.s.A19

mgm technology partners s.r.o.A20

ALLIANZ pojišťovna, a.s.A21

Concur (Czech) s.r.o.A22

Bluewolf International Ltd.A23

Seznam.cz, a.s.A24

Hewlett Packard EnterpriseA25

UnicornA26

Edhouse s.r.o.A27

SOFTEC CZ, s.r.o.A28

Trigema a.s.S01

STRABAG a.s.S02

Hilti ČR spol. s r.o.S03

Skupina EUROVIA CSS04

Metrostav a.s.S05

VCES a.s.S06

Skanska a.s.S07

SMP CZ, a.s.S08

COLAS CZ, a.s.S09

DHL Information Services (Europe) s.r.o.A29
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Motor Jikov Group a.s.N01

IBM Česká RepublikaN02

CN Group CZ s.r.o.N03

Socialbakers a.s.N04

Oracle Czech, s. r. o.N05

LATECOERE Czech Republic s.r.o.N06

Simplity s.r.o.N07

Československá obchodní banka, a. s. N08

Process Automation SolutionN09

Devoteam, s.r.o.N10

Magna Cartech spol. s r.o.N11

AVL Software and Functions GmbHN12

TÜV SÜD Czech s.r.o.N13

Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.N14

Wikov Industry a.s.N15

Varroc Lighting Systems, s.r.o.N16

CZ.NIC, z.s.p.o.N17

ExperisN18

MSD IT Global Innovation Center s.r.o.N19

Komerční bankaN20

Unicontrols a.s.N21

TV Nova N22

EY Česká republikaN23

EURES ČR, Evropské služby zaměstnanosti ČRN24

F.X. MEILLER SLANÝ, s.r.o.

Spinoco Czech Republic, a.s.N26

Eaton - European Innovation CenterN27

CreditinfoN28

ZVVZ a.s.N29

N25

CPL Jobs s.r.o.N30

Kariérní centrum ČVUTN31
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Název firmy StranaČíslo stánku

2N TELEKOMUNIKACE a.s.

ABRA Software a.s.

Adastra s.r.o.

ALLIANZ pojišťovna, a.s.

Ammann Czech Republic, a.s.

Atlas Copco s.r.o.

Auto Kelly a.s.

AV ENGINEERING, a.s.

AVL Software and Functions GmbH

BCV solutions s.r.o.

BOSCH DIESEL s.r.o.

CA Technologies

CERTICON a.s.

CN Group CZ s.r.o.

ComAp a.s.

Concur (Czech) s.r.o.

ABB s.r.o.

Accenture

AERO Vodochody AEROSPACE a.s.

Alza.cz a.s.

APOLLO SOFT k.s.

Atos IT Solutions and Services

Automotive Lighting, s.r.o.

AVAST Software

B:TECH, a.s.

Bluewolf International Ltd.

Bühler Praha s.r.o.

Carrier Refrigeration Operation Czech Republic s.r.o.

CGI IT Czech Republic s.r.o.

COLAS CZ, a.s.

Commerz Systems GmbH

Continental Automotive Czech Republic, s.r.o.

319

A11

301

A21

209

223

315

205

N12

A09

106

A14

228

N03

230

A22

115

A05

218

A15

A19

A13

222

A07

231

A23

219

225

A03

S09

A04

217

24

26

30

33

35

37

40

42

46

50

52

56

60

64

68

72

25

28

32

34

36

38

41

44

48

51

54

58

62

66

70

67
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Název firmy StranaČíslo stánku

CPL Jobs s.r.o.

CZ.NIC, z.s.p.o.

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Československá obchodní banka, a. s.

Deloitte

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

E.ON Česká republika, s. r. o.

Eaton - European Innovation Center

Entry Engineering s.r.o.

Skupina EUROVIA CS

F.X. MEILLER SLANÝ, s.r.o.

FEI Czech Republic s.r.o.

GE Aviation Czech s.r.o.

Gemalto s.r.o.

Grafton Recruitment s.r.o.

Hilti ČR spol. s r.o.

Creditinfo

ČEPS, a.s.

České Radiokomunikace, a.s.

ČEZ, a. s.

Devoteam, s.r.o.

Doosan Bobcat Manufacturing s.r.o.

e4t electronics for transportation s.r.o.

Edhouse s.r.o.

EURES ČR, Evropské služby zaměstnanosti ČR

EY Česká republika

FAURECIA

FOXCONN CZ

GE Money Bank, a.s.

GMC Software Technology s.r.o.

Hewlett Packard Enterprise

Honeywell

N30

N17

221

N08

A12

A29

216

N27

317

S04

N25

323

204

227

213

S03

N28

101

211

112

N10

303

108

A27

N24

N23

110

305

A06

A25

111

74

76

80

82

86

89

92

96

98

100

104

106

108

112

116

118

75

78

77

84

88

90

94

97

99

102

105

107

110

114

117

120



22

Název firmy StranaČíslo stánku

Howden ČKD Compressors s.r.o.

Chart Ferox, a.s.

ICZ a.s.

in-tech Automotive Engineering s.r.o.

IT Talents - MyTalents

Jihostroj a.s.

Kariérní centrum ČVUT

Konplan, s.r.o.

KPMG

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

MANN+HUMMEL

MBtech Bohemia s.r.o.

Medical Technologies CZ a.s.

METAL TRADE COMAX, a.s.

mgm technology partners s.r.o.

Motor Jikov Group a.s.

Huawei Technologies (Czech) s.r.o.

IBM Česká Republika

IDC CEMA s.r.o.

Ion Beam Applications SA, org. složka

JHV-Engineering

JK Machinery, s.r.o.

Komerční banka

KOVOSVIT MAS, a.s.

LATECOERE Czech Republic s.r.o.

Magna Cartech spol. s r.o.

ManpowerGroup - Experis

McKinsey&Company - Prague Service Hub

Meopta - optika, s.r.o.

Metrostav a.s.

Microsoft, s.r.o.

MSD IT Global Innovation Center s.r.o.

304

308

A16

327

A01

203

N31

114

A18

318

207

201

316

309

A20

N01

116

N02

A08

326

202

N20

307

N06

N11

N18

A10

232

S05

328

N19

122

124

127

129

132

136

133

140

144

146

148

150

152

154

158

160

123

126

128

130

134

138

137

142

145

147

149

151

153

156

157

161
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Název firmy StranaČíslo stánku

NCR Česká republika spol. s r. o.

Nestlé

NN Group N.V. - IT HUB Prague

O2 Czech Republic a.s.

Oracle Czech, s. r. o.

Plzeňský Prazdroj, a. s.

PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o.

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

ProjectSoft HK a.s.

Robert Bosch spol. s r.o. České Budějovice

Řízení letového provozu ČR, s.p.

Seznam.cz, a.s.

Siemens, s.r.o.

Simplity s.r.o.

SMP CZ, a.s.

SOFTEC CZ, s.r.o.

NESS Czech s.r.o.

NET4GAS

Novartis s.r.o.

Olympus Medical Products Czech spol. s r.o.

Pepperl+Fuchs Manufacturing, s.r.o.

Porsche Engineering Services, s.r.o

Process Automation Solution

Profesia CZ, spol. s r.o.

Ricardo Prague s.r.o.

ROHDE & SCHWARZ závod Vimperk, s.r.o.

SEFIRA

SIDAT, spol. s r.o.

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

Skanska a.s.

Socialbakers a.s.

Spinoco Czech Republic, a.s.

A17

220

325

324

N05

215

314

104

105

224

A24

320

N07

S08

A28

306

312

311

103

322

302

N09

208

107

212

A02

210

310

S07

N04

N26

162

165

167

169

172

176

179

180

183

186

189

191

193

196

200

201

164

166

168

170

174

178

175

182

184

188

190

192

194

198

195

202
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Název firmy StranaČíslo stánku

SQS Vláknová optika a.s.

STRABAG a.s.

ŠKODA AUTO

TC INTER-INFORMATICS a.s.

TÜV SÜD Czech s.r.o.

Unicorn

Varroc Lighting Systems, s.r.o.

VESLA s.r.o.

Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.

Wikov Industry a.s.

ZF Engineering Plzeň s.r.o.

STMicroelectronics Design and Application s.r.o.

STUDENT AGENCY, k.s.

T-Mobile Czech Republic a.s.

Trigema a.s.

Unicontrols a.s.

Valeo

VCES a.s.

Vodafone Czech Republic a.s.

Wheelabrator Czech s.r.o.

Zeppelin CZ s.r.o.

ZVVZ a.s.

226

S02

109

214

N13

A26

N16

229

N14

N15

113

233

S01

N21

102

S06

321

206

313

N29

203

206

210

214

216

220

224

225

230

232

236

204

208

212

213

218

222

226

228

231

234

238
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ČÁSTEČNÝ ÚVAZEK STROJNÍ

ELEKTRO

INFORMATIKA

2N TELEKOMUNIKACE a.s. je přední evropská firma zabývající se vývojem a výrobou produktů z oblasti 
ICT a fyzické bezpečnosti. Našim zákazníkům nabízíme produkty na míru s přidanou hodnotou  a jsme 
jim plně k dispozici ve všech fázích prodejního procesu. Působíme na více než 130 zahraničních trzích. 
Přesto, že dominuje Evropa, řídíme aktivity ve všech světadílech. 
Díky vlastnímu vývoji jsme připraveni rychle reagovat na potřeby zákazníků a přizpůsobit naše produkty 
jejich konkrétním potřebám. Ve 2N je jedinečná firemní kultura, založená na otevřené komunikaci, 
přátelském  přístupu a osobní zodpovědnosti každého zaměstnance za výsledek své práce.

Jsme otevřeni dlouhodobé spolupráci s šikovný-
mi a motivovanými studenty, kteří se chtějí učit 
nové věci. 

Často u nás začínají pracovat nejdříve na částečný 
úvazek a po dokončení studií u nás zůstávají. 

Nejčastěji obsazujeme pozice:

 ■ ve vývoji
 ■ na technické podpoře
 ■ v týmu konstrukce 
 ■ v týmu obchodu

 ■ zajímavou a obsahově bohatou práci  
s možností podílet se na vývoji/prodeji 
špičkových produktů

 ■ prostor pro realizaci vlastních nápadů
 ■ důvěru, samostatnost
 ■ prostředí prosperující a stabilní české firmy  

s unikátní firemní kulturou

 Modřanská 621
 Praha 4 - Modřany
 14301

Kontaktní osoba: Mgr. Adéla Šimanová
 HR Specialist
E-mail: simanova@2n.cz
Web: www.2n.cz/cz/

2N TELEKOMUNIKACE a.s.

Fakulta elektrotechnická

Stánek 

319
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BRIGÁDA
PRAXE NEBO STÁŽE
DIPLOMOVÁ NEBO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
ČÁSTEČNÝ ÚVAZEK STROJNÍ

ELEKTRO

ABB je přední světovou společností působící v oblasti energetiky a automatizace, která má 140 000 
zaměstnanců 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 nejvýznamnější 
inženýrská a výzkumná centra a 6 výrobních závodů včetně výroby polovodičů má v Praze, Brně, 
Ostravě, Trutnově, Jablonci a Plzni.
Organizačně je ABB rozčleněno do 4 divizí: Elektrotechnické výrobky, Energetika, Automatizace výroby 
a pohony a Procesní automatizace.

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

 ■ proaktivní přístup
 ■ ochota učit se nové věci, pracovat na sobě
 ■ aktivní znalost anglického jazyka
 ■ ochota cestovat

 ■ uplatnění např. v těchto pozicích Application 
Engineer, Commissioning Engineer, Automation 
Engineer, Junior Project Manager, Inženýr řídicích 
systémů, Junior Projektant, Konstuktér elektro, 
Servisní technik aj.

 ■ práci se špičkovými technologiemi
 ■ spolupráci na mezinárodních projektech
 ■ aktivní využití anglického jazyka
 ■ možnost dalšího profesního i osobního 

rozvoje a kariérního růstu
 ■ zajímavé zaměstnanecké benefity (jazykové 

kurzy, 5 týdnů dovolené, penzijní připojištění 
a další)

  Štětkova 1638/18
  Praha 4
  140 00

Kontaktní osoba: Alice Chvojková
 HR Marketing Manager
E-mail: abb.prace@cz.abb.com
Web: www.abb.cz/kariera

  ABB s.r.o.

 Fakulta elektrotechnická

Stánek 

115
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PRAXE NEBO STÁŽE
DIPLOMOVÁ NEBO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
ČÁSTEČNÝ ÚVAZEK

INFORMATIKA

Před založením ABRA Software jsme byli jako vy. Studenti ČVUT se zájmem o zajímavou budoucnost. 
V roce 1991 jsme nabídli trhu náš první informační systém, ze kterého se díky nadaným vývojářům stal 
špičkový produkt na světové úrovni. Dnes máme více než 20 000 zákazníků z celého světa, mezi něž patří 
významné tuzemské podniky i nadnárodní firmy. Důvod? Nabízíme výkonný a přizpůsobivý software, 
který zefektivní každodenní řízení firmy a podpoří správná rozhodnutí. V roli komplexního dodavatele  
s řešením na míru pomáháme firmám zjednodušit, zpřehlednit a zautomatizovat jejich procesy.  
Tak, aby se mohly plně soustředit na svůj rozvoj a růst. 

Šikovné a kreativní lidi s analytickým myšlením 
a touhou tvořit skutečné hodnoty. Vývojáře, 
kteří mají rádi, když věci perfektně fungují. 
Kromě programátorských znalostí JavaScriptu, 
ReactJS, Delphi nebo SQL oceníme i dobrou 
angličtinu, spolehlivost a chuť pracovat v týmu 
sympatických ajťáků.

Kromě atraktivní mzdy a řady benefitů nabízíme 
možnost být FIT i v práci. Součástí našich prostor 
je jídelna s nabídkou zdravé stravy a fitness stezka, 
abyste si kdykoliv během dne mohli protáhnout 
tělo. Máme rádi, když se naši lidé cítí fajn. Proto 
u nás najdete příjemné neformální prostředí,  
bez zbytečného tlaku na výkon – věci totiž 
umíme dělat efektivně a systematicky. Tak,  
aby vás práce na vývoji softwaru, který se používá 
ve více než 50 zemích světa, bavila a naplňovala.

 Jeremiášova 1422/7b 
 Praha 13
 155 00  

Kontaktní osoba: Dita Bernasová
 HR Specialist
E-mail: dita.bernasova@abra.eu
Web: www.abra.eu

ABRA Software a.s. 

Fakulta architektury a fakulta informačních technologií

Stánek 
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 Umístění stánku

Stánek 

56A

Nastartujte svoji kariéru v ABRA Software.
Více informací zjistíte na www.abra.eu/kariera

Nejprve si zacvičíte na naší fitness stezce.   
Náš fitness guru Ondřej Kounovský vám ukáže, jak si správně ZAMAKAT.

Poznáte zakladatele Jaroslava Řasu. 
Přiblíží vám, proč žije mottem: “Narodili jsme se, abychom dávali”. Proč práci 
a podnikání považuje za základ civilizace, osobního rozvoje a pokroku.

ZŮSTAŇTE 
FIT 
A PŘIJĎTE 
SI K NÁM 
ZAMAKAT!

Vyberte si svůj termín na www.zamakat.cz

„Tvoříme špičkové informační systémy.   
V padesáti zemích světa pomáháme  
firmám, aby šlapaly. To vše díky šikovným, 
kreativním a technicky zdatným kolegům. 
Přidáte se? Těším se na vás!“ 

Jaroslav Řasa, zakladatel ABRA Software
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TRAINEE PROGRAM
BRIGÁDA

ČÁSTEČNÝ ÚVAZEK

OSTATNÍ

Accenture je globální společnost poskytující odborné služby v oblasti manažerského poradenství, 
technologických služeb a outsourcingu prostřednictvím svých více než 358 000 pracovníků ve více než 
120 zemích. Díky kombinaci jedinečných zkušeností a komplexních 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 31 miliard USD za fiskální rok končící  
31. srpnem 2015. Pražská pobočka byla otevřena v roce 1991 a v současnosti Accenture v České republice 
zaměstnává přibližně 1900 pracovníků.

Poradenská divize: 
 ■ VŠ vzdělání technického nebo ekonomického směru
 ■ Znalost anglického a českého/slovenského 

jazyka.
 ■ Silné analytické a logické myšlení
 ■ ochota týmové spolupráce a cestování, 

flexibilita.
Technologická divize: 
 ■ SŠ nebo VŠ vzdělání (nejlépe technického 

směru)
 ■ Komunikativní znalost anglického jazyka
 ■ IT znalosti v oblasti technologií, platforem,  

programovacích jazyků (například SAP, Siebel, 
Java, .NET, Oracle, Salesforce, Microsoft)  
nebo open source technologií, databází, SQL atd.

 ■ spolupráci se špičkovými odborníky na  
různorodých projektech v oblasti moderních 
technologií

 ■ kvalitní tréninkový program
 ■ odborný a karierní rust
 ■ přátelský a mladý kolektiv
 ■ atraktivní finanční ohodnocení 
 ■ širokou škálu zaměstnaneckých výhod

V parku 2316/12
Praha 4
148 00

Kontaktní osoba: 
 
E-mail: jobs@accenture.com
Web: www.accenture.cz/kariera

Accenture 

Fakulta architektury a fakulta informačních technologií

Stánek 

56A
Stánek 
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Spolupracuj s talentovanými kolegy a inspirativními lídry, kteří budou podporovat tvůj úspěch. 
Podílej se na transformaci a způsobu fungování těch největších světových fi rem. Zdokonal své 
schopnosti pomocí nejkvalitnějšího tréninku a profesního rozvoje během budování výjimečné 
kariéry. Objev, co všechno s námi můžeš dokázat.

Více na accenture.cz/kariera
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ČÁSTEČNÝ ÚVAZEK

INFORMATIKA

Adastra je mezinárodní konzultační společnost, která synergicky propojuje svět byznysu  
a technologického poradenství. Své dominantní postavení v oblasti Information Managementu 
rozvíjíme především v našich klíčových kompetencích – Data Warehousingu, Business Intelligence 
včetně Mobile BI, Master Data Managementu a Enterprise Application Integration.
Naši konzultanti načerpali rozsáhlé zkušenosti na stovkách projektů pro významné klienty, v Česku 
například: Ahold, Cetelem, ČSOB, ČSOB Pojišťovna, Equa bank, GE Money Bank, PPF, Škoda Auto, 
Tipsport, Telefónica O2, Vodafone a další.
Společnost na trhu působí již 20 let a v průběhu její existence získala mnoho významných mezinárodních 
ocenění a načerpala rozsáhlé zkušenosti z úspěšných projektů pro vážené klienty.

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

Aktuální přehled volných pracovních pozic je  
k dispozici na: http://adastra.jobs.cz/vypis-pozic/

 ■ 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

Nile House
Karolinská 654/2
186 00,  Praha 8

Kontaktní osoba: Lucie Krišpínová 
 HR Specialistka
E-mail: lucie.krispinova@adastragrp.com
Web: www.adastra.cz 

Adastra s.r.o.

Fakulta strojní

Stánek 

301

http://adastra.jobs.cz/vypis-pozic/
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49

Chceš hrát 

1. ligu 
v IT Consultingu?

SKÓRUJ 
S

ADASTROU!

www.adastra.cz

Vyber si z nich na www.adastra.jobs.cz.
U nás nepotřebuješ žádné speciální know how, to u náš získáš! 

Hledáme lidi s potenciálem!

PRÁVĚ TOLIK 
OBSAZUJEME 
VOLNÝCH POZIC
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TRAINEE PROGRAM

PRAXE NEBO STÁŽE
DIPLOMOVÁ NEBO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
ČÁSTEČNÝ ÚVAZEK STROJNÍ

ELEKTRO

OSTATNÍ

AERO Vodochody AEROSPACE a.s. nabízí prostředí firmy s téměř stoletou tradicí a příležitost nahlédnout 
pod pokličku výroby leteckých celků pro společnosti jako Airbus, Embraer či Sikorsky, nebo vývoje 
nových letounů divize Defence & MRO. Naše firemní hodnoty jako kvalita, včasnost, týmovost, hodnota 
a „jde to“ jsou základem přístupu nejen k zákazníkovi ale i k sobě navzájem.

Studenty a absolventy se zájmem o leteckou 
techniku a znalostí AJ. 

 ■ získání praktických zkušeností ještě při 
studiu

 ■ možnost profesního a odborného růstu  
v perspektivním oboru

 ■ systém vzdělávání včetně specifických 
jazykových kurzů

 ■ dotované stravování v areálu společnosti 
 ■ příjemnou dojezdovou vzdálenost z Prahy 

(cca 20 minut autobusem od metra Kobylisy)

U Letiště 374
Odolena Voda
250 70

Kontaktní osoba: Zdeňka Nováková
 HR generalista
E-mail: zdenka.novakova@aero.cz
Web: www.aero.cz

AERO Vodochody AEROSPACE a.s.

Fakulta elektrotechnická

Stánek 

218
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BRIGÁDA
PRAXE NEBO STÁŽE

ČÁSTEČNÝ ÚVAZEK

INFORMATIKA OSTATNÍ

Staňte se součástí týmu, který dělá velké věci. 
Jsme silným, stabilním a vyhledávaným zaměstnavatelem. Jsme největší pojišťovnou na světě  
již 125 let a naše značka patří mezi globálně 55 nejhodnotnějších. Ve více než 70 zemích se našich  
144 tisíc zaměstnanců stará o 83 milionů klientů. Určujeme trendy pojistného trhu v nabídce moderních 
produktů, kvalitě servisu a vztahů s klientem.
Úspěch naší společnosti je v rukou našich lidí. Chceme spolupracovat s těmi, kteří mají zájem aktivně  
se podílet na svém vlastním růstu i dalším rozvoji světoznáme značky. Stavíme na profesionalitě  
a vysoké kvalitě talentovaných lidí.
Naše firemní kultura je založena na výkonu, osobní odpovědnosti, vzájemné týmové spolupráci,  
důvěře a radosti z toho, co děláme. Nastartuje svoji úspěšnou kariéru s Allianz!

Do naší společnosti nehledáme pouze 
zaměstnance na obchodní místa, ale nabízíme 
příležitosti v dalších oblastech jako jsou IT, 
pojistná matematika, produkty a uvítáme další 
specialisty.

Hledáme talentované a nadšené uchazeče,  
kteří chtějí být součástí nejcennější pojišťovny.

 ■ pracovat v pojišťovně, která směřuje do světa 
digital 

 ■ možnost potkávat se v moderních relax 
zonách a plně vybavených kuchyňkách

 ■ mít moderní a pohodlné pracoviště v centru 
Prahy na břehu Vltavy s krásným výhledem 
na Prahu

 ■ používat moderní technologie a postupy
 ■ získat 5 týdnů dovolené a 3 dny zdravotního 

volna navíc
 ■ možnost home office, produkty  

za zvýhodněné ceny a další benefity jsou 
samozřejmostí

 Ke Štvanici 656/3
 Praha 8 - Karlín
 186 00

Kontaktní osoba: 
 
E-mail: job@allianz.cz
Web: www.allianz.cz

  ALLIANZ pojišťovna a.s.

Fakulta architektury a fakulta informačních technologií

Stánek 
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Kariéra

BRIGÁDA
PRAXE NEBO STÁŽE
DIPLOMOVÁ NEBO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
ČÁSTEČNÝ ÚVAZEK

INFORMATIKA

Jsme největší eshop, který začal s počítači a elektronikou v České republice a na Slovensku. Nyní  
již naše projekty sahají i za hranice těchto dvou zemí a do našeho sortimentu jsem úspěšně zařadili 
hračky, kosmetiku, sport a mnoho dalšího.

Jako lídr na trhu zaměstnáváme již téměř 1000 zaměstnanců, z toho více jak 80 IT odborníků. Abychom 
šli s dobou a mohli tak dále růst, používáme k naší práci nejmodernější technologie a postupy. Projektů, 
které realizujeme a plánujeme realizovat jsou desítky a na ně hledáme ty správné lidi.  Staň se jedním  
z nás a začni růst s námi.

Hledáme ty nejlepší, kteří berou výzvy za své  
a nebojí se přijít s vlastními nápady. Uplatnění  
u nás nalezne jak zkušený IT specialista, 
tak šikovný student či absolvent. Zajímá tě 
algoritmizace, vývoj, analýza či databáze?  
Dej nám o sobě vědět. 
Aby Ti to u nás šlo, měl/a bys mít:
 ■ logické, analytické a tak trochu „out of the 

box“ myšlení
 ■ ochotu učit se novým věcem a neustále se 

vzdělávat
 ■ pozitivní přístup a komunikační schopnosti
 ■ motivaci vytvářet velké věci a být jejich 

součástí

Práce nás baví!
 ■ Pracujeme pro lídra na trhu – nebojíme  

se být v mnoha ohledech první a nacházet 
netradiční řešení.

 ■ Jsme kvalitní tým kolegů, kteří jsou 
profesionály ve svém oboru a rádi své 
znalosti sdílí s ostatními.

 ■ Máme moderní a pohodlné pracoviště  
s možností zacvičit si ve firemní posilovně, 
zahrát si s kolegy fotbálek nebo zdolat naši 
boulderovou stěnu.

 ■ …nejsme jen kolegové, rádi spolu trávíme 
čas i volný čas.

Jateční 33a
Praha 7
170 00 

Kontaktní osoba: Nela Sobotovičová
 HR Business Partner
E-mail: kariera@alza.cz
Web: www.alza.cz/kariera

Alza.cz a.s.

Fakulta architektury a fakulta informačních technologií

Stánek 

A15
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BRIGÁDA
PRAXE NEBO STÁŽE
DIPLOMOVÁ NEBO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
ČÁSTEČNÝ ÚVAZEK STROJNÍ

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

Hledáme aktivní a schopné studenty a absolventy 
technických oborů, kteří mají zájem zapojit se do 
našich vývojových projektů jako konstruktéři 
nové generace mobilních strojů pro zhutňování 
a naplňovat s námi naše vize.

 ■ Maximální podporu zkušených odborníků.
 ■ Výborné technické zázemí.
 ■ Školení a rozvoj, jazykové vzdělávání.
 ■ Příjemné pracovní prostředí.
 ■ Motivující finanční ohodnocení a benefity.

  Náchodská 145
  Nové Město nad Metují
  549 01

Kontaktní osoba: Mgr. Bronislava Kovářová
 HR manažerka
E-mail: bronislava.kovarova
 @ammann-group.com
Web: www.ammann-group.com

  Ammann Czech Republic, a.s.

 Fakulta strojní

Stánek 

209
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TRAINEE PROGRAM

ČÁSTEČNÝ ÚVAZEK

INFORMATIKA OSTATNÍ

V APOLLO SOFT jsme specialisty na design, vývoj a výrobu loterijních herních systémů již od roku 2007. 
V současnosti patříme k předním dodavatelům řešení pro loterijní herní průmysl na mezinárodním trhu 
a produkty Apollo Games naleznete v mnoha klíčových evropských a afrických zemích.

Do IT oddělení hledáme vývojáře zaměřené na: 
 ■ JEE
 ■ JSE
 ■ .NET
 ■ HTML5
 ■ C++
 ■ ActionScript,...

 ■ stravenky, MultiSport karta
 ■ příspěvky na vzdělávání / kurzy
 ■ lekce AJ
 ■ moderní kancelářské prostředí nedaleko  

OC Chodov
 ■ mladý kolektiv, uvolněná atmosféra 
 ■ bonusy / prémie

V Parku 2294/2
Praha 4
148 00

Kontaktní osoba: Tereza Špinková,
 Barbora Kadlecová
 HR
E-mail: hr@apollogames.com
Web: www.apollogames.com

APOLLO SOFT k.s.

Fakulta architektury a fakulta informačních technologií

Stánek 

A19
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TRAINEE PROGRAM
SUMMER JOB
PRACTISE OR INTERNSHIP
DIPLOMA OR BACHELOR THESIS
PART-TIME JOB MECHANICAL CHEMISTRY

ELECTRONICAL CIVIL

IT OTHER

3939

Atlas Copco is an industrial group with world-leading positions in compressors, construction and mining 
equipment, power tools and assembly systems. The Group delivers sustainable solutions for increased 
customer productivity through innovative products and services. Founded 1873, the company is based 
in Stockholm, Sweden, and has a global reach spanning more than 170 countries.

 ■ Sales & Marketing
 ■ Logistics
 ■ Purchasing
 ■ IT
 ■ Project Management
 ■ HR

We offer:
 ■ Multicultural environment
 ■ Use of foreign languages
 ■ Flexible hours for flexible people
 ■ Individual responsibility
 ■ Career growth and development

 Průmyslová 10
 Praha 10
 102 00

Contact person: Dita Duchečková
 HR Specialist
E-mail: dita.ducheckova
 @cz.atlascopco.com
Web: www.atlascopco.cz/czcs/

  Atlas Copco s.r.o.

 Fakulta elektrotechnická

Stánek 
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PART-TIME JOB MECHANICAL 

ELECTRONICAL CIVIL 

OTHER
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TRAINEE PROGRAM

PRAXE NEBO STÁŽE
DIPLOMOVÁ NEBO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

INFORMATIKA

Atos je největší evropská IT firma na světě, která vznikla v roce 2011 spojením společností Atos Origin  
a Siemens IT Solutions and Services. Dnes působí v 72 zemích po celém světě a zaměstnává přibližně 
100 000 odborníků, z toho téměř 400 v České republice.

Společnost Atos má více než třicetiletou mezinárodní zkušenost v oborech jako transakční služby, 
systémová integrace a řízené služby. V oblasti IT je vždy o krok napřed – zaměřuje se na business 
technologie podporující pokrok a pomáhá svým zákazníkům vytvářet firmy budoucnosti. Svým 
klientům nabízí řešení, která maximálně využívají informačních technologií k dosahování jejich 
obchodních cílů.
Od roku 2002 je Atos hlavním IT partnerem olympijských a paralympijských her a zajišťuje 
technologickou stránku této velké sportovní události.

Nabízíme příležitost nejen absolventům,  
ale i talentovaným studentům všech ročníků  
bez předchozích pracovních zkušeností.

Vyzkoušej si práci v největší evropské IT firmě  
a nastartuj svou kariéru pod vedením zkušených 
odborníků! Přijď a ukaž nám, co umíš a staň se 
součástí našeho týmu!

 ■ spolupráci s profesionály v IT oboru
 ■ vzdělávání prostřednictvím Atos University
 ■ flexibilní pracovní dobu, možnost práce  

z domova
 ■ práci se špičkovými technologiemi 
 ■ možnost dalšího kariérního růstu
 ■ příjemné pracovní prostředí a neformální 

firemní kulturu
 ■ benefitní systém Cafeterie (14 000 Kč/rok)

Doudlebská 1699
Praha 4
140 00

Kontaktní osoba: Jan Karvánek
 HR Business Partner
E-mail: jan.karvanek@atos.net
Web: www. cz.atos.net

Atos IT Solutions and Services

Fakulta architektury a fakulta informačních technologií

Stánek 
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TRAINEE PROGRAM
BRIGÁDA
PRAXE NEBO STÁŽE
DIPLOMOVÁ NEBO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

OSTATNÍ

Jsme Auto Kelly a více jak 20 let pomáháme udržovat auta v pohybu. Dodáváme náhradní díly  
a autopříslušenství pro všechny typy vozidel, a protože v tom jsme opravdu dobří, stali jsme se jedničkou 
na českém trhu. Jsme součástí nadnárodní skupiny LKQ (nejsilnější evropský hráč mezi distributory  
na aftermarketovém trhu) a jen v ČR máme více než 1000 zaměstnanců. 

Hledáme ty z vás, kterým záleží na výsledcích 
jejich práce a jdou si za svým cílem. 

Těšíme se kolegy, kteří mají nápady, energii 
a chuť společně posouvat věci kupředu  
a co nejlépe reprezentovat silnou značku  
Auto Kelly.

Především uplatnění v oblasti:
 ■ produktovém managementu
 ■ strategickém nákupu 
 ■ logistice, marketingu 
 ■ IT

Pohodové a neformální prostředí  a spravedlivé 
ohodnocení práce.

Pro studenty realizujeme Trainee programy  
a absolventům umíme nastartovat jejich profesní 
dráhu.

Ocelářská 16
Praha 9 
190 00

Kontaktní osoba: Miroslava Hradilová
 HR manager
E-mail: miroslava.hradilova
 @autokelly.cz
Web: www.prace.autokelly.cz

Auto Kelly a.s.

Fakulta elektrotechnická
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Automotive Lighting s.r.o. je mezinárodní společností zabývající se automobilovou světelnou technikou 
– vývojem a výrobou předních i zadních světlometů. Výsledkem naší práce jsou nejlepší systémová 
řešení a kvalitní sériové výrobky, které jsou oceňovány na světovém trhu. Společně s našimi zákazníky  
a partnery navrhujeme světla specifická pro danou značku a model.

Absolventům nabízíme pracovní uplatnění  
v oblastech - logistika, podpora výroby, kvalita, 
technologie, vývoj, engineering. 
Např.:
 ■ vývojový konstruktér světlometů/LED 

modulů
 ■ elektronik
 ■ technický specialista průmyslové 

automatizace
 ■ procesní inženýr pro sériovou výrobu
 ■ technolog/procesní inženýr montážních linek
 ■ inženýr kvality – výrobní kvalita
 ■ specialista štíhlé výroby/údržby

Zázemí stabilní zahraniční společnosti využívající 
moderní technologie, podporu při relokaci, 
příspěvek na dojíždění, odpovídající platové 
ohodnocení, náborový příspěvek, prémiový 
systém dle dosažených cílů, příplatek na 
preventivní zdravotní péči, příplatek na penzijní 
připojištění, 13. a 14. mzda, odměny při životních 
a pracovních jubileích, možnost odborného růstu 
a osobního rozvoje, 5 týdnů dovolené, benefity.

 Pávov 113
 Jihlava
 586 01

Kontaktní osoba: Jana Tománková
 HR Business Partner
E-mail: jana.tomankova@al-lighting.cz
Web: www.al-lighting.cz

  Automotive Lighting, s.r.o.

 Fakulta elektrotechnická
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STROJNÍ

AV ENGINEERING je přední česká společnost orientovaná na vývoj výrobků ve strojírenství. Jsme 
dodavatelem špičkových softwarových systémů (CAD - PLM – SLM ) od společnosti PTC. Poskytujeme 
služby v oblasti vývoje, konstrukce, technických výpočtů, zkoušek a měření nových strojírenských 
výrobků.

Naším cílem je poskytovat zákazníkům řešení pro trvalou inovaci výrobků, způsobu jejich tvorby, 
provozu a servisu s cílem udržovat konkurenční výhodu. Naše přidaná hodnota je v dlouholetých, 
multioborových zkušenostech, v množství referencí a v certifikovaných kompetencích.  

Do našeho týmu si představujeme osobu:
 ■ se SŠ, VŠ vzděláním strojírenského zaměření, 

s dobrou znalostí anglického jazyka 
 ■ s aktivním přístupem k řešení problémů, 

flexibilitou a zodpovědností
 ■ se znalostí CAD/CAM systému – ideálně 

některé ze softwarových technologií od 
společnosti PTC: Creo (dříve Pro/ENGINEER), 
Windchill, Arbortext, Mathcad

 ■ se základní orientací v oboru IT
 ■ s platným řidičským průkazem sk. B 

Kompletní nabídku volných pozic naleznete na: 
www.aveng.cz

 ■ zajímavou práci v oblasti komplexního 
vývoje výrobků (studie, koncepty, simulace, 
konstrukce, prototypy, zkoušky)

 ■ možnost trvalého osobního rozvoje v oblasti 
CAx/PLM, v oblasti vývojových procesů, 
především strojírenských výrobků a v oblasti 
metodiky prodeje

 ■ dobré finanční podmínky s ohodnocením 
podle nasazení, schopností a dosahovaných 
výsledků

 ■ práci v přátelském kolektivu a další firemní 
benefity

Kvítková 668
Zlín
760 01

Kontaktní osoba: Kateřina Helusová
 Marketing Manager
E-mail: job@aveng.cz
Web: www.aveng.cz

AV ENGINEERING, a. s.

Fakulta strojní

Stánek 
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 Ulice
 Město
 PSČ

Kontaktní osoba: Jméno a příjmení
 pozice
E-mail: e-mail
Web: www.???.cz

volno

 Umístění stánku
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Umíš PHP, nebo dokonce Drupal?

Do týmu Designu a vývoje 
Nových médií hledáme 
nové programátory na 
projekty, které jsou vidět!
n 46 milionů pageviews měsíčně
n Streaming stovek gigabitů videa za vteřinu

Chceš vědět, jak to děláme? Přidej se k nám!
Tým designu vytváří návrhy toho, jak mají aplikace fungovat 
a vypadat. Jedná se hlavně o grafické a UX návrhy. Nenecháváme 
nic náhodě a provádíme veškeré testování. Pravidelně provádíme 
výzkumy, kde spolu s uživateli ladíme co a jak udělat ještě lépe. 
K tomu využíváme např. oční kameru, která sleduje oční pohyb 
uživatele. Díky tomu zjistíme, jestli je náš návrh správný. Detailně 
zkoumáme pohyb návštěvníků po webu a na jeho základě 
provádíme nové změny.

Tým vývoje již dané aplikace programuje. Vyvíjíme je v PHP 
s pomocí Zend Frameworku nebo CMS Drupal. 

Největším projektem posledního roku se pro nás stal 
zpravodajský portál ČT 24, na který denně zavítá několik desítek 
tisíc čtenářů. A ani teď se nenudíme. Intenzivně pracujeme na 
nové podobě portálu ČT Sport, řešíme API pro mobilní aplikace, 
aplikace pro chytré televize s podporou HbbTV a plánujeme 
rozjezd nového videoarchivu iVysílání.

Zajímá tě to? Koukni na inzerát:

Nebo nám napiš na dominika.jirikova@ceskatelevize.cz 
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TRAINEE PROGRAM
SUMMER JOB
PRACTISE OR INTERNSHIP
DIPLOMA OR BACHELOR THESIS 
PART-TIME JOB 

IT

AVAST Software (www.avast.com), maker of the world‘s most popular antivirus, protects over  
230+ million computers and mobile devices with our security applications. In business for over 25 years, 
AVAST is one of the oldest companies in the computer security business, with a portfolio covering 
everything from free antivirus for PC, Mac, and Android, to premium suites and services for business  
- offered in about 40 languages. 

Based in Prague, Czech Republic, with offices in the U.S., Germany, and Asia, AVAST Software employees 
some of the brightest talents in the IT industry, from around 30 different nations. 

 ■ Junior and skilled Developers (Java, 
Javascript, Android, iOS C,C++ ...)

 ■ Junior and skilled Linux Administrators/
System Engineers

 ■ Junior and skilled Testers/Quality Assurance
 ■ Trainee Marketing specialists 
 ■ Junior E-commerce specialists 
 ■ Customer Support specialists
 ■ Accountants, Controllers,...

 ■ Interesting job in an international team  
of growing and a very successful company.

 ■ Fab! working environment.
 ■ Unique Benefits (flexible working hours, meal 

all day provided by the company for free, 
own fitness center, relax zone, kids room, 
recording studio, golf simulators, 5 weeks 
of vacation, sick days, language courses, 
trainings, pension insurance, possibility  
to travel, team buildings and lots of fun!).

Pikrtova 1737/1a
Prague 4
140 00

Contact person: Marcela Římalová
 Global Recruitment Manager
E-mail: rimalova@avast.com 
Web: www.avast.com/index

AVAST Software

Fakulta architektury a fakulta informačních technologií

Stánek 
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 Umístění stánku

Avast is your place 
to innovate

Join the maker of the world‘s most trusted antivirus, protecting over 
230 million computers and mobile devices worldwide. Avast o� ers 

expertise based on 25 years of dedicated research, the largest virus 
database, and a portfolio covering everything from free antivirus solutions 

for PC, Mac, and Android, to premium solutions for business. Based in 
Prague, with o  ces in the U.S., Germany, and Asia, it’s the only place to be.

WE’RE LOOKING FOR YOU

• Junior and skilled Developers (Java, Javascript, Android, iOS C, C++)
• Junior and skilled Linux Administrators/System Engineers
• Junior and skilled Testers/Quality Assurance
• Trainee Marketing specialists 
• Junior E-commerce specialists 
• Customer Support specialists
• Accountants, Controllers
• And more … What have you got to o� er?

IN EXCHANGE, WE’RE OFFERING

• The chance to gain experience in an international team

• Being part of a rapidly growing, successful global company 

• A friendly, cooperative working environment

• Unique benefi ts (fl exible working hours, three meals a day for free, a fi tness center, relax 
  zone, kids’ room, recording studio, golf simulator, 5 weeks of vacation, sick days,  
  language courses, trainings, pension insurance, the possibility to travel, team buildings 
  and most importantly, fun!)

www.avast.com

job.indd   1 23.2.2016   15:38:39
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SUMMER JOB
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DIPLOMA OR BACHELOR THESIS 
PART-TIME JOB MECHANICAL 

ELECTRONICAL

IT

AVL is the world‘s largest privately owned and independent company for the development  
of powertrain systems with internal combustion engines as well as instrumentation and test systems.  
AVL is acting in the following scopes of business:

 ■ Development of Powertrain Systems: AVL develops and improves all kinds of powertrain systems 
and is a competent partner to the engine and automotive industry.

 ■ Simulation: In addition AVL develops and markets the simulation methods which are necessary  
for the development work.

 ■ Engine Instrumentation and Test Systems: The products of this business area comprise  
all the instruments and systems required for engine and vehicle testing.

Junior Engineers, Internships or Working 
students in the areas: 
 ■ Internal Combustion engines development.
 ■ Transmissions development.
 ■ Complete powertrain system development.
 ■ Hybrid and electric drives development .
 ■ 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!

Im Gewerbepark B29
Regensburg
93059, Germany

Contact person: Gabriela Hojgr
 Human Resources
E-mail: gabriela.hojgr@avl.com
Web: www.avl.com

AVL Software and Functions GmbH

Národní technická knihovna

Stánek 
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AVL is the world‘s largest independent company for development, 
simulation and testing technology of powertrains. We are looking for 
people who want to move forward and take an active part in shaping the 
future of mobility: from internal combustion engines to electrified power-
train. Apply now! Scan the QR Code to receive the latest job vacancies  
on your mobile phone or visit our website www.avl.com/jobs

Fascinating AVL  
Whatever you have in mind
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Jsme česká inženýrská společnost poskytující služby v průmyslové automatizaci. Programujeme  
řídicí  systémy a uvádíme do provozu technologie po celém světě. Náš tým tvoří kolem 100 lidí, 
z toho téměř 70 odborníků na programování, projektování a oživování (uvádění do provozu). 
Naši koncoví zákazníci jsou zejména z odvětví potravinářského průmyslu, automotive, logistiky  
a energetiky. Působíme také v oblasti průmyslové informatiky a robotiky. Jsme certifikovaný  
partner Microsoft Software Development Silver a systémový integrátor předních světových  
výrobců ŘS. Sídlíme v Havlíčkově Brodě a v Praze. 

 ■ studenty elektrotechniky a automatizace, 
kteří chtějí realizovat smysluplnou odbornou 
praxi nebo shání brigádu při studiu

 ■ absolventy elektrotechniky a automatizace  
s chutí procestovat svět

 ■ příležitost získat cenné praktické zkušenosti  
v průběhu studia

 ■ pracovní příležitosti pro absolventy s účastí  
na zahraničních projektech:

         -programátor PLC a HMI
         -programátor aplikačního SW pro MES
         -projektant
         -servisní technik

Zveme Vás k otevřenému školení, které proběhne 
29. 4. 2016 v Havlíčkově Brodě a bude spojené  
s odpolední prohlídkou sídla a prezentací volných 
pracovních míst. Registrace do 20. 4. 2016.

U Borové 69
Havlíčkův Brod
580 01

Kontaktní osoba: Lenka Valová
 HR Specialist
E-mail: lenka.valova@btech.cz
Web: www.btech.cz

B:TECH, a.s.

Fakulta elektrotechnická

Stánek 
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Rozhýbej 
s námi 
celý svět!

Studuješ elektro 
a chytly tě PéeLCéčka?

C H C E Š  T A B L E T ?
Navštiv náš stánek, najdi chybu v softwaru 
a zúčastni se slosování!
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BCV
solutions

Správa prostředí, kde jsou různorodé IT systémy se stovkami a více uživatelů, definovanými rolemi, 
certifikáty atd. - to je Identity Management. V této oblasti jsme lídrem na trhu. Máme za sebou řadu 
úspěšných realizací v ČR malého i velkého rozsahu a jako jediní v ČR vyvíjíme vlastní produkt CzechIdM.
Již od svého vzniku spolupracujeme se studenty, a proto máme vytvořené zcela flexibilní pracovní 
podmínky. Záleží nám na spokojenosti našeho týmu, pokud nevěříš, přijď se přesvědčit. 

Java vývojáře, kteří chtějí hravě skloubit pracovní 
a soukromý život.
Máme zájem o šikovné a motivované studenty, 
převážně 4. a 5. ročníku oboru IT, zajímající se  
o programování v jazyce Java.

 ■ flexibilní pracovní podmínky
 ■ pracovní stáže
 ■ zapojení do zajímavých projektů
 ■ přátelské pracovní prostředí v Praze  

a Pardubicích
 ■ a také třeba bazén na pracovišti

Přijď si k nám do stánku nezávazně vyzkoušet 
své nadání. Vyhodnotíme Tvůj profil (odborný  
i psychologický) a nasměrujeme Tě. 

7.května 1168/70
Praha 4 - Chodov
149 00

Kontaktní osoba: Veronika Melmuková
 HR manager
E-mail: Veronika.Melmukova
 @bcvsolutions.eu
Web: www.bcvsolutions.eu

BCV solutions s.r.o.

Fakulta architektury a fakulta informačních technologií
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PRACTISE OR INTERNSHIP

IT OTHER

We are a global consulting agency obsessed with experiences in a digital world. We‘re the premier 
Salesforce strategic partner for a reason - we put the customer at the core of our approach and build 
solutions designed to create experiences that drive results. Now.

We are looking for Business Analyst, Developer 
and Tester. 
If you want to be a BA you should have excellent 
oral and written communication skills and basic 
knowledge of implementation and configuration 
of enterprise systems such as CRM, SFA, or ERP.
If you want to be a Bluewolf Developer you would 
be responsible for developing in Visualforce,  
Apex, Triggers, D/HTML, CSS, JavaScript, DOJO, 
AJAX, and other technologies. 

We offer you full-time job in a global company 
and opportunity to learn new things. You should 
be also a part of our young pack. 

Namesti Miru 15
Prague
120 00 

Contact person: Natalia Kiskova
 Growth Manager 
E-mail: nkiskova@bluewolfgroup.com
Web: www.bluewolf.com

Bluewolf International Ltd.

 Fakulta architektury a fakulta informačních technologií
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Firma BOSCH Diesel v Jihlavě je jedním z nejmodernějších provozů v rámci skupiny Bosch, patří do 
divize dieselových systémů a vyrábí se zde komponenty vstřikovacích zařízení systému Common Rail.  
V současné době zde pracuje téměř 4 500 zaměstnanců.

Dnes jsou snahy a cíle společnosti Bosch vyjádřeny sloganem „Stvořeno pro život“. Tím je myšlena 
spolehlivá technika provázející člověka po celý jeho život, ale zároveň i technika přispívající k ochraně 
životního prostředí a přírodních zdrojů - technika, která pomáhá zlepšovat kvalitu našeho života. Naším 
cílem je udržet si špičkovou pozici v oblasti automobilové techniky a nadále rozvíjet naše služby.

Absolventy VŠ technického směru (strojního 
nebo elektrotechnického) se znalostí anglického 
nebo německého jazyka, kteří chtějí pracovat 
v mezinárodní společnosti, kde získají mnoho 
zajímavých zkušeností a budou mít mnoho 
možností, jak rozvíjet svůj potenciál.

 ■ příspěvek na bydlení ve výši 5.000,- Kč/měsíc
 ■ nadstandardní platové ohodnocení
 ■ zajímavou a perspektivní práci v mezinárodní 

společnosti
 ■ možnosti dalšího vzdělávání
 ■ prémie za výsledky firmy 2x - 3x za rok
 ■ pružná pracovní doba
 ■ výkon práce mimo pracoviště zaměstnavatele - 

Home Office
 ■ dotované stravování v závodních jídelnách
 ■ 5 týdnů dovolené
 ■ mentoringový program pro ženy
 ■ slevy na výrobky firmy Bosch v podnikové 

prodejně, slevy v partnerských firmách

Pávov 121
Jihlava
586 06

Kontaktní osoba: Magdalena Martini
 vedoucí týmu HR marketingu
E-mail: magdalena.martini
 @cz.bosch.com
Web: www.kariera.bosch.cz

BOSCH DIESEL s.r.o.

Fakulta strojní

Stánek 
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Hledáte více než jen zaměstnání? 
Nabízíme Vám nejen zaměstnání, ale nabízíme také něco, s čím se můžete ztotožnit: více než  
80 % našich zaměstnanců je pyšných, že jsou součástí firmy Bosch. Společnost celosvětově za-
městnává na 375 000 lidí ve více než 440 dceřiných a regionálních společnostech a působí ve více 
než 60 zemích světa.
 

Koho hledáme:    
- technology     
- inženýry kvality    
- vývojové a zkušební inženýry  
- vedoucí inovačních projektů pro Industry 4.0 
- vedoucí projektů na oddělení vývoje 
- specialisty zákaznické kvality

 
Hledáme absolventy VŠ technického směru 
(strojního nebo elektrotechnického) s komuni-
kativní znalostí anglického nebo německého 
jazyka.

Co nabízíme: 
- nadstandardní platové ohodnocení
- možnost příspěvku na bydlení 
- zajímavou a perspektivní práci v mezinárodní  
  společnosti 
- možnosti dalšího vzdělávání 
- prémie za výsledky firmy (min. 2x ročně) 
- pružná pracovní doba 
- možnost Home Office 
- dotované stravování v závodních jídelnách 
- 5 týdnů dovolené 
- mentorignový program pro ženy 
- slevy na výrobky firmy Bosch v podnikové  
  prodejně a slevy v partnerských firmách

Kontakt: 
Bosch Diesel s.r.o., Jihlava  
Magdalena Martini 
E-mail: Magdalena.Martini@cz.bosch.com
Tel.: 56 758 5664

„Staňte se součástí našeho týmu!“

www.kariera.bosch.cz
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PART-TIME JOB MECHANICAL

ELECTRONICAL CIVIL 

IT

Every day, billions of people use Bühler technologies to satisfy their basic needs for food, mobility,  
or communication. Around 65% of the wheat harvested worldwide is processed into flour on Bühler 
mills. The contribution to the global production and processing of rice, pasta, chocolate, and breakfast 
cereals is equally substantial. Furthermore, Bühler is a leading solution provider in the automotive, 
optics, electronics, printing, packaging, and glass technologies. The solutions provided to these 
industries are characterized by high energy efficiency and sustainable mobility. As a leading technology 
group, Bühler invests up to 5% of its turnover in R&D every year. Bühler is proud of its Swiss roots,  
with 10,600 employees in about 140 countries generating sales of EUR 2.1 billion.

 ■ PLC Programmer (Siemens, Allen Bradley)
 ■ SCADA Programmer (C++, .NET)
 ■ Software Developer (HTML, CSS, Java)
 ■ 3D Designer (AutoCAD, Inventor)

 ■ Interesting and challenging work in  
the future-oriented international successful 
Group.

 ■ Excellent career opportunities and an unique 
environment for personal development.

 ■ Continuous learning opportunity  
and professional growth.

 ■ Young professional team.
 ■ Pleasant working atmosphere.
 ■ International travel opportunity.
 ■ Flexible working hours.
 ■ Bonuses and Cafeteria system.
 ■ Internal language courses.

Vyskočilova 1442/1b
Praha 4
140 00

Contact person: Tereza Dietzová
 HR Responsible
E-mail: tereza.dietzova
 @buhlergroup.com
Web: www.buhlergroup.com

Bühler Praha s.r.o. 

Fakulta elektrotechnická

Stánek 
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Město
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Kontaktní osoba: Jméno a příjmení
 pozice
E-mail: e-mail
Web: www.???.cz
Facebook: facebook.com/??? 
Telefon: +420 123 456 789

volno 

 Umístění stánku

Stánek 
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PRACTISE OR INTERNSHIP

PART-TIME JOB 

IT

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 wishing  
to develop careers in Software Development, Sales, PreSales, Services or Finance. We’re located  
on The Park Business Campus in Prague 4, Chodov, just a few minutes walk from the metro.

 ■ 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 to delivering 
new, innovative services and value through IT.

V Parku 2343/24
Praha 4, Chodov 
148 00

Contact person: Martin Mrzena
 Talent Acquisition Manager
E-mail: martin.mrzena@ca.com
Web: www.ca.com

CA TechnologiesStánek 
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BRIGÁDA
PRAXE NEBO STÁŽE
DIPLOMOVÁ NEBO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ELEKTRO

Společnost Carrier stojí v čele světových poskytovatelů řešení pro vytápění, klimatizaci a chlazení již  
od roku 1902, kdy Willis Carrier přišel s vynálezem moderní klimatizace. Naše mateřská společnost, 
United Technologies (UTC), zaměstnává po celém světě přes 200 tisíc pracovníků a působí na trzích  
v přibližně 180 zemích. 
V České republice máme ředitelství pro region EMEA, distribuci a dva výrobní závody. Právě otevíráme v Praze 
Centrum vzdálené správy a digitálních služeb pro zákazníky ve střední a východní Evropě z řad obchodních 
řetězců.

Máte technické vzdělání a zájem o inovativní technologie? Hledáte své první zaměstnání po škole  
a chcete už od začátku pracovat na samostatné, zodpovědné pozici, která Vás bude bavit?  Láká Vás možnost 
práce v mezinárodní společnosti? 

 ■ studenta/ku  nebo absolventa/ku technického 
oboru se zájmem o problematiku chlazení 
(studium oboru chlazení výhodou, nikoliv 
podmínkou)

 ■ energickou a samostatnou osobnost  
se zájmem o moderní technologie

 ■ vedle češtiny/slovenštiny je důležité mluvit 
anglicky nebo německy, alespoň částečně  
– zákazníci jsou z širšího evropského regionu

 ■ centrum funguje nepřetržitě: uchazeč/ka by 
měl/a být připraven/a pracovat i ve třísměnném 
provozu

 ■ příležitost pracovat pro jednoho  
z nejvýznamnějších hráčů na trhu 

 ■ příjemnou a spravedlivou odměnu za Vaši práci, 
hledáme šikovné lidi a chceme je odměnit

 ■ práci v jednom z nejmodernějších center 
digitálních služeb

 ■ další profesní rozvoj a růst -  umíme rozpoznat 
Váš talent a budeme s ním dále pracovat 

 ■ možnost využívat cizí jazyky na každodenní 
bázi

 ■ profesionální tým odborníků, kteří sdílejí vizi 
moderního servisu pro zákazníky a kteří Vám 
budou pomáhat a budou Vás inspirovat

Hadovka Office Park
Evropská 2591/33E
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba: Lucie Roztočilová
 HR Manager
E-mail: digitalsolutions@carrier.utc.com
Web: www.carrier-ref.cz

Carrier Refrigeration Operation 
Czech Republic s.r.o.

Fakulta elektrotechnická

Stánek 
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CERTIC N

BRIGÁDA

DIPLOMOVÁ NEBO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
ČÁSTEČNÝ ÚVAZEK

INFORMATIKA

CertiCon a.s. je společností zaměřující se na komplexní služby v oblasti návrhu, vývoje a testování 
softwaru. Pracujeme zejména na projektech pro zdravotnictví, strojírenský průmysl, automobilový 
průmysl, letecký průmysl a oblast telekomunikací. 
Jsme česká firma s dvacetiletou tradicí. V současné době zaměstnáváme cca 280 pracovníků v Praze, 
Plzni a Ostravě.

Hledáme absolventy a studenty vyšších ročníků 
VŠ se zaměřením na IT nebo příbuzné technické 
obory.
Otevřené pozice ve vývoji i testování SW: 
 ■ C++ / C# (embedded či vývoj medicínských 

aplikací - SW pro kardiostimulátory, 
počítačové vidění, SW pro GSM-R)

 ■ Java (automobilová diagnostika či SW pro 
optimalizaci výroby)

 ■ mobilní technologie: různorodé Android  
i iOS projekty

 ■ webové technologie: PHP, JS, CSS
 ■ manuální i automatické testy špičkových  

life-critical aplikací

Díky naší úzké spolupráci se špičkovými 
vysokoškolskými pracovišti je CertiCon skvělou 
firmou, kde nastartovat Vaši kariéru v IT  
- nabízíme nejen plné úvazky, ale i brigády pro 
studenty a možnost psaní studentských prací  
(BP/DP). 
Proč jít k nám:
 ■ jsme česká firma s přátelskou firemní kulturou
 ■ nabízíme práci na zajímavých projektech  

s využitím širokého portfolia technologií
 ■ pracujeme v moderním prostředí vždy  

v blízkosti univerzit (v Praze budova  
The Blox - Dejvická)

Evropská 11
Praha 6
160 00

Kontaktní osoba: Alice Kulišová
 HR Manager
E-mail: hr@certicon.cz
Web: www.certicon.cz

CERTICON a.s.

Fakulta elektrotechnická

Stánek 
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TRAINEE PROGRAM
BRIGÁDA
PRAXE NEBO STÁŽE
DIPLOMOVÁ NEBO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
ČÁSTEČNÝ ÚVAZEK

INFORMATIKA

CGI je jednou z předních společností v oblasti IT konzultací a služeb působící ve 40-ti zemích. Díky 
našemu know-how v oblasti moderních technologií dodáváme našim klientům softwarová řešení a 
služby, které jim pomáhají fungovat mnohem lépe a efektivněji. Systémová integrace, vývoj a testování, 
implementace CRM a ERP systémů - to je jen zlomek toho, co děláme. Více o tom, na čem všem pracují 
naši kolegové, najdeš na www.cgikariera.cz.

Duše „ajťáka“ má mnoho rozměrů. Rozumíme 
tomu, a právě proto u nás můžeš vyvíjet, 
analyzovat, konzultovat, integrovat nebo se 
realizovat jako „dizajnér“.  Pokud máš chuť  
a dobrý nápad => podpoříme Tě. 
Pro naše projekty momentálně hledáme šikovné 
kolegy se znalostí:
 ■ objektově orientovaného programování 

(JAVA, .NET, ...)
 ■ relačních databází (SQL, MySQL, Oracle)
 ■ systémové administrace a infrastruktury
 ■ softwarového testování
 ■ vývoje mobilních aplikací 
 ■ datové analýzy a modelování

 ■ stabilitu, zázemí a perspektivu v jedné  
z největších IT společností ve světě

 ■ zajímavé projekty v různých oblastech,  
kde máš možnost se stále něco nového učit

 ■ odborné vzdělávání a jazykové kurzy  
s možností certifikace  

 ■ příjemné pracovní prostředí a skvělou partu 
lidí, na které se můžeš obrátit nejen v práci, 
ale i po ní

 ■ mnoho zajímavých zaměstnaneckých 
benefitů (dovolená navíc, sick days, cafeteria, 
sportovní akce, ...)

Laurinova 2800/4
Praha 5
155 00

Kontaktní osoba: Jana Pajdlhauserová
 HR Recruitment Specialist
E-mail: jana.pajdlhauserova@cgi.com
Web: www.cgi.com/en/
 ceska-republika

CGI IT Czech Republic s.r.o.

Fakulta architektury a fakulta informačních technologií

Stánek 
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Make IT with CGI!

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

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

http://www.cgikariera.cz
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Make IT with CGI!

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

What we do:
Application Development & Testing  
Customer Relationship Management (CRM)  
Enterprise Resource Planning (ERP)  
Information Security  
Payment Solutions
Systems Integration
Digitization  
Business Consulting & Outsourcing  
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TRAINEE PROGRAM

PRAXE NEBO STÁŽE

ČÁSTEČNÝ ÚVAZEK

INFORMATIKA

Ahoj! Jsme dánská IT firma, která se primárně věnuje vývoji softwaru na míru pro naše zákazníky.  
Většina našich klientů působí v zahraničí (UK, Německo, Švýcarsko, Rakousko, Švédsko, Dánsko  
atd.), nicméně vývoj zvládáme z Prahy, Zlína a Bratislavy. Našimi hlavními vývojovými platformami jsou  
JEE, .NET a C++, a potkáš se u nás také s JavaScriptem, Node.JS, React Native, AngularJS atd.  
Většina našich projektů je řízena agilně. Protože svoji práci děláme opravdu dobře a daří se nám, rádi 
bychom rozšířili náš tým o další talentované vývojáře a testery. Určitě se u nás nebudeš nudit!

 ■ .NET Developer   
 ■ Java Developer  
 ■ Tester 
 ■ C++/Linux Developer 
 ■ Javascript frontend/backend 
 ■ PHP Developer  
 ■ Drupal Developer  
 ■ Mechanical Design Engineer
 ■ Android/iOS Developer Senior

 ■ projekty, které tě budou bavit
 ■ možnost vyzkoušet si nejnovější technologie 

na zahraničních projektech
 ■ super benefity
 ■ příjemnou skandinávskou firemní kulturu
 ■ péči o tvůj kariérní růst
 ■ kancelář v centru Prahy

Ve Smečkách 20
Praha 1
110 00

Kontaktní osoba: Kateřina Šuláková
 Recruitment Specialist
E-mail: sulakova@cngroup.dk
Web: www.cngroup.dk

CN Group CZ s.r.o.

Národní technická knihovna

Stánek 
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kreativka

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
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TRAINEE PROGRAM

ČÁSTEČNÝ ÚVAZEK STROJNÍ

STAVEBNICTVÍ

Společnost COLAS CZ, a.s. je součástí skupiny COLAS, světového lídra v oboru silničního stavitelství.  
S celkovým počtem zaměstnanců více než 60 000, COLAS celosvětově působí v 50 zemích všech 5 kontinentů, 
kde ročně realizuje cca 100 000 projektů prostřednictvím sítě 800 pracovišť a 2 000 výrobních závodů.
Zabýváme se:
 ■ standardní prací silničního stavitelství - výstavba, rekonstrukce, opravy
 ■ výstavbou a rekonstrukcí kanalizačních a vodovodních řadů
 ■ další činností související s výstavbou inženýrských sítí, kolejových staveb, mostů a monolitických 

konstrukcí
 ■ těžbou kamene a výrobou drceného kameniva
 ■ výrobou modifikovaných asfaltů a především asfaltových směsí
 ■ zkouškami materiálu ve vlastních laboratořích 

 ■ mladé talentované absolventy a studenty  
4. a 5. ročníku stavební fakulty 

 ■ jazykově zdatné kandidáty schopné zapojit 
se v mezinárodním měřítku

 ■ profesionály v oboru s dobrými 
komunikačními a organizačními 
schopnostmi, aktivním přístupem a logickým 
myšlením

Trainee program na 2 roky:
 ■ v prvním roce - praktická příprava pro Vaši 

budoucí samostatnou práci
 ■ možnost vystřídání 2 - 3 pozic ve společnosti 

(stavby, obchodní oddělení, technické oddělení)
 ■ ve druhém roce start profesní kariéry ve 

zvolené oblasti

Dále nabízíme:
 ■ zázemí silné společnosti
 ■ osobní a karierní rozvoj – profesní vzdělávání 

dle individuálních potřeb 
 ■ jazykové kurzy
 ■ firemní benefity: 5 týdnů dovolené, stravenky, 

příspěvek na penzijní/životní pojištění, odměny

Ke Klíčovu 9
Praha 9
190 00 

Kontaktní osoba: Zuzana Straková
 HR Specialist
E-mail: zuzana.strakova@colas.cz
Web: www.colas.cz

COLAS CZ, a.s.

Fakulta stavební

Stánek 

S09
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Společnost Continental v České republice působí v závodech v Adršpachu, Brandýse nad Labem, 
Frenštátě pod Radhoštěm, Jičíně, Otrokovicích, Trutnově 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, ventilaci a klimatizaci  
a další.

Hledáme technicky založené kolegy se zájmem  
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.

Průmyslová 1851
Brandýs nad Labem
250 01

Kontaktní osoba: Barbora Vávrová 
 HR Specialista
E-mail: barbora.vavrova
 @continental-corporation.com
Web: www.continental-kariera.cz

Continental Automotive  
Czech Republic, s.r.o.

 Fakulta elektrotechnická

Stánek 

217
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ComAp je úspěšná česká firma s globální působností v oblasti vývoje řídicích systémů.
Naše produkty pomáhají zabezpečit například lodní dopravu mezi dánskými ostrovy, rovněž se staráme, 
aby O2 aréna měla neustále dost energie a rozsvítili jsme i noční závod F1 v Singapuru. Kontroléry 
ComAp  používají zákazníci po celém světě. Abychom naplnili jejich požadavky, klademe velký důraz 
na kvalitu naší práce. 
Cílem společnosti je stát se globálním leaderem a dodávat inteligentní a inovativní průmyslová řešení, 
která splňují požadavky trhu a zákazníků. 
Neustále se rozvíjíme, a proto podporujeme zaměstnance v profesním i osobním růstu, oceňujeme 
jejich kreativitu, nové nápady a týmovou práci – zaměstnanci u nás hrají zásadní roli. 

Hledáme ty, kteří chtějí pracovat s profesionály  
v oblasti vývoje embedded zařízení, jsou techničtí 
nadšenci a chtějí se podílet na smysluplných 
projektech.

Nejčastěji hledáme programátory, testery  
a elektro odborníky s proaktivním a inovativním 
přístupem. Mezi nejčastější požadavky na 
kandidáty patří znalost angličtiny, chuť se rozvíjet 
a technické znalosti. Ceníme si i selského rozumu 
a smyslu pro humor. 

 ■ možnost stát se součástí týmu profesionálů
 ■ přátelské a neformální prostředí
 ■ mnoho sportovních aktivit pro zaměstnance
 ■ využití angličtiny v rámci mezinárodních 

projektů
 ■ lákavé zaměstnanecké benefity
 ■ stáže na zahraničních pobočkách
 ■ skloubení osobního a pracovního života 

pomocí flexibilně rozvržené pracovní doby
 ■ kariérní postup v závislosti na výkonu  

(Staň se z absolventa Team leaderem!)

Kundratka 2359/17a
Praha 8
180 00

Kontaktní osoba: Lucie Přidálková
 Recruitment & Employer 
 Branding Specialist
E-mail: lucie.pridalkova@comap.cz
Web: www.comap.cz

ComAp a.s. 

Fakulta elektrotechnická

Stánek 

230
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PART-TIME JOB 

IT

We are an independent IT company, member of Commerzbank Group. Our location is in Prague City 
Center and we deliver software development and IT operations to Commerzbank AG‘s business units  
in the UK and Germany.

Please send your CV in English anytime to GS-IT-HR@commerzsystems.com and we will get back to you 
soon.
Commerz Systems GmbH, Charles Square Center, Karlovo náměstí 2097/10,
Nové Město, 120 00 Praha 2

Are you interested in exciting and challenging 
work in the IT environment of a leading 
international bank? Are you eager to learn, 
develop and grow? Then we are the right place 
for you! We are looking for talented individuals  
at all stages of their career level – whether you 
are a student or fresh graduate

 ■ friendly international environment
 ■ stability and security of a large corporate
 ■ career development programs
 ■ technical trainings
 ■ soft skills development
 ■ interesting bonus system

Karlovo náměstí 2097/10
Nové Město
120 00 Praha 2

Contact person: 

E-mail: GS-IT-HR@commerzbank.com
Web: www.commerzsystems.com

Commerz Systems GmbH

Fakulta architektury a fakulta informačních technologií

Stánek 

A04

http://GS-IT-HR@commerzsystems.com
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About us
We are an independent IT company, member of Commerzbank Group. Our location is in Prague City Center 
and we deliver software development and IT operations to Commerzbank AG‘s business units in the UK and 
Germany. 

Who are we looking for:
Are you interested in exciting and challenging work in the IT environment of a leading international bank? 
Are you eager to learn, develop and grow? Then we are the right place for you! We are looking for talented 
individuals at all stages of their career level – whether you are a student or fresh graduate.

Still studying?
For students we offer interesting part time jobs or 
internships where you can become a part of various 
IT projects and gain unique experience.

Recently graduated?
For fresh graduates we offer full time jobs 
throughout IT sectors – from creative develop-
ment to agile production teams.

We offer:
- Friendly international environment
- Stability and security of a large corporate
- Career development programs
- Technical trainings
- Soft skills development
- Interesting bonus system

To find out more about us, please visit our website: www.commerzsystems.com
Please send your CV in English anytime to GS-IT-HR@commerzsystems.com  
and we will get back to you soon.
Commerz Systems GmbH, Charles Square Center, Karlovo náměstí 2097/10,  
Nové Město, 120 00 Praha 2.

www.commerzsystems.com

www.istockphoto.de
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PRACTISE OR INTERNSHIP

PART-TIME JOB 

IT

We’re on a mission to deliver travel and expense solutions for our customers. Concur imagines 
the way the world should work, offering cloud-based services that make it simple to manage travel  
and expenses. By connecting data, applications and people, Concur delivers an effortless experience 
and total transparency into spending wherever and whenever it happens, so businesses can focus  
on what matters most.

 ■ Students of IT, software design, 
programming, informatics who are  
self-motivated and have an innate sense  
of curiosity.

 ■ Individuals who love collaboration and excel 
in a team environment.

 ■ Problem solvers who are relentless in their 
pursuit to improve and make an impact.

 ■ Students who embrace opportunities to try 
something new.

Join our internship program and work on high 
visibility assignments - work that is challenging, 
impactful and related to your major. You will be 
job shadowing and next to that you will have 
regular fun, social events with your team, other 
interns and the whole company to create new 
relationships.

See for more at:
http://bit.ly/concurinterns
http://bit.ly/videointerns2015

Hvezdova 1716/2b
Praha 4 
14078

Contact person: Barbora Vaclavikova
 Talent Acquisition Partner
E-mail: barbora.vaclavikova
 @concur.com
Web: www.concur.com

Concur (Czech) s.r.o.

Fakulta architektury a fakulta informačních technologií

Stánek 

A22

http://bit.ly/concurinterns 
http://bit.ly/videointerns2015
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INFORMATIKA

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.

Nejvíce pracujeme na IT pozicích v oblasti:
 ■ SW vývoj (Java, .NET, C++)
 ■ HW vývoj 
 ■ IT analýza
 ■ QA
 ■ Projektový management
 ■ IT administrace

Pracovní uplatnění pro absolventy i zkušené 
odborníky v českém i mezinárodním prostředí 
společností v Praze.

Pro absolventy a studenty nabízíme pracovní 
pozice na plný i zkrácený úvazek:

 ■ Junior Java Developer
 ■ Junior C/C++ Embedded Developer

 Jindřišská 16
 Praha 1
 110 00

Kontaktní osoba: Michaela Nováková
 Senior Recruitment 
 Consultant
E-mail: michaela.novakova@cpljobs.cz
Web: www.cpljobs.cz

  CPL Jobs s.r.o.
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Creditinfo nabízí produkty a služby v oblasti řízení kreditního rizika. Vyvíjíme softwarová řešení  
pro velké finanční instituce a národní banky, zakládáme registry finančních informací a navrhujeme 
modely pro predikci kreditního chování. Máme technické know-how, zkušené zaměstnance  
na nadstandardní expertní úrovni a dobrodružnou práci. Pražská pobočka Creditinfo Solutions je 
součástí islandské skupiny Creditinfo Group, která má své pobočky a klienty ve 24 zemích světa. Hlavní 
sídlo je v Reykjavíku. Společnost zaměstnává na celém světě přes 380 lidí.

Hledáme Junior Developery, kteří se chtějí učit 
od zkušenějších kolegů, chtějí rozvíjet svůj 
potenciál, zajímají je technologie jako jsou .NET 
/ C#, MS SQL, HTML, CSS, JAVASCRIPT nebo XML, 
hovoří anglicky a baví je cestování. Možnost 
pracovat alespoň 20 hodin týdně je nutností. 
Pokud budete mít po ukončení studia chuť se  
do práce vrhnout naplno, vřele to uvítáme.

Nabízíme možnost podílet se na vývoji 
jedinečného softwaru pro klienty ze zemí, kam  
si naše konkurence netroufá vstoupit. Čeká 
vás tým velmi zkušených kolegů, od kterých  
se budete učit. Pokud zatoužíte i po 
dalších výzvách, čekají na  vás  ostřílení hráči  
Mortal  Kombat a FIFA. Povaha naší práce 
je dobrodružná, a proto si zakládáme  
na přátelském kolektivu.

Sokolovská 100/94
Praha 8 - Karlín
186 00

Kontaktní osoba: Lenka Totková
 HR Manager
E-mail: l.totkova
 @creditinfosolutions.com
Web: www.cisadventure.com

Creditinfo
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Sdružení CZ.NIC bylo založeno předními poskytovateli internetových služeb v roce 1998. Hlavními 
činnostmi sdružení jsou provozování registru doménových jmen .CZ, zabezpečování provozu domény 
nejvyšší úrovně .CZ a osvěta v oblasti doménových jmen. V současné době se sdružení věnuje 
rozšiřování technologie DNSSEC a služby mojeID, rozvoji systému správy domén a podpoře nových 
technologií a projektů prospěšných pro internetovou infrastrukturu v České republice. Sdružení 
provozuje také interní bezpečnostní tým CZ.NIC-CSIRT a Národní CSIRT tým České republiky – CSIRT.CZ. 
CZ.NIC stál také u vzniku bezpečnostního projektu FENIX. Mezi další projekty sdružení patří například 
vývoj autoritativního DNS serveru Knot DNS, routovacího démonu BIRD, aplikací Datovka či Tablexia  
a routeru Turris.

Hledáme lidi, kteří myslí a práce je baví. Vzdělání 
je důležité, ale schopnosti a snaha jsou pro nás 
důležitější než tituly. Pokud fandíte open source, 
u nás se budete cítit opravdu dobře.

Všechny aktuálně volné pozice najdete  
na www.nic.cz/kariera. 

Nabízíme zajímavou a odpovědnou práci  
v přátelské atmosféře malé firmy. U nás budete 
mít možnost se dále vzdělávat nebo navštěvovat 
odborné konference. Snažíme se studentům 
a absolventům vyjít vstříc i flexibilní pracovní 
dobou. A pokud to máte do Prahy daleko, 
máme pobočky také v Brně, Plzni a Českých 
Budějovicích.

 Milešovská 1136/5
 Praha 3
 130 00

Kontaktní osoba: Daniel Rozum
 Projektový koordinátor
E-mail: prace@nic.cz
Web: www.nic.cz

  CZ. NIC, z.s.p.o.

http://www.nic.cz/kariera
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Jsme poskytovatelem unikátní televizní, rozhlasové a internetové infrastruktury, která umožňuje našim 
zákazníkům kvalitně přenášet mediální obsah.
Převádíme technologické trendy do inovativních mediálních, telekomunikačních a IT infrastrukturních 
služeb a tím přispíváme našim zákazníkům k naplnění jejich cílů.
100% vlastníkem akcií Českých Radiokomunikací je skupina infrastrukturních fondů Macquarie 
Infrastructure Funds, která patří mezi významné správce světových aktiv.  Působí v 16 zemích a spravuje 
fondy s aktivy v hodnotě €69 miliard včetně 100 společností podnikajících v oblasti infrastruktury.

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!
Máme pro Vás skvělou příležitost podílet se 
na zajímavých projektech zaměřených  
na poskytování celkové nabídky cloudových 
služeb Českých Radiokomunikací; na testování 
HbbTV aplikací; programování interního 
informačního systému atd. 

 ■ Možnost podílet se na zajímavých 
projektech.

 ■ Získání jedinečných zkušeností v oblasti 
moderních aplikací pro digitální TV (rozhlas)  
/Cloud computingu.

 ■ Práci minimálně na 20 hodin týdně. 
 ■ Po zhodnocení výsledků Vaší práce  

a úspěšném absolvování VŠ Vám může být 
nabídnuta pozice na hlavní pracovní poměr.

 ■ Motivující finanční ohodnocení.

Skokanská 2117/1
Praha 6
169 00

Kontaktní osoba: Simona Mrhalová
 HR Specialista
E-mail: s.mrhalova
 @radiokomunikace.cz
Web: www.radiokomunikace.cz/

České Radiokomunikace, a.s.
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TRAINEE PROGRAM

DIPLOMOVÁ NEBO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
ELEKTRO STAVEBNICTVÍ

OSTATNÍ

ČEPS, a.s., je jediným provozovatelem elektro-energetické přenosové soustavy v České republice. 
Zajišťuje přenos elektřiny nejvyššího napětí a udržuje potřebnou rovnováhu mezi výrobou a spotřebou 
elektrické energie. 
ČEPS, a.s., poskytuje přenosové a systémové služby, zajišťuje podpůrné služby a dispečersky řídí zařízení 
přenosové soustavy i systémové zdroje na území ČR.

Společnost ČEPS Invest je inženýrsko-dodavatelskou organizací rozvodných zařízení  
pro elektroenergetiku. Jako dceřiná společnost ČEPS, a.s., se specializuje na zařízení vvn a zvn. 
Předmětem činnosti společnosti ČEPS Invest je zajištění technického a projektového řešení staveb, 
komplexní inženýrské činnosti.

Hledáme talentované  a motivované studenty/
absolventy energetiky a elektrotechniky  
se zájmem o vystudovaný obor. Hledáme 
ty z Vás, které baví pracovat v týmu a kteří  
se chtějí dále učit a vybudovat si unikátní profesní 
know-how pro další kariéru.  

Nabízíme zajímavé, perspektivní  a stabilní 
zaměstnání v oboru energetika/elektrotechnika 
ve společnosti, která má jedinečné know-how  
a disponuje unikátními činnostmi ve svém oboru. 
Zaměstnance odměňujeme nejenom širokou 
škálou zaměstnaneckých benefitů, ale i pestrou 
nabídkou vzdělávání a osobnostního rozvoje. 
V neposlední řadě klademe důraz na budování 
profesionálního pracovního prostředí, kde se 
lidé rádi potkávají, spolupracují a své znalosti  
a zkušenosti sdílí. S námi můžete dále růst!

Elektrárenská 774/2
Praha 10
100 00

Kontaktní osoba: Tereza Smrčková
 HR Business Partner
E-mail: smrckova@ceps.cz
Web: www.ceps.cz

ČEPS, a.s.

Fakulta strojní

Stánek 

101
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Letní škola je určena absolventům bakalářského studia a studentům magisterských oborů, kteří 
chtějí získat komplexní přehled o provozu elektrizační soustavy.

Září 2016 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. 2016. 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.

Letní škola ČEPS

VEDEME ELEKTŘINU NEJVYŠŠÍHO NAPĚTÍ
WELL UNBUNDLED CONNECTIVITY

Kontaktní adresa:
ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10
e-mail: kariera@ceps.cz, www.ceps.cz
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TRAINEE PROGRAM

PRAXE NEBO STÁŽE
DIPLOMOVÁ NEBO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
ČÁSTEČNÝ ÚVAZEK

ELEKTRO

INFORMATIKA OSTATNÍ

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN) spravuje a provozuje největší telekomunikační 
síť pokrývající celé území České republiky. Jsme nezávislým velkoobchodním hráčem bez vazeb  
na konkrétního poskytovatele. Naší filozofií je princip otevřeného přístupu k síti za spravedlivých  
a rovných podmínek pro všechny operátory. Na mezinárodní úrovni jsme přítomni prostřednictvím 
fyzických síťových uzlů v Londýně, Vídni, Bratislavě, Frankfurtu a zanedlouho i Hongkongu. V roce 2016 
plánujeme rozšíření do dalších destinací.

Hledáme vysokoškolské studenty (studující  
i absolventy), kreativní mladé lidi se zájmem  
o moderní technologie, svět telekomunikací a IT.

Pro studující:
 ■ odbornou praxi v délce 1 roku
 ■ technická a netechnická školení
 ■ spolupráci s předními odborníky v oboru
 ■ zajímavou finanční odměnu

Pro absolventy:
 ■ práci na plný úvazek
 ■ moderní pracovní podmínky (notebook se 

vzdáleným přístupem, mobilní telefon  
s výhodným tarifem, internet v mobilu, občasné 
práce z domova, flexibilní pracovní dobu)

 ■ motivující mzdové ohodnocení a odměny
 ■ další benefity dle kolektivní smlouvy (výběrové 

benefity, týden dovolené navíc, stravenky aj.)    

Olšanská 6/2681
Praha 3 - Žižkov
130 00

Kontaktní osoba: Milena Synáčková
 Ředitelka pro lidské 
 zdroje a podpůrné služby
E-mail: HR@cetin.cz
Web: www.cetin.cz

Česká telekomunikační  
infrastruktura a.s.

Fakulta elektrotechnická

Stánek 

221
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TEORIE, TEORIE A ZASE 
JENOM TEORIE. CHCE TO 
NĚJAKOU PRAXI!

VÍTÁME TĚ 
V TÝMU CETIN!

KONEČNĚ VIDÍM, 
JAK TO FUNGUJE 
VE SKUTEČNOSTI.



Profil firmy

Hledáme:

Možnosti během studia: Hledané obory:

Nabízíme:

TRAINEE PROGRAM
BRIGÁDA
PRAXE NEBO STÁŽE
DIPLOMOVÁ NEBO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
ČÁSTEČNÝ ÚVAZEK STROJNÍ CHEMIE

ELEKTRO STAVEBNICTVÍ

INFORMATIKA OSTATNÍ

84

BRIGÁDA
PRAXE NEBO STÁŽE
DIPLOMOVÁ NEBO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
ČÁSTEČNÝ ÚVAZEK

INFORMATIKA

Jsme společensky a ekologicky zodpovědná společnost. Chceme být první, na koho si lidé vzpomenou, 
když budou zvažovat koupi finančních produktů či služeb. Stavíme klienta na první místo, znamená  
to pro nás: zajistit mu pohodlí a dodat co slíbíme, chovat se proaktivně a transparentně, rychle reagovat  
a spolupracovat. Chceme přitahovat ty, kteří mají chuť s námi uskutečňovat potřebné změny a ztotožnit 
se s našimi hodnotami a přístupem.
V ČSOB máme velké IT oddělení, které navrhuje a realizuje softwarová a technologická řešení pro ČSOB 
banku a Pojišťovnu v ČR i SR.

 ■ studenty a absolventy, 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 
otevření 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

Radlická 333/150
Praha 5
15057

Kontaktní osoba: Renata Krulichová
 specialista recruitmentu
E-mail: rekrulichova@csob.cz
Web: www.csob.cz
 

Československá obchodní banka, a.s.

Národní technická knihovna

Stánek 
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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!
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STROJNÍ

ELEKTRO

OSTATNÍ

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

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

Pracovní příležitosti Vám nabízíme na celém 
území České republiky: 
 ■ v elektrárnách
 ■ ve společnostech pro distribuci
 ■ měření
 ■ prodej elektřiny

Aktuální nabídku pracovních pozic nejdete  
na http://cez.jobs.cz/.

 Duhová 425/1
 Praha 4
 140 00

Kontaktní osoba: Martin Klacián
 HR specialista pro nábor 
 senior
E-mail: martin.klacian@cez.cz
Web: www.kdejinde.cz 

  ČEZ, a.s.

Fakulta elektrotechnická

Stánek 

112

http://cez.jobs.cz/


8787

 



Profil firmy

Hledáme:

Možnosti během studia: Hledané obory:

Nabízíme:

TRAINEE PROGRAM
BRIGÁDA
PRAXE NEBO STÁŽE
DIPLOMOVÁ NEBO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
ČÁSTEČNÝ ÚVAZEK STROJNÍ CHEMIE

ELEKTRO STAVEBNICTVÍ

INFORMATIKA OSTATNÍ

88

BRIGÁDA
PRAXE NEBO STÁŽE

ČÁSTEČNÝ ÚVAZEK

INFORMATIKA OSTATNÍ

Jsme Deloitte. Pomáháme špičkám českého i světového byznysu v oblastech jako jsou daně, právo, 
audit, finance, IT, HR a mnoho dalších. 
V České republice zaměstnáváme více než 850 odborníků a hledáme nové kolegy. Máme kanceláře  
v Praze, Brně, Ostravě a Plzni, kde Tě rádi přijmeme do našeho kolektivu.

Hledáme uchazeče, kteří:
 ■ studují v posledních ročnících vysoké 

školy (oblast účetnictví, financí nebo práva 
je výhodou, ale hledáme i IT odborníky, 
energetiky, personalisty, kreativce a další).

 ■ chtějí rozvíjet svůj talent v jedné z TOP 
mezinárodních firem

 ■ mají výbornou znalost angličtiny a češtiny, 
další jazyk je výhodou

 ■ mají dobré komunikační a analytické 
schopnosti

 ■ mají pozitivní přístup a jsou týmoví hráči

Uchazečům nabízíme:
 ■ rozmanitou práci, která Tě bude bavit
 ■ dobrý kolektiv, kde si všichni týkáme
 ■ kolegy, kteří s Tebou budou táhnout  

za jeden provaz
 ■ kariéru, kterou můžeš ovlivnit svým 

výkonem
 ■ peníze, ale o těch to není, ne :-)

Karolinská 654/2
Praha 8 - Karlín
186 00

Kontaktní osoba: Hana Mužíková
 Graduate Recruitment 
 Coordinator
E-mail: hmuzikova@deloittece.com
Web: www.jsmedeloitte.cz

Deloitte

Fakulta architektury a fakulta informačních technologií

Stánek 

A12
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JSME
DELOITTE

DĚLÁME AUDIT, 
DANĚ, PORADENSTVÍ

TEČKA

pravnicky veletr.indd   1 20. 1. 2016   10:39:16



Company profile
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Opportunities during studies: Searched fields:

We offer:

TRAINEE PROGRAM
SUMMER JOB 
PRACTISE OR INTERNSHIP
DIPLOMA OR BACHELOR THESIS
PART-TIME JOB MECHANICAL CHEMISTRY

ELECTRONICAL CIVIL

IT OTHER
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TRAINEE PROGRAM
SUMMER JOB
PRACTISE OR INTERNSHIP
DIPLOMA OR BACHELOR THESIS 
PART-TIME JOB 

IT

At Devoteam, we deliver innovative technology consulting for business. We are 3,600 professionals  
in 20 countries dedicated to ensuring our clients win their digital battles. We improve business performance 
making their companies truly digital. We advise our clients and build IT infrastructure for digital,  
and make sure people are along for the ride. This year our office is celebrating the 10th anniversary  
on the Czech market and has ambitious plans to grow further.

Digital Consultants:
 ■ You are a fast learner.
 ■ You have strong analytical skills.
 ■ Basic knowledge of programming  

and database languages preferred.
 ■ Fluent Czech and advanced English.

 ■ We will give you access to ITIL education  
and also to trainings and certifications in the 
best technologies.

 ■ Possibility to develop your own project .
 ■ As part of our team, you will get involved  

in customers’ projects.
 ■ Location in the center of Prague .
 ■ International exposure: our customers 

are the leading banking, telecoms, 
manufacturing and services companies.

Soukenická 13
Praha
110 00

Contact person: Kateřina Hassmanová
 HR support
E-mail: Katerina.hassmanova
 @devoteam.com
Web: www.devoteam.cz

Devoteam, s.r.o. 

Národní technická knihovna

Stánek 

N10
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TRAINEE PROGRAM
BRIGÁDA
PRAXE NEBO STÁŽE
DIPLOMOVÁ NEBO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
ČÁSTEČNÝ ÚVAZEK

INFORMATIKA

Spojujeme lidi prostřednictvím informačních technologií a zlepšujeme jejich profesní životy.
Jako lídr globální logistiky, Deutsche Post DHL (DPDHL) závisí na inovativních technologických řešeních, 
integrovaných aplikacích a vysoce výkonných systémech, které IT Services skupině DPDHL poskytují, 
aby tak překonala svou konkurenci. Poskytování bezproblémových služeb divize IT Services zajišťují 
všem klientům 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce vysoce kvalifikované týmy IT odborníků. 
Proto u svých profesionálů, kteří úzce spolupracují se všemi divizemi napříč DPDHL, spoléháme  
na odborné znalosti, know-how a praktické zkušenosti. Uvědomujeme si, že naši lidé jsou klíčovým 
faktorem úspěchu našeho podnikání, a proto neustále investujeme do rozvoje našich zaměstnanců. 

Pokud jste týmovým hráčem a vyhovuje Vám 
multikulturní mezinárodní prostředí, pak je DHL 
IT Services tím pravým místem právě pro Vás. 
Jakmile získáte vysněnou práci u nás, buďte 
pozitivní a přátelští, přijímejte rady a poznejte 
své spolupracovníky a zákazníky. Váš nadřízený 
Vám pomůže, ale pamatujte, že Váš profesní  
a osobní rozvoj je především ve Vašich rukou.

 ■ spolupracujte s prvotřídními IT profesionály 
po celém světě

 ■ pracujte v rozmanitém multikulturním 
prostředí

 ■ pracujte pro společnost, na kterou můžete 
být hrdí

 ■ rozvíjejte se spolu s novými výzvami
 ■ pracujte pro společnost, která udržuje svět 

v pohybu
 ■ IT Services investuje do rozvoje a vzdělávání 

svých zaměstnanců

 V Parku 2308/10
 Prague 4
 148 00

Kontaktní osoba: Vladimíra Malimánková
 recruiter
E-mail: vladimira.malimankova
 @dhl.com
Web: www.dhl.com

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

 Fakulta architektury a fakulta informačních technologií

Stánek 

A29
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TRAINEE PROGRAM

PRAXE NEBO STÁŽE
DIPLOMOVÁ NEBO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
ČÁSTEČNÝ ÚVAZEK STROJNÍ

Lidé na celém světě si pod slovem BOBCAT představí malý kompaktní nakladač - bobík. Společnost 
byla založena před více než 50 lety v USA. Dnes téměř každý druhý nakladač na světě nese logo Bobcat. 
Jsme hlavním hráčem na trhu vývoje a výroby nakladačů a bagrů. Firma má vývoj a výrobní závod také 
v ČR. Zde se vyrábí stroje určené pro trh v Evropě, Africe a Středním Východě. V areálu Bobcat Dobříš  
se nachází výrobní závod, nové inovační centrum (2014) a školicí středisko.

Společnost Bobcat aktivně spolupracuje s vysokými školami a mimo jiné také s ČVUT. V současné době 
ve spolupráci s ESC (Engineering Student Club) plánujeme přednášku (26. 4.2016) na téma „Od nápadu 
k  zákazníkovi“ a dále také exkurzi (4. 5. 2016) do areálu Bobcat pro studenty ČVUT.

 ■ studenty 2. – 4. ročníků
 ■ komunikativní znalost AJ
 ■ znalost 3D programu
 ■ zájem o vývoj stavebních strojů
 ■ aktivní přístup a chuť na sobě pracovat

 ■ Moderní technologie a příjemné pracovní 
prostředí.

 ■ Flexibilní pracovní doba – max. 20h/týdně.
 ■ Kancelář v centru Prahy.
 ■ Zodpovědnou práci a osobní rozvoj.
 ■ Stabilní zázemí nadnárodní společnosti.
 ■ Reálná možnost zaměstnání po úspěšném 

absolvování studia.

U Kodetky 1810
Dobříš 
263 12

Kontaktní osoba: Jana Čulíková
 HR Trainee
E-mail: jana.culikova@doosan.com
Web: www.bobcatdobris.cz

Doosan Bobcat Manufacturing s.r.o.

Fakulta strojní

Stánek 
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ELEKTRO

Společnost E.ON je stabilním partnerem na energetickém trhu v ČR.  Našim zákazníkům převážně  
v jižních Čechách a na jižní Moravě dodáváme elektřinu, zemní plyn a poskytujeme specializovaná 
energetická řešení. 

Svým zaměstnancům nabízíme moderní pracovní prostředí, flexibilní pracovní dobu, možnost 
profesionálního růstu a zvyšování kvalifikace.

 ■ Technické talenty, kteří by rádi energetiku 
posunuli o krok dopředu.

 ■ Úspěšné studenty VŠ s technickým zamě-
řením, kteří již během studia chtějí získat  
pracovní zkušenosti a později 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 (3. - 5. ročník)
 ■ účast na Letní energetické akademii 
 ■ praxe a exkurze do našich zařízení

Pro absolventy:
 ■ zisk prvních pracovních zkušeností na plný 

úvazek v absolventském programu Entry+

F. A. Gerstnera 2151/6
České Budějovice
370 49

Kontaktní osoba: HR Direct
 
E-mail: hrdirect.cz@eon.com
Web: www.kariera.eon.cz

E.ON Česká republika, s.r.o.

Fakulta elektrotechnická

Stánek 
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BRIGÁDA
PRAXE NEBO STÁŽE
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ELEKTRO

INFORMATIKA OSTATNÍ

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

Novodvorská 994/138
Praha 4
142 21

Kontaktní osoba: Kateřina Brožková Marková
 Recruitment
E-mail: katerina.brozkova.markova
 @e4t.cz
Web: www.e4t.cz

e4t electronics for 
transportation s.r.o.

Fakulta strojní

Stánek 
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Eaton Corporation je společností zabývající se řízením diverzifikované energie, která svým zákazníkům 
poskytuje úsporná řešení pomáhající efektivně řídit elektrickou, hydraulickou a mechanickou energii. 
Eaton má nyní zhruba 100 000 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.

 ■ studenty na odborné stáže
 ■ absolventy technických oborů:

 - strojní inženýrství
 - elektrotechnika a elektronika
 - IT a výpočetní technika
 ■ techniky a inženýry s praxí

 ■ unikátní příležitost podílet se na budování  
a rozvoji Evropského inovačního centra

 ■ práci na plný úvazek, při studiu i trainee 
programy

 ■ spolupráci s přátelským mezinárodním 
týmem

 ■ odpovídající mzdu a roční výkonostní bonus
 ■ širokou škálu benefitů

Bořivojova 2380
Roztoky u Prahy
252 63

Kontaktní osoba: Jan Závora
 HR Manager
E-mail: janzavora@eaton.com
Web: www.eaton.com
 /Eaton/index.htm

Eaton - European Innovation 
Center

Národní technická knihovna

Stánek 
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Jsme největší softwarová společnost ve Zlíně. Vznikli jsme v roce 2006 a vypracovali jsme si pozici 
férového zaměstnavatele o týmu více jak 50 talentovaných software engineerů. Třetí rok působíme také 
na Vsetíně, kde rozvíjíme pobočku vývojového centra Edhouse.

Pracujeme pro světové jedničky na mezinárodním trhu a tím naplňujeme náš cíl přinášet zajímavou 
práci do našeho regionu - Zlínského kraje. Mezi naše klíčové zákazníky patří společnosti FEI Company, 
NCR, ON Semiconductor a ComAp. 

Stavíme na technologiích - C#, C++, MS .NET, MS ASP.NET, Java, JEE.

Rádi u nás přivítáme studenty a absolventy IT 
oborů, kteří hledají uplatnění ve Zlínském kraji  
a které baví:
 ■ C++
 ■ C# .NET
 ■ Java
 ■ testování

 ■ studentské stáže a letní praxe
 ■ brigády
 ■ pracovní příležitosti
 ■ částečné úvazky

Mimo práce na zajímavých projektech s námi 
získáte řadu užitečných firemních benefitů, 
akcí a teambuildingů, možnost vzdělávání  
a profesního růstu, finančního růstu a bonusů, 
chytrý a přátelský tým, možnost home office  
a flexi pracovní doby bez přesčasů, samozřejmostí 
je občerstvení na pracovišti, stravenky, masáže 
inhouse, pravidelný firemní sport, fotbálek  
a mnoho dalšího...

 Nad Stráněmi 5656
 Zlín
 760 05

Kontaktní osoba: Jitka Motýlová
 HR manager
E-mail: kariera@edhouse.cz
Web: www.edhouse.cz/cz/kariera/

  Edhouse s.r.o.    

 Fakulta architektury a fakulta informačních technologií

Stánek 
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ČÁSTEČNÝ ÚVAZEK STROJNÍ

ELEKTRO

Entry Engineering s.r.o. je inženýrská společnost založená s cílem nabídnout konstrukčním kancelářím  
a výrobním podnikům kvalitní služby za atraktivní ceny, především v oblastech souvisejících  
s používáním CAD systému CATIA.
Od svého založení nabízí Entry Engineering s.r.o. konzultace, dodávku a podporu komplexního PLM 
řešení společnosti Dassalt Systemes, které zahrnuje systémy založené na unikátní 3D platformě 
3DEXPERIENCE – tedy Catia, Enovia, Delmia, Simulia a 3DVia. 
Kromě navazujících PLM služeb poskytujeme i služby engineeringu v oblasti návrhu, vývoje a konstrukce.

Nové kolegy pro vývoj elektr(on)iky a funkčních 
dílů osobních automobilů na pozice:
 ■ manažer projektu
 ■ elektronik - vývojář
 ■ CAD konstruktér
 ■ mladé talenty z technických oborů

 ■ Atraktivní a smysluplnou práci, kde za sebou 
uvidíš výsledky.

 ■ Vzdělávání a rozvoj tvrdých i měkkých 
dovedností.

 ■ Odpovídající motivační ohodnocení.
 ■ Individuální přístup, přátelská atmosféra.
 ■ Žádná byrokracie. :-)
 ■ Pracoviště v centru Liberce nebo také  

v centru dění u zákazníka.

1. máje 871/13, Palác Centrum A 
Liberec 3
460 07

Kontaktní osoba: Jana Koskova
 HR Specialista
E-mail: kariera@entry-cz.com
Web: www.entry-cz.com

Entry Engineering s.r.o.

Fakulta elektrotechnická

Stánek 
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Evropské služby zaměstnanosti ČR (EURES) jsou plně integrovanou službou Úřadu práce ČR. Česká 
republika se do tohoto celoevropského systému zapojila v roce 2004. EURES operuje na území 
členských států EU/EHP a Švýcarska a jejím hlavním cílem je podporovat pracovní mobilitu na 
jednotném evropském trhu práce. Služby EURES cílí zejména na uchazeče o zaměstnání, zaměstnavatele  
a další partnerské organizace na evropském trhu práce. Mezi hlavní aktivity patří mezinárodní  
i regionální burzy práce, přeshraniční informační a poradenské dny nebo asistence při náborech pro 
zaměstnavatele. 

Zájemce o zaměstnání v rámci EU/EHP  
a Švýcarska.

Informační a poradenské služby o volných 
pracovních místech (pracovní síle) v zemích  
EU/EHP a Švýcarsku, prostřednictvím Evropského 
portálu pracovní mobility www.eures.europa.eu 
a EURES poradců a kontaktních pracovníků na 
pracovištích Úřadu práce ČR.

 Úřad práce České republiky - generální ředitelství
 Dobrovského 1278/25
 170 00 Praha 7

Kontaktní osoba: Mgr. Barbora Šišková
 EURES poradce
E-mail: barbora.siskova@aa.mpsv.cz
Web: www.eures.cz
 

  EURES ČR, Evropské služby 
  zaměstnanosti ČR

 Národní technická knihovna

Stánek 

N24

STROJNÍ

ELEKTRO

INFORMATIKA OSTATNÍ

CHEMIE

STAVEBNICTVÍ

http://www.eures.europa.eu/


Profil firmy

Hledáme:

Možnosti během studia: Hledané obory:

Nabízíme:

TRAINEE PROGRAM
BRIGÁDA
PRAXE NEBO STÁŽE
DIPLOMOVÁ NEBO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
ČÁSTEČNÝ ÚVAZEK STROJNÍ CHEMIE

ELEKTRO STAVEBNICTVÍ

INFORMATIKA OSTATNÍ

102

PRAXE NEBO STÁŽE
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ČÁSTEČNÝ ÚVAZEK STROJNÍ

STAVEBNICTVÍ

EUROVIA CS je jedničkou v oblasti dopravně-inženýrského stavitelství v České republice. Základem 
tohoto úspěchu jsou její zaměstnanci. Firma může stavět na jejich zkušenostech, odborných znalostech  
a svědomitém přístupu. Při své práci využívají zaměstnanci řadu moderních technologií, které vyžadují 
vysokou kvalifikaci. Jejich motivace učit se novým věcem v kombinaci s dlouholetou tradicí firmy dává 
zákazníkům Skupiny EUROVIA CS záruku kvalitní, včasné a spolehlivě odvedené práce.

 ■ absolventy a studenty vysokých škol 
(technické obory, od 2. ročníku)

 ■ absolventy fakulty stavební a ekonomických 
oborů fakulty stroní 

 ■ CV lze zaslat v češtině/slovenštině a 
angličtině

 ■ zázemí dynamické společnosti s dlouholetou 
tradicí, působící v oblasti dopravně-
inženýrského stavitelství, v obalovnách  
a v lomech

 ■ možnost dalšího vzdělávání a zahraničních 
stáží

 ■ možnost podílet se na významných 
stavebních projektech

 ■ možnost kariérních postupů

EUROVIA CS, a.s.
Národní 138/10
110 00, Praha 1

Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Vítková
 útvar vzdělávání / 
 training department
E-mail: talenty@eurovia.cz
Web: www.eurovia.cz

Skupina EUROVIA CS

Fakulta stavební

Stánek 
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www.eurovia.cz

Pracujeme s  moderní technikou, máme zkušené pra-
covníky, nikdy nepřekročíme pravidla bezpečnosti při 
práci. Známe každý region v ČR, jsme vaši sousedé. Jsme 
jedničkou v dopravním stavitelství, ke každému projek-
tu přistupujeme s odpovědností a pokorou. Pracujeme 
na  tom, aby jméno EUROVIA CS bylo zárukou kvalitní, 
včasné a  spolehlivě odvedené práce. Přesvědčit se 
můžete osobně nebo na našem Facebooku. 

Skupina EUROVIA CS si je vědoma, že spokojenost za-
městnanců je důležitým krokem k  úspěchu společnos-
ti. Jejich zodpovědnost k  práci, dlouholeté zkušenosti 
a odborné dovednosti jsou hodnotami, na kterých si za-
kládáme a které jsou zárukou spokojenosti zákazníka. 

Naše zaměstnance podporujeme i  v  dalším vzdělává-
ní. V  rámci mezinárodní skupiny Eurovia pořádáme vý-
měnné stáže, spolupracujeme s  technickými středními, 
vyššími odbornými i  renomovanými vysokými školami. 

NA SPOLEČNÉ CESTĚ

Eurovia_inzerce_148x210_silnice.indd   1 2/12/2016   4:18:42 PM
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PRAXE NEBO STÁŽE

ČÁSTEČNÝ ÚVAZEK

OSTATNÍ

EY (Ernst&Young) je předním celosvětovým poskytovatelem odborných poradenských služeb v oblasti 
auditu, daní, transakčního a podnikového poradenství. Znalost problematiky a kvalita služeb, které 
poskytujeme, přispívají k posilování důvěry v kapitálové trhy i v ekonomiky celého světa. Výjimečný 
lidský a odborný potenciál nám umožňuje hrát významnou roli při vytváření lepšího prostředí pro 
naše zaměstnance, klienty i pro širší společnost. V České republice působíme od počátku 90. let a od 
roku 2000 každoročně pořádáme soutěž Podnikatel roku. Společně s Deloitte, KPMG a PWC patříme do   
tzv. Velké čtyřky.

Vysokoškolské vzdělání ukončené titulem  
Mgr. nebo Ing. nebo probíhající studium ve 
3. - 5. ročníku (ekonomické obory nejsou 
podmínkou). Znalost českého/slovenského 
jazyka na úrovni rodilého mluvčího. Plynulou 
znalost anglického jazyka. Analytické 
schopnosti a logické myšlení. Chuť vzdělávat se.

EY nabízí mladým lidem ideální pracovní 
prostředí, ve kterém mají skvělé předpoklady 
pro realizaci svého potenciálu. Pokud toužíte  
po kariéře, která vám umožní dostat se  
v osobním i profesním životě hodně daleko, 
těžko budete hledat lepší místo.

Florentinum
Na Florenci 2116/15
110 00 Praha 1

Kontaktní osoba: Lenka Vaňová
 Senior Recruitment Specialist
E-mail: lenka.vanova@cz.ey.com
Web: www.ey.com/CZ/cs/Careers

EY Česká republika

Národní technická knihovna

Stánek 
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Jeden z nejvýznamnějších světových výrobců nástaveb na nákladní vozy značek Mercedes Benz, MAN, 
Iveco, DAF a další.
Vyrábíme především sklápěče o nosnostech od 1,5 do 40 tun v různých provedeních, dále pak sklápěcí 
přívěsy a speciální kontejnerové nástavby. Všechny nástavby MEILLER jsou vybaveny vlastními vysoce 
kvalitními hydraulickými prvky a lze je namontovat na jakýkoliv podvozek.
Závod ve Slaném byl založen v roce 1993. Během sedmi let se symbolicky při 150. výročí 
firmy podařilo vybudovat z firmy ve Slaném hlavní výrobní závod celého koncernu.  
Na počátku se dodávaly komponenty do všech montážních závodů v Evropě, nyní se zde provádí  
i finální montáž hotových návěsů a nástaveb na nákladní vozy.

 ■ strojní konstruktér
 ■ technolog
 ■ plánovač výroby
 ■ inženýr jakosti
 ■ svářecí technolog
 ■ kontrolor kvality
 ■ disponent

 ■ nadstandardní mzdové ohodnocení
 ■ zázemí moderního závodu mezinárodního 

koncernu
 ■ možnosti osobního i profesního rozvoje 
 ■ pracovní smlouvu na dobu neurčitou 
 ■ závodní stravování s příspěvkem 

zaměstnavatele
 ■ příspěvek na dopravu
 ■ mimopracovní aktivity pro zaměstnance 

(sportovní utkání, divadelní představení  
pro děti) 

Netovická 386
Slaný
274 01

Kontaktní osoba: Jana Černická
 Personální oddělení
E-mail: jana.cernicka@meiller.com
Web: www.meiller.com/cz

F.X. MEILLER SLANÝ, s.r.o.

Národní technická knihovna

Stánek 
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Faurecia je 6. největším světovým dodavatelem pro automobilový průmysl, který má zastoupení 
ve 34 zemích světa, a to díky více než 320 výrobním závodům a výzkumným a vývojovým centrům.  
V České republice má Faurecia celkem 7 závodů s více než 4 500 zaměstnanci. Jde o závod na výrobu 
automobilových interiérů v Mladé Boleslavi a Pardubicích, závod na výrobu autosedaček v Písku  
a Nýřanech a závod na výrobu výfukových systémů v Písku, Bakově nad Jizerou a Bezděčíně u Mladé 
Boleslavi.

Hledáme Vás!  
Nabízíme širokou škálu pracovních pozic,  
od operátorských po manažerské. Uplatnění  
u nás naleznou mladí absolventi technických  
a ekonomických oborů se znalostí cizích jazyků 
stejně tak jako profesionálové, kteří hledají 
kariérní posun.

Proč pracovat u nás? Protože lepší školu života 
nemůžete dostat! Slíbíme Vám rychlou kariéru 
v oboru automotive, práci v mezinárodních 
týmech, volnou pracovní dobu, kontakt s top 
zákazníky v oboru…. A za to budeme chtít 
Váš zájem, ochotu pracovat a zdokonalovat se 
 v oboru, který si vyberete.

 Bezděčín 125
 Mladá Boleslav
 29301

Kontaktní osoba: Lenka Hauptmanová
 Country Talent Acquisition  
 Manager
E-mail: lenka.hauptmanova
 @faurecia.com
Web: www.pojedtesnami.cz

  FAURECIA 

 Fakulta elektrotechnická
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FEI Czech Republic působí v Brně již od roku 1993 a v současnosti je celosvětově největším výrobním 
centrem společnosti FEI Company. Významný je kromě samotné produkce také vývoj a servis 
elektronových mikroskopů. 
Hlavními odběrateli přístrojů FEI jsou proslulé univerzity, velké farmaceutické společnosti nebo vývojová 
centra kosmického, polovodičového, těžebního, automobilového či leteckého průmyslu.

 ■ 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
 ■ systémové testery/ky a mechaniky/čky

 ■ internship program (studentské stáže)
 ■ mezinárodní zkušenost
 ■ širokou škálu benefitů, sportovních aktivit  

a společenských akcí
 ■ moderní a příjemné pracovní prostředí
 ■ přátelský kolektiv

Vlastimila Pecha 12
Brno
627 00

Kontaktní osoba: Hana Drnovská
 Recruitment Specialist
E-mail: hana.drnovska@fei.com
Web: www.fei.jobs.cz

FEI Czech Republic s.r.o.

Fakulta elektrotechnická
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Foxconn
 ■ světová jednička 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
 ■ společnost s pobočkami v Pardubicích a Kutné Hoře vyrábějící osobní počítače, all-in-one PC, servery, 

náplně do tiskáren, disková pole a serverové sestavy, síťové přepínače, videokonferenční zařízení apod.
 ■ součástí pardubické pobočky je také mechanická divize zabývající se zpracováním tenkých plechů  

a plastů a jejich následným lakováním a divize zabezpečující strategické služby v  oblasti záručního  
a  pozáručního servisu, logistiky a řízení projektů

 ■ absolventy i zkušené odborníky  
(Software/Procesní/Test/Produkt inženýr, 
Inženýr kvality, SAP konzultant, Programátor, 
Business Analyst, Programátor CNC, 
Strojírenský technolog apod.)

 ■ kolegy ochotné učit se novým věcem
 ■ motivované zaměstnance, kteří jsou 

připraveni na velké výzvy
 ■ ...vše ostatní naučíme

 ■ jistotu pracovního poměru a zázemí 
největšího zaměstnavatele v Pardubickém 
kraji a druhého největšího exportéra v ČR

 ■ profesní a kariérní růst
 ■ zajímavé finanční ohodnocení
 ■ kurzy AJ zdarma
 ■ firemní stravování
 ■ zvýhodněné T-Mobile tarify
 ■ MultiSport program a jiné

 

Kontaktní osoba: Markéta Mátlová
 Recruitment Coordinator
E-mail: mmatlova@foxconn.cz
Web: www.foxconn.cz

  FOXCONN CZ

 Fakulta strojní
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V GE Aviation Czech navrhujeme, vyvíjíme, vyrábíme, prodáváme a servisujeme turbovrtulové letadlové 
motory GE. Jsme součástí společnosti GE Aviation, která je největším výrobcem letadlových motorů  
na naší planetě. Pod křídly skupiny General Electric pracujeme na věcech, díky kterým funguje svět lépe.
Naše české centrum vývoje a výroby v pražských Letňanech je jediným zařízením, které konstruuje 
letadlové motory GE mimo území USA.

Pracujeme v technologicky špičkových podmínkách, které byste těžko hledali kdekoli jinde na českém 
trhu. Najdete u nás experty na každou část vývojového procesu – od počátečního návrhu, přes testování, 
až po certifikaci k výrobě a uvedení do provozu. Rychle rosteme, a tak nadále otevíráme další pozice. 
Pomozte nám dostat nové technologie do vzduchu!

Nadšence do letectví. Talenty s chutí podílet se 
na výrobě, vývoji, prodeji a servisu leteckých 
motorů. 
Studenty i absolventy se zaměřením na: 
 ■ konstrukci
 ■ aerodynamiku
 ■ materiálové inženýrství
 ■ výpočty pevnosti a životnosti
 ■ technologii výroby a montáže
 ■ obrábění
 ■ nákup
 ■ podporu produktu

 ■ profesionální, otevřené a zároveň přátelské 
pracovní prostředí

 ■ aktivní využití angličtiny v multikulturně 
složených týmech a na mezinárodních 
projektech

 ■ zkrácenou pracovní dobu 37,5h týdně
 ■ vzdělávací kurzy na míru vaší pozici
 ■ firemní posilovnu, čerstvé ovoce, startovné 

na vybrané běhy RunCzech, masáže...

Beranových 65
Praha 9 - Letňany
199 02

Kontaktní osoba: Alžběta Haniková
 HR Manager
E-mail: kariera.geaviation@ge.com
Web: www.geaviation.cz

GE Aviation Czech s.r.o.

Fakulta strojní
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Pomozte nám dostat 
nové technologie  
do vzduchu
 
 
Nabízíme vám:
 Stáže
 Trainee programy
 Absolventské pracovní pozice
 
Baví vás letectví?  
Svou příležitost hledejte na www.geaviation.cz

GE Aviation Czech
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Společnost GE byla založena před více než sto lety v roce 1892. U její kolébky stál geniální vynálezce 
Thomas Alva Edison. Skupina dnes sdružuje firmy z oblasti průmyslu, financí a reaguje na nejpalčivější 
problémy dnešního světa. Podniká v oblastech jako je výroba letadlových motorů, výroba elektrické 
energie, finanční služby či lékařská zobrazovací technika. GE Money Bank patří mezi největší české 
peněžní ústavy. Je univerzální bankou, která disponuje jednou z nejširších sítí poboček a bankomatů 
v ČR. Své služby orientuje jak na občany, tak na malé a střední podniky. Naše produkty se pravidelně 
umisťují na předních příčkách celostátních soutěží finančních institucí, finančních produktů, 
filantropických projektů a marketingových konceptů. 

Ajťák? Účetní, bankéř nebo analytička?
Právě teď hledáme desítky nových kolegů  
na nejrůznější pozice ve všech regionech.  
Vyberte si tu nej pro vás na www.gemoney.jobs.cz  
a nastartujte svoji kariéru v GE Money Bank! 
Nabízíme širokou škálu pracovních příležitostí 
v mnoha oborech: Finance, IT, Pobočková síť, 
Centrum sdílených služeb, P&M. I proto je  
GE Money Bank skvělým místem pro Vaši kariéru. 
Důsledně pečujeme o osobní rozvoj a kariérní 
růst, který je podpořen systémem tréninků  
a programů. 

Máme specifickou, silnou a jedinečnou firemní 
kulturu. Poskytujeme širokou škálu benefitů: 
eBenefity – flexibilní systém zaměstnaneckých 
výhod. Možnost výběru dle preferencí (příspěvek 
zaměstnavatele na stravenky, sport a kulturu, 
penzijní pojištění, 1-5 dní volna). Týden dovolené 
navíc k zákonnému nároku, Sick days, Daddy´s 
leave, flexibilní zaměstnávání. Zaměstnanecké 
sazby na produktech společností patřících  
do skupiny GE Money. Pozn.: jednotlivé benefity  
se řídí vnitřními předpisy.

BB Centrum  - Vyskočilova 1422/1a
Praha 4
140 28

Kontaktní osoba: Martina Khyrová
 Specialista Organization &
 Talent Development
E-mail: martina.khyrova@ge.com
Web: www.gemoney.cz

GE Money Bank, a.s.

„Tak tohle 
klubíčko jen tak 
nerozmotám.“

NABÍZÍME JISTOTU PRÁCE V ŠESTÉ NEJVĚTŠÍ BANCE V ČR A SKVĚLÉ KARIÉRNÍ MOŽNOSTI 
V TÝMU 300 IT SPECIALISTŮ. ZABÝVÁME SE PROJEKTY, ARCHITEKTUROU, VÝVOJEM, DATABÁZEMI, 
INFRASTRUKTUROU, BUSINESS INTELIGENCÍ, TESTOVÁNÍM, IT SECURITY.

Co Vás u nás čeká?
Jeden z největších datových skladů v ČR, Data Hub.
Konsolidovaná platforma BI/DWH.
In-house SW vývojové centrum.
Agilní metody vývoje.
Java, Oracle, MySQL, Power Designer, Mobile BI, Cloud.

Co Vám ještě nabízíme?
Investice do rozvoje a školení.
Pružnou pracovní dobu.
Konkurenční odměňování.
Volitelný systém benefi tů.

Chcete-li se dozvědět více nebo se přihlásit do výběrového řízení, 
navštivte www.gemoney.jobs.cz nebo nás kontaktujte 
na tel.: 725 871 297 nebo e-mailu: gemoneykariera@ge.com. 

www.gemoney.cz     infolinka 844 844 844

Do týmu IT specialistů 
hledáme nové kolegy.

234211_inz_nabor_A4_TISK.indd   1 3/7/16   9:43 AM

http://www.gemoney.jobs.cz/
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 Umístění stánku

„Tak tohle 
klubíčko jen tak 
nerozmotám.“

NABÍZÍME JISTOTU PRÁCE V ŠESTÉ NEJVĚTŠÍ BANCE V ČR A SKVĚLÉ KARIÉRNÍ MOŽNOSTI 
V TÝMU 300 IT SPECIALISTŮ. ZABÝVÁME SE PROJEKTY, ARCHITEKTUROU, VÝVOJEM, DATABÁZEMI, 
INFRASTRUKTUROU, BUSINESS INTELIGENCÍ, TESTOVÁNÍM, IT SECURITY.

Co Vás u nás čeká?
Jeden z největších datových skladů v ČR, Data Hub.
Konsolidovaná platforma BI/DWH.
In-house SW vývojové centrum.
Agilní metody vývoje.
Java, Oracle, MySQL, Power Designer, Mobile BI, Cloud.

Co Vám ještě nabízíme?
Investice do rozvoje a školení.
Pružnou pracovní dobu.
Konkurenční odměňování.
Volitelný systém benefi tů.

Chcete-li se dozvědět více nebo se přihlásit do výběrového řízení, 
navštivte www.gemoney.jobs.cz nebo nás kontaktujte 
na tel.: 725 871 297 nebo e-mailu: gemoneykariera@ge.com. 

www.gemoney.cz     infolinka 844 844 844

Do týmu IT specialistů 
hledáme nové kolegy.
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Gemalto je světový lídr v digitální bezpečnosti.
Naše produkty zajišťují služby miliardám lidí po celém světě, aniž by nás přímo znali a to pro mobilní 
komunikaci, elektronické bankovnictví a podnikání, přístup ke cloudovým službám a internetu věcí, 
kdekoliv a kdykoliv. 
Po celém světě je nás 14.000, 116 národností a v roce 2014 byl náš obrat 2.5 miliard EUR.  Investujeme do 
výzkumu, máme 24 vývojových R&D center a v roce 2014 jsme obhájili 114 patentů.
V Praze máme 280 kolegů, 25-ti různých národností, hlavně v expertních R&D týmech: Goverment 
Programs = vývoj elektronických pasů a identitu ověřujích zařízení; Platform & Services = vývoj  
a správa bezpečných client-server řešení pro bankovnictví, telekomunikace, dopravu; Embedded  
SW & Products = vývoj M2M wireless modulů v oblasti IoT.

Hledáme šikovné kolegy se zájmem o vývoj  
a testování našich SW a HW produktů v mnoha 
technologiích:
 ■ Java, C#, C++, Objective C
 ■ J2EE, HTML, JS, Jboss, WebSphere, Oracle, 

Apache, Linux, Solaris
 ■ Bash, Ruby, Python, SoapUI, Selenium 
 ■ Embedded Linux, baseband /digital, analogue, 

mixed signal ,  memor y design/power 
management, UART, USB, PCIe, I2C, SDIO, SPI, 
Ethernet, HW/RF design, TX/RX design, frontend 
circuits, power amplifiers, PCB, Zuken

Komunikujeme často anglicky a proto mezi sebou 
uvítáme kolegy, kteří se nebojí mluvit i když jejich 
angličtina není perfektní.

 ■ příležitost pracovat ve významné světové 
společnosti 

 ■ pracovat s nejnovějšími technologiemi na 
globálních projektech a s tím spojenou 
možnost cestování kolem celého světa 

 ■ osobní a profesní růst s našimi experty  
a v rámci školení

 ■ u nás získáš kamarády, kteří Tě v práci podrží, 
ale rádi s Tebou stráví i volný čas

BBC Villas, Želetavská 7/1448
Praha 4
140 00

Kontaktní osoba: Radka Škavroňová
 HR manager
E-mail: recruit.prague@gemalto.com
Web: www.gemalto.com

Gemalto s.r.o.

Fakulta elektrotechnická

Stánek 
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O studentském klubu
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Silicon Hill, největší studentský klub Studentské unie ČVUT, založený roku 1998 v místě jednoho  
z největších evropských sportovních areálů, Strahova. 

Klub, skládající se asi ze 4000 členů, je známý především svojí různorodou činností. Nejdůležitější  
je provozování vlastní počítačové sítě. Jedná se o jednu z největších sítí na světě, kterou spravují 
sami studenti, aktivní členové klubu. Zvláštností je, že k založení došlo, když si pár studentů vytvořilo 
propojení svých počítačů, aby si mohli společně zahrát počítačovou hru.
Krom sítě, klub zastřešuje veškeré dění v areálu Strahovských kolejí. Provozuje několik vzdělávacích 
projektů, kulturních akcí i sportovních aktivit, které jsou k dispozici všem členům. A je opravdu z čeho 
vybírat.

Sportovní nadšence zaujme dobré zázemí, co se týče posiloven umístěných v prostorách bloků  
pod správou Fitcentra. Ti, kteří se zajímají o techniku, rozhodně uvítají projekt MacGyver, který provozuje 
elektrotechnickou dílnu s názvem „Bastlírna“. Pokud někdo rád fotí, určitě využije zdejší fotoateliér. 
Výtvarně nadaní si mohou zdokonalit své schopnosti nebo se přiučit ve Výtvarném kroužku. Toto je jen 
zlomek aktivit jenž se na Strahově dějí. A některé z nich jsou velice překvapující, třeba provoz vlastních 
včelařský úlů. 

To a mnoho dalšího se odehrává pravě na Strahovských kolejí.

Kontakní údaje:  
blok 1, kancelář č. 41
Vaníčkova 7
169 00 Praha 6

E-mail: kancelar@siliconhill.cz
Web: www.siliconhill.cz

   Studentská unie ČVUT, klub Silicon Hill
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DIPLOMOVÁ NEBO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
ČÁSTEČNÝ ÚVAZEK

INFORMATIKA

GMC Software Technology je globální leader v rychle se vyvíjejícím oboru komunikace se zákazníky. 
Pomáháme tisícům klientů a partnerů z oblastí bankovnictví, pojišťovnictví, zdravotní péče  
a poskytovatelům služeb po celém světě. Vývojový tým GMC je největším vývojovým týmem zákaznické 
komunikace na světě a sídlí v České republice v Hradci Králové a Olomouci.

Hledáme talentové lidi na pozice:
 ■ vývojář
 ■ tester
 ■ SW konzultant
 ■ konzultant technické podpory
 ■ trenér
 ■ UX specialista

Práce v GMC je ta pravá pro Tebe, protože …
 ■ jsme nejlepší. Potvrzují to jak získaná ocenění 

z oboru, tak ocenění pro zaměstnavatele
 ■ pracujeme s nejnovějšími metodami vývoje 

a technologiemi a vyvíjíme si i vlastní 
opensource 

 ■ osobní růst není výhodou, ale samozřejmostí
 ■ tvoje profesní cesta nekončí pozicí, na kterou 

k nám nastoupíš
 ■ pokud máš zájem, můžeš vycestovat 

(pobočky a zákazníky máme po celém světě)
 ■ naše lidi si hýčkáme (moderní prostory, relax 

zóny, fotbálek, polohovací stoly)

Na Brně 1972
Hradec Králové
500 06

Kontaktní osoba: Lucia Žďárská
 HR Manager
E-mail: jobs@gmc.net
Web: www.gmchk.cz

GMC Software Technology s.r.o.

Fakulta architektury a fakulta informačních technologií

Stánek 
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The future of customer  
communications is here. 

Be a part of it

Hradec 
Králové

Olomouc

Developer
Tester

Support Consultant
SW Consultant

IT Trainer
UX Specialist

www.gmcHK.cz
Jobs@gmc.net

CZECH REPUBLIC     2015|

BESTEMPLOYER



Profil firmy

Hledáme:

Možnosti během studia: Hledané obory:

Nabízíme:

TRAINEE PROGRAM
BRIGÁDA
PRAXE NEBO STÁŽE
DIPLOMOVÁ NEBO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
ČÁSTEČNÝ ÚVAZEK STROJNÍ CHEMIE

ELEKTRO STAVEBNICTVÍ

INFORMATIKA OSTATNÍ

118

TRAINEE PROGRAM
BRIGÁDA
PRAXE NEBO STÁŽE

ČÁSTEČNÝ ÚVAZEK

Grafton Recruitment s.r.o. je v současné době zastoupena 14 pobočkami po celé ČR. Nabízíme 
téměř 3 000 pracovních pozic napříč všemi obory. Máme práci téměř pro každého a to jak na hlavní 
pracovní poměr, na částečný úvazek či jen brigádně. Práci u nás najdou odborníci i nekvalifikovaní 
pracovníci. Technicky zaměřeným uchazečům nabídne servis náš tým Grafton Technologies, který 
se zaměřuje na pozice z IT a Engineeringu. Naši pracovníci mají přehled o pracovních trhu, mzdách 
i aktuálně nabízených benefitech a volných pracovních pozicích. Vyberou pro každého uchazeče tu 
nejlepší nabídku a provedou ho výběrovým řízením od prvního pohovoru po nabídku. 
Najdeme práci i Vám!

Hledáme všechny, kteří se nechtějí probírat 
nabídkou pracovních pozic, ale raději si užít 
komfort toho, kdy se o Vás postará jeden  
z našich konzultantů a provede Vás veškerými 
úskalími pracovním trhu. Hledáme ty, kteří 
chtějí kvalitní informace a hned na první pokus 
najít práci, která je bude nejenom slušně živit,  
ale bavit a naplňovat!

Máme velký přehled o trhu. Víme jaké nové 
projekty přicházejí do ČR, velmi často jsme  
u projektu ještě dříve, než o něm ví veřejnost. 
Zajistíme vám tu nejlepší vyjednávací pozici, 
ať už při mzdových podmínkách, či při jednání  
o benefitech. Náš servis je pro každého uchazeče 
zdarma.

Na Poříčí 3a
Praha 1
110 00

Kontaktní osoba: Jan Šplíchal
 recruitment Consultant
E-mail: jan.splichal@grafton.cz
Web: www.grafton.cz

Grafton Recruitment s.r.o.

Fakulta strojní

Stánek 
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PRAXE NEBO STÁŽE
DIPLOMOVÁ NEBO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
ČÁSTEČNÝ ÚVAZEK

INFORMATIKA

Hewlett Packard Enterprise je novou značkou navazující na silnou tradici v oblasti IT.
HPE 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 dosažení jednoduššího, efektivnějšího a bezpečného způsobu využívání technologií  
a snažíme se neustále zdokonalovat životní styl i pracovní výkony našich zákazníků.

Hledáme ambiciozní studenty a absolventy IT 
oborů s dobrým všeobecným přehledem, kteří 
mají chuť na sobě pracovat.
Nabízíme práci na globálních projektech  
a spolupráci s kolegy po celém světě, proto je  
u nás komunikativní angličtina a týmový duch  
u každé pozice podmínkou.

 ■ skvělé finanční ohodnocení a zajímavé 
benefity

 ■ zázemí nadnárodní firmy
 ■ osobní mentor pro každého nového 

zaměstnance - absolventa 
 ■ rozvojové aktivity
 ■ a mnoho dalšího!

 Vyskočilova 1/1410
 Praha 4
 140 21

Kontaktní osoba: Barbora Novotná
 Talent Acquisition Advisor
E-mail: barbora.novotna@hpe.com
Web: www.hpe.com/jobs

  Hewlett Packard Enterprise

 Fakulta architektury a fakulta informačních technologií

Stánek 
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TRAINEE PROGRAM
BRIGÁDA
PRAXE NEBO STÁŽE

ČÁSTEČNÝ ÚVAZEK STROJNÍ

STAVEBNICTVÍ

Společnost Hilti je předním světovým výrobcem vysoce kvalitních produktů - komplexních řešení pro 
stavebnictví. Naše inovativní elektrické nářadí, kotevní prvky, závěsy potrubí a protipožární systémy 
zvyšují produktivitu našich zákazníků - stavebních profesionálů po celém světě. 
Integrita, odvaha, týmová práce a společný závazek k našim obchodním partnerům i celé společnosti 
jsou stavební kameny jedinečné firemní kultury Hilti a rovněž tvoří základ naší dlouhodobé úspěšnosti.
Hilti poskytuje jedinečné prostředí pro lidi, kteří chtějí posouvat věci dopředu, přicházet s inovativními 
nápady a tvrdě pracovat na svém osobním růstu. Do rozvoje členů našich týmů soustavně investujeme 
a poskytujeme příležitosti k profesnímu růstu napříč odbornostními i geografickými hranicemi.

 ■ absolventy se zájmem o mezinárodní kariéru 
v rolích vedoucích týmů a projektů Hilti

 ■ absolventy stavební fakulty se zájmem  
o kotvení, zesilování konstrukcí a zavěšení 
TZB

 ■ absoulventy s obchodním duchem a chutí 
podílet se na významných stavebních 
projektech

 ■ zázemí dlouhodobě úspěšné mezinárodní 
společnosti

 ■ vynikající podmínky pro dlouhodobý karierní 
rozvoj

 ■ firemní kulturu oceňující vaše výsledky  
a týmovou fair-play hru

 ■ uplatnění v ČR, SR i v zahraničí
 ■ trainee program pro absolventy  

www.hilti.com/outperformer
 ■ zahraniční semestrální stáže v oblasti vývoje 

strojů nebo kotevních systémů a technického 
marketingu

 ■ částečné úvazky v oddělení technické podpory 
pro studenty

Uhříněveská 734
Praha-západ
252 43

Kontaktní osoba: Josef Plachý
 Personální manažer
E-mail: Josef.Plachy@hilti.com
Web: www.hilti.cz
LinkedIn: Hilti-cz-sk

Hilti ČR spol. s.r.o.

Fakulta stavební

Stánek 
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fakulta architektury a informačních technologií

Buddy program
Veletrhy a inženýrské soutěže

Akademické kurzy a pracovní stáže v zahraničí
Správa kolejních počítačových sítí

Chceš se k nám připojit? 
Napiš na chcidosu@su.cvut.cz
www.su.cvut.cz

4 hudební festivaly

Desítky sportovních akcí

Studentský ples

Kolejní párty
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Vytváříme svět bezpečnější, jistější, pohodlnější, inovativnější a produktivnější.

Honeywell je společnost oceněná časopisem Fortune. Zabývá se vývojem a výrobou technologií, 
které následují globální trendy v oblasti bezpečnosti, zabezpečení a energií. Honeywell zaměstnává 
přibližně 132 000 zaměstnanců po celém světě, mezi nimiž je více něž 19 000 inženýrů a vědců. Ve všem,  
co děláme, klademe důraz na kvalitu, hodnotu a použití nejnovějších technologií. 
Honeywell je úspěšným hráčem na průmyslovém poli právě proto, že je diverzifikován podle 
specifických oblastí, tedy Letectví, Automatizace a řízení, Speciální materiály a technologie a Dopravní 
systémy. Jednotlivé divize přinášejí prvotřídní produkty a služby na trh rychleji a efektivněji zákazníkům 
po celém světě.

studenty:
 ■ znalosti/zkušenosti v požadovaném oboru 

ze školních projektů
 ■ ochotu učit se novým věcem
 ■ komunikativni AJ

 ■ stipendijní programy
 ■ praxe, stáže a brigády
 ■ exkurze, odborné přednášky
 ■ spolupráce při zpracování bakalářských  

a diplomových prací
 ■ volné pracovní pozice pro čerstvé absolventy
 ■ spolupráce na projektech a výzkumech
 ■ možnost cestování do zahraničí
 ■ kariérní růst 

Pobočky v ČR:
Praha
Brno 
Olomouc

Kontaktní osoba: Branislav Cíbik
 University Relations Specialist
E-mail: UR_CZ@honeywell.com
Web: www.honeywell.jobs.cz 

Honeywell

Fakulta elektrotechnická

Stánek 
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Blablabla

Blablabla Blablabla

Ulice
Město
PSČ

Kontaktní osoba: Jméno a příjmení
 pozice
E-mail: e-mail
Web: www.???.cz
Facebook: facebook.com/??? 
Telefon: +420 123 456 789

kreativka
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TRAINEE PROGRAM
BRIGÁDA
PRAXE NEBO STÁŽE
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ČÁSTEČNÝ ÚVAZEK STROJNÍ

Společnost Howden ČKD Compressors s.r.o. se zabývá výrobou turbokompresorů pro hutní, těžební, 
ropný a chemický průmysl zejména pro trhy bývalé Ruské federace. Díky tomu, že od roku 2013 patříme 
do mezinárodní skupiny Howden, otevírají se nám nové příležitosti, které je třeba využít. Sídlíme  
v Praze 9 na Vysočanech, kde zaměstnáváme cca 350 lidí. Nejsme nudná montovna, ale realizovat 
se u nás můžeš jak ve vývoji a výzkumu, tak i v konstrukci nebo obchodu. Nyní naše firma prochází 
transformací, při které chceme navázat na tradici značky ČKD a zároveň ji zmodernizovat, zefektivnit  
a udělat konkurenceschopnou na globálních trzích tak, abychom byli evropským výrobním centrem 
pro celou skupinu.

Do svých řad hledáme zkušené odborníky  
i absolventy vysokých škol. Ideální je, pokud 
je tvojí specializací strojírenství, silnoproudá 
elektrotechnika nebo energetika. Jestli tě zajímá 
a baví strojní průmysl, domluvíš se anglicky nebo 
rusky a ještě k tomu máš elán pouštět se do 
nových zajímavých projektů, rádi tě mezi námi 
přivítáme. Nové kolegy ale hledáme i do dalších 
oblastí jako jsou např. nákup, finance nebo 
obchod. Cizími jazyky, které u nás uplatníš, jsou 
především angličtina a ruština.

Jelikož jsme členem silné skupiny Howden, 
nabízíme Ti možnost uplatnit se v prostředí 
mezinárodní společnosti. I když transformovat  
a modernizovat společnost není lehký úkol, 
budeš mít možnost být u toho a dělat práci, 
která má smysl a za kterou uvidíš konkrétní 
výsledky. Jestli do toho máš chuť, nabízíme  
ti možnost získat bezvadnou pracovní zkušenost, 
rozvoj a odborný růst v dobrém kolektivu 
podobně zaměřených kolegů.

Klečákova 347
Prague 9
190 00

Kontaktní osoba: Dagmar Pixová
 HR Business Partner
E-mail: dagmar.pixova@howden.com
Web: www.howden.com

Howden ČKD Compressors s.r.o.

Fakulta strojní

Stánek 
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PRAXE NEBO STÁŽE STAVEBNICTVÍ

INFORMATIKA OSTATNÍ

Huawei je předním světovým dodavatelem řešení v oblasti ICT. Výrobky a služby se používají ve více než 
150 zemích a slouží více než 1/3 světové populace. 
V ČR působí Huawei od roku 2004 a stala se klíčovým partnerem operátorů O2, Cetin, T-Mobile i Vodafone 
v oblastech mobilní infrastruktury, širokopásmových optických i přístupových sítí, inteligentních sítí 
nové generace i profesionálních služeb včetně outsourcingu provozu sítě. Huawei rovněž rozvíjí aktivity 
v oblasti datových a komunikačních technologiích pro soukromý a státní sektor prostřednictvím divize 
Enterprise. Divize Terminálů se specializuje na komunikačních zařízení pro koncové zákazníky. Jedná  
se především o chytré mobilní telefony, tablety a širokopásmové datové modemy.
Více informací na: www.huawei.com nebo www.huawei.eu. 

Hledáme aktivní mladé lidi s chutí do práce, kteří 
budou posilou týmů:
 ■ oddělení plánování  na pozice Radio 

Network Planning and Optimization 
Engineer (RNP/O Engineer)

 ■ oddělení Site Design, kde se zpracovávají 
návrhy technického řešení v ACAD 

 ■ technického oddělení na pozice Wireless/
RAN engineer

Pokud se nebojíte výšek a chcete pracovat  
v příjemném a mladém kolektivu, tak hledáme 
právě Vás :-). Podrobné popisy pozic najdete  
na stránkách http://huawei.jobs.cz/

 ■ stabilní zázemí mezinárodní společnosti
 ■ benefity: stravenky, 25 dnů dovolené, 3 sick 

days, caffeteria, bonusy, mobil , notebook
 ■ příjemný pracovní kolektiv
 ■ dobrá dostupnost MHD, Praha 4 metro 

Budějovická 
 ■ práce na plný úvazek 
 ■ studentské stáže cca na 4 měsíce

 Vyskočilova 1461/2a
 Praha 4
 140 00

Kontaktní osoba: Jana Kušková
 Talent acquisition specialist
E-mail: jana.kuskova@huawei.com
Web: www.huawei.com

  Huawei Technologies (Czech) s.r.o.

 Fakulta elektrotechnická
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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 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 firmě

 ■ stáže v ČR i zahraničí
 ■ témata a vedení bakalářských  

a diplomových prací
 ■ dlouhodobé praxe v průběhu studia
 ■ široké možnosti vzdělávání a osobního 

rozvoje
 ■ a další firemní benefity

Ústecká 30
Děčín
405 02

Kontaktní osoba: Jana Doubravová
 HR Specialist
E-mail: jana.doubravova
 @chartindustries.com
Web: www.chart-ferox.com

Chart Ferox, a.s.

Fakulta strojní

Stánek 
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Na stáž s IAESTE 

Když mi před půl rokem někdo řekl „Dubaj“, 
představila jsem si šejky v bílých hábitech, zlato 
a drahá auta na každém rohu, město ideální  
pro život.

Je to pár dní, co jsem se vrátila do Prahy z pracovní stáže v Arabském emirátu a stále čekám,  
kdo a kdy na mě začne mluvit arabsky či anglicky. 
Po jídle bych si dala nejraději Karak a jako zákusek Kunafu. Na toaletě hledám sprchu  
a nikdy nechybějící [janitory]. Při pohledu z okna stále vidím Burdj Khalifu, jak převyšuje 
ostatní mrakodrapy. Na českou hromadnou dopravu si již nestěžuji. Představa dvou hodin 
strávených na cestě z bodu A do bodu B mě nevyvádí z míry. Užívám si místní zeleň, 
i  když té zelené v tomto období ještě moc není. Přemýšlím, co navštívím za místa, jako kdyby to 
bylo naposled. 

Osoby, se kterými jsem trávila čas mi chybí  
a chybět budou. Nyní však můžu zase trávit čas  
s osobami, které mi chyběly, když jsem byla pryč.

Dubaj je jako každé jiné místo, má své světlé  
a stinné stránky.
Když však člověk není sám a může trávit čas s lidmi, 
kteří jeho času dávají smysl (a je jedno, z jakého 
koutu světa či jaké víry jsou) ty stinné stránky 
vymizejí.

Pokud máte možnost vyjet do zahraničí a pouze se 
obáváte nepoznaného a pochybujete, neberte to 
jako důvod, proč to nezkusit. Vyjeďte kupříkladu  
s IAESTE na stáž a poznejte jiný kraj, jiný mrav.

P.S.: Děkuji své rodině, příteli a kamarádům, 
kteří mi dodávali energii i na dálku.

Martina Jandová

  UAE - Dubaj
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IBM je jedním ze světových leaderů v oblasti IT služeb včetně služeb konzultačních. Naší vizí je dosažení 
„chytřejšího” fungování světa - od efektivnější produkce energie, přes snižování znečištění životního 
prostředí, po vytvoření lepších komunikačních systémů. Snažíme se pomáhat.
První pobočka IBM v České republice byla založena již v roce 1932 jako první pobočka v regionu střední  
a východní Evropy. Převažující činností v Praze je prodej širokého spektra IT technologií a IT služby včetně 
služeb konzultačních. 
Z hlediska svého obchodního obratu, rozsáhlosti své nabídky či počtu zaměstnanců zastává IBM v českém 
prostředí stejné postavení, jakého IBM dosáhla na celém světě.
Naše hodnoty: 
 ■ úspěch našich klientů
 ■ inovace - pro nás i pro celý svět
 ■ důvěra a osobní zodpovědnost v každém vztahu

Pro každou z našich pozic hledáme kreativní, 
nadšené, energické a motivované lidi, kteří 
rádi pracují na společných cílech. Každý má 
možnost vybrat si roli podle své kvalifkace  
a zájmů nejen v oblasti cloudu, security, integrace  
a vývoje aplikací.

Pojďte je prozkoumat. 
Zastavte se u nás na veletrhu nebo pošlete svůj 
životopis na careercz@cz.ibm.com a my se vám 
do týdne ozveme. 

 V Parku 2294/4
 Praha 4 - Chodov
 148 00

Kontaktní osoba: Johana Svecova
 Recruitment and Diversity
  Leader
E-mail: johana_svecova@cz.ibm.com
Web: www.ibm.com/employment/cz

  IBM Česká Republika

Národní technická knihovna

Stánek 

N02

TRAINEE PROGRAM
OSTATNÍ

Příležitost stát po boku mezinárodní firmy při práci 
na různorodých projektech a pro rozličné klienty. 
Kreativní využívání nejnovějších technologií a plat-
forem. Práci na plný nebo částečný úvazek v moti-
vovaném týmu. 

A také:
 ■ Osobní přístup.
 ■ Příjemné pracovní prostředí.
 ■ Profesní růst a možnost prohlubování profesní 

kvalifikace.
 ■ Využití anglického jazyka.
 ■ Šance pro absolventy.

Přidej se k nám!

http://careercz@cz.ibm.com
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Na trhu působíme již od roku 1997 a řadíme se mezi největší IT společnosti v České a Slovenské 
republice. Jsme však aktivní i v dalších zemích – ve střední a východní Evropě, ale také ve vybraných 
zemích Asie a Afriky. Zaměřujeme se především na vývoj aplikačního softwaru, dodávku infrastruktury 
a realizaci vysoce efektivní aktivní i pasivní bezpečnosti v oblasti informačních technologií. Produkty 
a služby poskytujeme našim klientům v oblastech veřejné správy, zdravotnictví, telekomunikací, 
energetiky, dopravy, obrany, financí, výroby a logistiky. Realizujeme české i zahraniční projekty pro 
široký okruh klientů - jak z veřejného, tak soukromého sektoru. Klademe důraz na proaktivní spolupráci 
se zákazníkem s cílem podpořit efektivitu jeho práce.

Hledáme ty, kteří mají rádi výzvy, nebojí se 
riskovat a mají patřičný drive a chuť do práce. 
U nás najdete dobrý kolektiv, lidi na správném 
místě, náročné úkoly a možnost vlastního 
rozvoje. Budete realizovat projekty malého  
i velkého rozsahu, stanete se odborníkem  
v oblasti ICT technologií.

Nenabízíme žádný stereotyp či nudu, ale:
 ■ možnost realizovat své myšlenky a nápady
 ■ různorodou a zajímavou práci na velkých  

i malých projektech
 ■ odborné vzdělávání a další rozvoj
 ■ 5 dnů osobního volna navíc, možnost 

pracovat formou home office
 ■ benefity formou systému cafeterie

Na hřebenech II 1718/10 
Praha 4 - Nusle
140 00

Kontaktní osoba: Michaela Bolcková
 HR SPECIALISTA
E-mail: michaela.bolckova@i.cz
Web: www.i.cz

ICZ a.s. 

 Fakulta architektury a fakulta informačních technologií

Stánek 
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V IDC jsme světovou #1 ve svém oboru. Našimi zákazníky jsou téměř všechny největší IT firmy světa, 
ať již vyrábějí mobilní zařízení, operační systémy, provozují vyhledávací portály či produkují počítače, 
tiskárny, síťové prvky nebo jsou na špičce jiných oborů. Jsme partnerem pro naše zákazníky při jejich 
strategických rozhodnutích. 
Sledujeme všechny IT trhy a dokážeme předpovědět jejich budoucnost. Jsme nejvíce citovanou 
společností ve světových a lokálních médiích – Financial Times, NY Times či idnes.cz nebo zive.cz. Máme 
více než 2 000 lidí na pěti kontinentech a centrálu v USA.

Chytré developery, které baví, co dělají.
Pohodáře, kteří rádi spolupracují s ostatními.
Kolegy, kteří rádi vidí, když ostatní používají 
výsledky jejich práce.
Vývojáře, kteří s námi budou chtít spolupracovat 
na projektech jako je:
Online BI řešení, IDC.COM – vstupní bráně  
do IDC běžíci na serverovém clusteru a obsluhující 
až stovky požadavků za vteřinu nebo centrálním 
systému pro sběr, analýzu a předpověď dat všech 
IT technologií či systému pro publikaci IDC analýz 
a mnoho dalších projektů.

Práci s nejnovějšími verzemi špičkových 
technologií (JAVA, .NET, SOLR, Lucene, AngularJS, 
Hibernate, Spring, Oracle, PosgreSQL, Selenium / 
WebDriver, atd.)
Roční bonusy, notebook, flexibilní pracov-
ní dobu, týden dovolené navíc, odborné  
vzdělávání, lekce AJ s rodilým mluvčím,  cafeterii,  
občerstvení na pracovišti, sick days místo nepla-
cené nemocenské, práci z domu jednou za týden,  
týmové oslavy dokončených projektů a jiné  
firemní akce.

 Malé náměstí 13
 Praha 1
 110 00

Kontaktní osoba: Helena Jůnová
 HR Specialist
E-mail: hjunova@idc.com
Web: www.idc-czech.cz

   IDC CEMA s.r.o.

Fakulta architektury a fakulta informačních technologií
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U in-techu se zabýváme vývojem a testováním automobilové elektroniky a také softwaru pro industry 
4.0 a kolejová vozidla. Našimi zákazníky jsou nejrůznější zahraniční i čeští automobiloví výrobci  
a dodavatelé. Jsme v přímém kontaktu s nejnovějšími technologiemi a pracujeme na autech 
budoucnosti – a to nás baví!

U nás nenajdeš dědy Vševědy s letitou praxí a zkušenostmi, ale mladé inovativní nadšence, jejichž 
nejsilnější stránkou je velká motivace, dobré nápady a týmový duch. A takovýchto nadšenců u nás 
stále přibývá – od roku 2002 už nás je téměř 800 a kromě několika německých poboček sídlíme v USA, 
Číně a od minulého roku také v Česku. Pokud máš tedy chuť podílet se na růstu české pobočky hned  
od začátku, je ta pravá chvíle!

V našem týmu bychom rádi přivítali absolventy 
(elektro)technických a IT oborů, které zajímá 
automotive a moderní technologie, rádi na 
sobě pracují a vše nové pro ně není překážkou, 
ale výzvou. 
Nehodíme Tě u nás do studené vody. V našem 
zaškolovacím programu získáš teoretický  
i praktický přehled o všem potřebném.
Hledáme testovací a softwarové inženýry pro 
naše pobočky v Praze, Mladé Boleslavi a Plzni. 
Aktuální nabídku pracovních míst a bližší 
informace najdeš na jobs.in-tech-automotive.cz.

Paříkova 910/11a
Praha 9 - Vysočany
190 00

Kontaktní osoba: Kateřina Beranová
 Recruiting
E-mail: katerina.beranova
 @in-tech-automotive.cz
Web: www.in-tech-automotive.cz

in-tech Automotive Enginee-
ring s.r.o.

 Fakulta elektrotechnická

Stánek 
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Kromě standardních benefitů jako jsou 
stravenky, 25 dní dovolené, jazykové kurzy atd. 
Ti můžeme nabídnout práci v přátelském 
kolektivu, zajímavou pracovní činnost  
a prostor pro Tvůj osobní rozvoj, nápady a smysl  
pro humor! :-)

DIPLOMOVÁ NEBO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
ELEKTRO

http://jobs.in-tech-automotive.cz
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Společnost IBA SA je neoddiskutovatelným lídrem v oblasti protonové terapie – v oblasti ozařování 
nádorů svazkem protonů. Protonová terapie je dnes jednou z nejpřesnějších a nejefektivnějších metod 
cílené destrukce nádorových buněk. 
Společnost IBA SA vyvíjí, vyrábí, dodává zdravotnické systémy a přístroje – hardwarové i softwarové 
vybavení – pro ozařování nádorů protonovým svazkem, pro diagnostiku nádorů a pro dozimetrii – pro 
ověřování parametrů svazku.
V České republice jsme dodali kompletní technologické vybavení protonového centra v Praze  
na Bulovce, nyní zde zajišťujeme provoz technologie.
Společnost v současné době zaměstnává 1.300 kolegů po celém světě ve více než 30 pobočkách, jejichž 
počet stále roste. Hlavní sídlo společnosti je v Belgii.

absolventy VŠ technických směrů i zkušené 
odborníky se zaměřením na:
 ■ elektroniku
 ■ zdravotnickou techniku
 ■ automatizační techniku
 ■ software (C++, Java, skriptovací jazyky, 

Linux...),
 ■ IT
 ■ částicovou fyziku
 ■ mechaniku

Dobrá znalost AJ podmínkou.

Neustálý vývoj a růst Vaší osobnosti a rozvoj 
Vašich znalostí (v oblasti SW, HW, elektroniky  
i mechaniky - zde hodně závisí na Vás, v jakém 
oboru se budete chtít dále rozvíjet a profilovat). 
Podporujeme studium jazyků (angličtina, 
francouzština...).
Vzhledem k mezinárodnímu působení naší 
společnosti budete mít možnost pracovat  
v multikulturním prostředí a budete mít možnost 
se zapojit do zahraničních projektů (USA, 
Německo, Itálie, Belgie, Francie, Nizozemí, Anglie, 
Čína, Indie, Rusko atd.).

Budínova 2437/1a
Praha 8
180 00

Kontaktní osoba: Jan Daněk
 Site Manager
E-mail: jan.danek@iba-group.com
Web: www.iba-worldwide.com

Ion Beam Applications SA, org. 
složka

Fakulta elektrotechnická

Stánek 
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Blablabla

Blablabla Blablabla

Ulice
Město
PSČ

Kontaktní osoba: Jméno a příjmení
 pozice
E-mail: e-mail
Web: www.???.cz
Facebook: facebook.com/??? 
Telefon: +420 123 456 789

kreativka

20%
MOST ADVANCED 
RADIATION TREATMENT

BETTER QUALITY OF LIFE

BETTER DOSE DISTRIBUTION

LOWER RISK OF 
SECONDARY CANCERS

OF RADIATION THERAPY PATIENTS 
COULD BENEFIT FROM PROTON THERAPY 

PROTON 
THERAPY 
UNLIMITED

HEAD & NECK 15%

BRAIN 10%

LUNG 15%

GENITOURINARY/ PROSTATE 15%

GASTROINTESTINAL 20%

OTHERS 5%

RETREATMENT 5%

PEDIATRIC 15%

TYPICAL CANCER INDICATION MIX
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IT Talents - nehledej práci, nech se ulovit.

 ■ jsme headhunteři - zabýváme se vyhledáváním specialistů v oboru IT (informační technologie) 
a v oborech finance, daně, audit, risk, controlling, poradenství apod.

 ■ máme přes deset let zkušeností v oboru – máme přehled o platech, nejžádanějších pozicích  
i technologiích

 ■ ročně díky nám najdou desítky lidí lidí lepší uplatnění, zajímavější pozici nebo svoji první práci
 ■ ročně díky nám najdou desítky společností kvalitní zaměstnance
 ■ našimi zákazníky jsou globální společnosti i menší firmy, české i zahraniční

 ■ absolventy nebo studenty na pozice do IT 
nebo financí, mj.:

 ■ BI Developer / Analyst
 ■ Tester/Test/QA Engineer
 ■ SW Engineer - HTML/JavaScript, Java, C/C++, 

.NET, PL/SQL, Android, iOS…
 ■ Junior Network Engineer, Linux Administrator
 ■ Junior IT Security Analyst, Tax Consultant
 ■ Finanční analytik, Finanční controller
 ■ Audit assistant / specialist
 ■ studenty na placené odborné stáže na 

pozice v oblasti HR, headhuntingu, on-line 
marketingu a komunikaci se zákazníky

 ■ 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

Radlická 663/28
Praha 5
150 00

Kontaktní osoba: Barbora Ištoková
 Senior Consultant
E-mail: barbora@ittalents.cz
Web: www.mujtalent.cz

IT Talents - MyTalents

Fakulta architektury a fakulta informačních technologií

Stánek 

A01
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Letní semestr
s KáCéčkem

12. 4. , 2. 5. a 3. 5. Personální poradny 
Hledáš práci? Personalista z firmy ti pomůže vylepšit CV a motivační dopis.

1. 3., 22. 3., 12. 4., 3. 5., 17. 5. Kariérní poradny

Na jakou práci se hodíš? Kde a jak nejlépe uplatníš svůj talent? Čemu se naopak vyhnout? Váháš mezi 
malou a velkou firmou nebo chceš rovnou podnikat?

Time management

Prezentační dovednosti

Punkové podnikání

Seznamka s Mentoringem

Přesvědčivá argumentace

LinkedIn Hacking – profil, který je vidět

Jak komunikovat výši budoucího platu?

23. 2. a 14. 3.
29. 2.
9. 3.

15. 3.
21. 3.
20. 4.
11. 5.

Semináře v KáCéčku

Navštiv nás na FB a na kariernicentrum.cz a zjisti víc!

Knihovna KáCéčka 5 dnů v týdnu

Najdeš tu 180 knížek o tom, jak se stát úspěšným, vést lidi, dosahovat svých cílů, být mistrem v komu-
nikaci, změnit svoje zvyky, mít stres pod kontrolou…zkrátka o tom, jak si zařídit spokojený a šťastný 
život.

KÁ
CÉČKO

ČVUT

Osobnostní testování-probíhá celý semestr

Chceš se lépe poznat? Ujasnit si, co tě motivuje 
a co je pro tebe důležité? Znát svůj osobnostní 
profil i způsoby, jak se vyrovnáváš se stresem?

Kafe s koučem-probíhá celý semestr

Chceš efektivněji dosáhnout svých cílů, ujasnit 
si priority, najít ztracenou motivaci, překonat 
překážky na cestě ke svému cíli nebo třeba 
využít lépe svůj potenciál v situacích, ve 
kterých si zatím nevíš rady?

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K
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ELEKTRO

INFORMATIKA

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.

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
 ■ Programátor PLC

Můžeme Vám 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.

Nádražní 641
Pardubice
533 51

Kontaktní osoba: Dita Fialová
 Personalista
E-mail: fialovad@jhv.cz
Web: www.jhv.cz

JHV-Engineering 

Fakulta strojní

Stánek 
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PŘIDEJ SE 
DO NAŠEHO TÝMU!

HLEDÁME 
Vývojáře

Konstruktéry
Programátory
Obsluhu CNC

strojů

www.jhv.cz

JHV-ENGINEERING s.r.o.
Nádražní 641 
533 51 Pardubice

Tel: +420 466 614 164
E-mail: fialovad@jhv.cz

JHV-ENGINEERING s.r.o.
Thámova 137/16
186 00 Praha 8

Tel: + 420 257 327 027
E-mail: svobodovaj@jhv.cz 

TRAINEE PROGRAM
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Kontaktní osoba: Jméno a příjmení
 pozice
E-mail: e-mail
Web: www.???.cz
Facebook: facebook.com/??? 
Telefon: +420 123 456 789

kreativka

PŘIDEJ SE 
DO NAŠEHO TÝMU!

HLEDÁME 
Vývojáře

Konstruktéry
Programátory
Obsluhu CNC

strojů

www.jhv.cz

JHV-ENGINEERING s.r.o.
Nádražní 641 
533 51 Pardubice

Tel: +420 466 614 164
E-mail: fialovad@jhv.cz

JHV-ENGINEERING s.r.o.
Thámova 137/16
186 00 Praha 8

Tel: + 420 257 327 027
E-mail: svobodovaj@jhv.cz 
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DIPLOMOVÁ NEBO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

STROJNÍ

ELEKTRO

Jihostroj a.s. je stabilní výrobní firma, využívající 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 (aplikovaný výzkum 
a vývoj).

 ■ Další vzdělávání, prohlubování a zvyšování 
kvalifikace.

 ■ Školící programy pro CAD systémy a další 
programy (napč. ANSYS, CFX, ...).

 ■ Zajímavý sociální program a stabilní zázemí 
velké firmy.

 ■ Studentům nabízíme možnost získat 
lukrativní firemní stipendium.

Budějovická 148
Velešín
382 32

Kontaktní osoba: Mgr. Ilona Walnerová
 HR manager
E-mail: walnerova.ilona@jihostroj.cz
Web: www.jihostroj.cz

Jihostroj a.s.

Fakulta strojní

Stánek 
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 Národní technická knihovna
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Komerční banka je mateřskou společností Skupiny KB a je součástí mezinárodní skupiny  
Société Générale, která působí ve všech kontinentech světa. Jsme univerzální bankou s nabídkou služeb  
v oblasti retailového, podnikového a investičního bankovnictví. Díky svému působení a zkušenostem 
jsme zárukou stability jak pro naše zaměstnance, tak pro naše zákazníky. 

Umisťujeme se na předních místech soutěže Zaměstnavatel roku. Několikrát jsme získali titul „The Most 
Desired Company“ a v roce 2012 se Komerční banka stala dokonce nejžádanějším zaměstnavatelem 
desetiletí. V letošním roce jsme získali ocenění TOP zaměstnavatel v oblasti Bankovnictví a investic  
od Asociace studentů a absolventů.

Uchazeče a studenty, pro které jsou 
důležité stejné hodnoty, jako pro nás. Tedy 
profesionalita, týmový duch, inovativní myšlení, 
komunikativnost, odpovědnost, svědomitost, 
čestné a slušné chování, osobní přístup. 
Dále oceňujeme znalosti cizího (především 
anglického) jazyka. Volné pozice - Seznam 
aktuálně nabízených pozic naleznete na  
www.kb.cz. Můžete též využít funkci hlídacího 
psa na stránkách Société Générale 
na https://careers.societegenerale.com. 

Práci v přátelském prostředí stabilní a dynamické 
společnosti. Možnost účasti v trainee programu 
a dále v rozvojových programech ConnectinG 
a ConnectinG +. Prostor pro své nápady. Možnosti 
osobního rozvoje a kariérního růstu. Zaměstnanecké 
benefity a bankovní výhody. Díky široké síti 
možnost práce po celé České republice. Vzdělávací 
programy. Dynamické programy (např. diverzita 
týmů - spolupráce s kolegy různých národností, 
věku, hendikepu atp.).

nám. Junkových 2772/1
Praha 5 - Stodůlky
155 00

Kontaktní osoba: Lukáš Mašek
 Personnel Marketing 
 Specialist
E-mail: lukas_masek@kb.cz
Web: www.kb.cz

Komerční banka

http://www.kb.cz
https://careers.societegenerale.com
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JK Machinery je tradičním českým výrobcem technologického zařízení pro čištění, třídění, loupání  
a další zpracování zemědělských produktů. 
Mezi naše zákazníky patří zemědělské podniky, mlýny, pivovary, sladovny, vločkárny a další. 
Více než 70 % technologií vyvážíme do zahraničí.

Nové spolupracovníky, zejména:
 ■ projektové manažery 
 ■ techniky
 ■ technology
 ■ konstruktéry

a další kolegy se zájmem o zemědělské  
a potravinářské technologie.

 ■ stabilní zázemí dynamicky se rozvíjející 
společnosti

 ■ mladý kolektiv
 ■ různorodou práci spojenou s osobním 

rozvojem
 ■ odpovídající platové ohodnocení
 ■ možnost seberealizace a profesního růstu
 ■ zaměstnanecké výhody  
 ■ vzdělávání a odborná školení
 ■ zahraniční služební cesty

Psohlavců 322/4
Praha 4
147 00

Kontaktní osoba: Ing. Pavel Semerád
 
E-mail: zamestnani@jk-machinery.cz
Web: www.jk-machinery.cz

JK Machinery, s.r.o.

ELEKTRO



Profil firmy

Hledáme:

Možnosti během studia: Hledané obory:

Nabízíme:

TRAINEE PROGRAM
BRIGÁDA
PRAXE NEBO STÁŽE
DIPLOMOVÁ NEBO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
ČÁSTEČNÝ ÚVAZEK STROJNÍ CHEMIE

ELEKTRO STAVEBNICTVÍ

INFORMATIKA OSTATNÍ

141

TRAINEE PROGRAM
BRIGÁDA
PRAXE NEBO STÁŽE
DIPLOMOVÁ NEBO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
ČÁSTEČNÝ ÚVAZEK STROJNÍ CHEMIE

ELEKTRO STAVEBNICTVÍ

INFORMATIKA OSTATNÍ

Blablabla

Blablabla Blablabla

Ulice
Město
PSČ

Kontaktní osoba: Jméno a příjmení
 pozice
E-mail: e-mail
Web: www.???.cz
Facebook: facebook.com/??? 
Telefon: +420 123 456 789

kreativka



Profil firmy

Hledáme:

Možnosti během studia: Hledané obory:

Nabízíme:

TRAINEE PROGRAM
BRIGÁDA
PRAXE NEBO STÁŽE
DIPLOMOVÁ NEBO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
ČÁSTEČNÝ ÚVAZEK STROJNÍ CHEMIE

ELEKTRO STAVEBNICTVÍ

INFORMATIKA OSTATNÍ

142

BRIGÁDA
PRAXE NEBO STÁŽE
DIPLOMOVÁ NEBO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
ČÁSTEČNÝ ÚVAZEK STROJNÍ
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INFORMATIKA

Jsme mezinárodní poskytovatel  inženýringových služeb v oblasti strojní a elektro konstrukce,  
IT projektového managmentu, PCL-programování a nově i v oblasti SW vývoje se sídlem v Plzni.  
Naší mateřskou firmou je Krones AG, národní koncern zabývající se vývojem a výrobou strojů a zařízení 
pro nápojový průmysl.  Spolupracujeme s německými kolegy naprojektech pro významné zákazníky,  
jako je Coca-Cola, Nestlé, Heineken, v ČR např. Pilsner Urquell, Bohemia Sekt, Mattoni a další.
V současné době máme již 120 zaměstnanců a i nadále chceme růst. 

Do našeho rozrůstajícího týmu hledáme nové 
kolegyně a kolegy na pozice SW vývojářů  
v jazycích C# a Java, PLC programátory, strojní 
konstruktéry a elektro projektanty.

Je pro nás velmi důležitá jazyková vybavenost  
kandidátů. Vedle znalosti angličtiny 
upřednostňujeme rovněž němčinu.

V našem týmu se budou cítit dobře ti, kteří chtějí 
převzít zodpovědnost za svou práci a chtějí svou 
práci posouvat dále.

 ■ Zázemí a stabilitu německého koncernu.
 ■ Práci na zajímavých projektech pro přední 

světové výrobce piva, limonád, minerálek.
 ■ Jazykové kurzy na pracovišti, využívání cizího 

jazyka při práci. 
 ■ Moderní pracoviště v centru Plzně. 
 ■ Pružnou pracovní dobu. 
 ■ 5 dnů dovolené navíc. 
 ■ Roční bonus a čtvrtletní odměny.
 ■ Příspěvek na stravné formou stravenek.
 ■ Příspěvek na penzijní připojištění.
 ■ Odměny při pracovním výročí.
 ■ Odměny za doporučení nového zaměstnance.
 ■ 2 x do roka firemní večírek.
 ■ Káva a čaj na pracovišti zdarma.

Poděbradova 2842/1
Plzeň
301 00

Kontaktní osoba: Ing. Lenka Vávrová
 HR manažerka
E-mail: lenka.vavrova@konplan.cz
Web: www.konplan.cz

Konplan, s.r.o.Stánek 
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Česká strojírenská společnost KOVOSVIT MAS, a.s. je na trhu 76 let. Jsme lídrem ve výrobě obráběcích 
strojů v České republice a patříme mezi šest světových výrobců hi-tech technologií. Zabýváme se nejen 
výrobou, ale i vývojem obráběcích strojů. Jsme držiteli mnoho ocenění za technický přínos v České 
republice. Náš výrobní sortiment je orientován na dodavatele pro automobilový, energetický, letecký  
a strojírenský průmysl. Zákazníkům nabízíme komplexní služby, individuální řešení, flexibilitu a výrobky 
té nejvyšší kvality. 

Úspěch naší společnosti závisí na výkonnosti 
a kvalifikaci našich zaměstnanců. Spolupráce 
s odborníky v oboru, práce s moderními 
technologiemi, možnost podílet se na vývoji  
a výzkumu v oblasti obráběcích strojů, profesní 
růst a zázemí stabilní společnosti s dlouholetou 
tradicí, to je to stěžejní, co nabízíme absolventům 
technicky zaměřených škol.
Uplatnění u nás najdete v oblasti konstrukce, 
vývoje, technologie, plánování a řízení výroby, 
obchodu, kvality, obrábění, servisu nebo montáže.

Proč pracovat právě v KOVOSVITu? 
Nabízíme Vám:
 ■ příspěvky na penzijní připojištění
 ■ zázemí odborníků
 ■ práci s moderní technikou
 ■ možnost profesionálního růstu
 ■ příspěvek na stravu
 ■ zázemí úspěšné společnosti s dlouholetou 

tradicí

Náměstí Tomáše Bati 419
Sezimovo Ústí
391 02

Kontaktní osoba: Gabriela Jeřábková
 personální manažer
E-mail: jerabkova@kovosvit.cz
Web: www.kovosvit.cz

KOVOSVIT MAS, a.s.

Fakulta strojní

Stánek 
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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 850 zaměstnanců 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.

Nabízíme nejen zajímavou práci na projektech 
a zakázkách pro významné české a zahraniční 
společnosti, ale i možnost pracovat se 
zkušenými profesionály v rámci silné poradenské 
společnosti. Dále nabízíme příležitosti pro rozvoj 
znalostí a zkušeností a v neposlední řadě i dobré 
finanční ohodnocení a benefity.

Pobřežní 1a 
Praha 8 
186 00

Kontaktní osoba: Tomáš Probst
 HR Assistant
E-mail: tprobst@kpmg.cz 
Web: www.pribehzacina.cz

KPMG

Fakulta architektury a fakulta informačních technologií

Stánek 
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LATECOERE Czech Republic je součástí francouzské společnosti GROUPE LATECOERE. Hlavní centrála 
společnosti je ve městě Toulouse v jižní Francii, které je nejvýznamnějším střediskem leteckého  
a kosmického průmyslu v Evropě. GROUPE LATECOERE využívá ke svému podnikání v oblasti leteckého 
průmyslu mezinárodní síť svých poboček, partnerů a subdodavatelů.
LATECOERE Czech Republic se významnou měrou podílí na tvorbě výrobního portfolia celé skupiny.
GROUPE LATECOERE je v současné době předním dodavatelem významných firem:
 ■ Airbus
 ■ Embraer
 ■ Dassault Aviation
 ■ Boeing

Společnost LATECOERE Czech Republic patří 
mezi přední společnosti působící v leteckém 
průmyslu. Jako specialista v tomto oboru 
zaměstnává a vyhledává špičkové odborníky  
z různých, nejen technických oblastí. 

 ■ Práci na špičkovém pracovišti vybaveném 
nejmodernějšími technologiemi.

 ■ Kooperaci na mezinárodních projektech.
 ■ Získávání a prohlubování technických 

dovedností.
 ■ Uznání a zajištění kariérního růstu.

 Beranových 65
 Praha 9 - Letňany
 199 02 

Kontaktní osoba: Jiří Šíma
 HR Specialist
E-mail: jiri.sima@latecoere.cz
Web: www.latecoere.cz

  LATECOERE Czech Republic s.r.o.

 Národní technická knihovna
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Společnost Lovochemie, a.s. je největším výrobcem hnojiv v ČR a prosperující firmou chemického 
segmentu v koncernu AGROFERT.  V současné době Lovochemie zaměstnává 650 lidí a značně investuje 
do řady projektů, které navyšují kapacitu výroby, jsou inovativní, šetrné energeticky a ekologicky, 
přičemž zohledňují nejnovější trendy v oblasti bezpečnosti. Produkce společnosti Lovochemie, a.s.  
je určena pro tuzemský i zahraniční trh (evropský i světový).

PREOL, a.s. je největším zpracovatelem řepkového semene v ČR. Provozuje nejmodernější technologii 
belgicko-italského giganta DeSmet Ballestra. Ze 450.000 tun řepkových semen vyrobí 120.000 tun 
metylesteru řepkového oleje, více jak 270.000 tun řepkových šrotů a 10.000 tun glycerinu farmaceutické 
kvality. V současné době zaměstnává 126 lidí. 

 ■ Úspěšné studenty a absolventy technických 
škol se zaměřením na chemii, výrobní 
technologie, strojní, elektro a stavební 
inženýrství.

 ■ Nadšence pro obor  s loajalitou a aktivním 
přístupem, kteří chtějí během studia získat 
profesní zkušenosti.

 ■ Nové zaměstnance, kteří se nebojí obléknout 
montérky.

Studentům VŠ: stáže; brigády; spolupráci na 
ročníkových, bakalářských či diplomových 
pracích; spolupráci na investičních projektech, 
exkurze.

Absolventům VŠ: absolventský program; práce 
s nejnovějšími technologiemi;  spolupráci na 
významných investičních projektech; profesní 
rozvoj a další vzdělávání; zaměstnání ve stabilní 
a prosperující společnosti; příležitost pracovat 
pro největší skupinu v českém a slovenském 
zemědělství a potravinářství a dvojku v českém 
chemickém průmyslu.

Terezínská
Lovosice
410 02

Kontaktní osoba: Ing. Anna Adamcová
 HR
E-mail: anna.adamcova@lovochemie.cz
Web: www.lovochemie. cz
 www.preol.cz

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

Fakulta elektrotechnická

Stánek 
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Magna Cartech spol. s.r.o. je členem společenství kanadského koncernu Magna International Inc., 
jednoho z největších světových dodavatelů automobilového průmyslu, který dnes zaměstnává 130 000 
zaměstnanců, má 285 výrobních závodů, 83 vývojových center a působí ve 29 zemích po celém světě.

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 BMW, Volkswagen, Volvo, Škoda, Audi, Daimler...

Hledáme ambiciózní, schopné a kreativní  
absolventy vysokých škol, především technickho 
směru, pro uplatnění v následujících oblastech:
 ■ Technická kancelář (konstruktéři, vedoucí 

projektů).
 ■ Technologie (technologové pro svařování  

a lisování kovů).
 ■ Nástrojárna (obsluha a programování CNC 

strojů, obsluha na elektroerozivní obrábění).
 ■ Kvalita, logistika a nákup (inženýři kvality, 

plánovači výroby, supply chain manažeři, 
specialisté na logistické procesy atd.).

 ■ Možnost získání praxe.
 ■ Stipendijní program.
 ■ Diplomové práce.
 ■ Zaměstnání odpovídající kvalifikaci.
 ■ Zahraniční stáže po celém světě.
 ■ Mezinárodní pracovní prostředí.
 ■ Využití a rozvoj cizího jazyka.

 Hospodářský park 600
 České Velenice
 378 10

Kontaktní osoba: Ludmila Korčaková
 Vedoucí personálního 
 oddělení
E-mail: ludmila.korcakova
 @magna.com
Web: www.magna.com

  Magna Cartech spol. s r.o.

 Národní techncká knihovna
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Koncern MANN+HUMMEL reprezentují v České republice dvě společnosti: centrum sdílených služeb 
MANN+HUMMEL Service s.r.o. a výrobní  závod MANN+HUMMEL (CZ) s.r.o.
Centrum sdílených služeb poskytuje servisní služby pobočkám MANN+HUMMEL Group ve více než  
20 zemích světa prostřednictvím svých více než 280 zaměstnanců, kteří ke své práci využívají  
11 světových jazyků. Služby jsou poskytovány v oblastech financí, informačních technologiích, služby  
v oblasti lidských zdrojů, nákupu, výzkumu a vývoje a další.
Ve výrobním závodě s více než dvacetiletou tradicí se vyrábějí kapalinové a vzduchové filtry pro 
automobilový a strojírenský průmysl, filtrační vložky vlastní značky MANN-FILTER, která je nejsilnější 
zahraniční značkou filtrů v České republice a na Slovensku. 

Jazykově vybavené studenty a absolventy 
univerzit s technickým a ekonomickým 
zaměřením

Perspektivní a zajímavou práci v mezinárodním 
prostředí prosperující firmy v oblasti HR, finance 
a controlling, výzkum a vývoj, nákup, logistika, 
kvalita, technologie atd.
 ■ péči o osobní a profesní rozvoj
 ■ každodenní využívání znalostí cizích jazyků

Nadstandardní benefitní systém: 
 ■ 13., 14., 15. mzda
 ■ měsíční bonus na péči o zdraví
 ■ 6 týdnů dovolené, závodní stravování
 ■ příspěvek na penzijní připojištění
 ■ jazykové vzdělávání
 ■ kulturní a společenské akce 

Nová Ves 66
Okříšky
675 21

Kontaktní osoba: Lenka Bláhová
 Personalista
E-mail: lenka.blahova
 @mann-hummel.com
Web: www.mann-hummel.com
 /cs/mh-cz/home/

MANN+HUMMEL

Fakulta strojní

Stánek 
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Experis je jednička na českém trhu v umisťování IT a Engineering specialistů. Naší výhodou je, že se u nás 
soustředí nabídky práce od více společností. Zvyšuje se tak pravděpodobnost, že jedna vyhoví právě 
Vám. Poskytujeme také poradenství v průběhu výběrového řízení. Neváhejte a přijďte se podívat na náš 
stánek! Máme bečku plnou super jobů ;)

Hledáme mladé talenty ve specializovaných 
oborech.

Pomůžeme vám najít perspektivní práci pro 
špičkové zaměstnavatele.

 Na Florenci 2116/15
 Praha 1
 110 00

Kontaktní osoba: Lenka Vokáčová
 marketing specialist
E-mail: lenka.vokacova@manpower.cz
Web: www.experis.cz

  Experis

 Národní technická knihovna

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

Hledáme nové kolegy, kteří mají vztah k technice, 
chtějí rozvíjet své odborné znalosti a kreativně se 
podílet na řešení vývojových projektů.

Absolventi technických vysokých škol u nás 
najdou uplatnění v těchto oblastech:
 ■ konstrukce karoserií a podvozků
 ■ konstrukce motorů a převodovek
 ■ konstrukce interiérových a exteriérových dílů
 ■ vývoj elektriky a elektroniky
 ■ tvorba povrchových ploch

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 nadnárodní společnosti
 ■ přátelský kolektiv
 ■ práci na nadnárodních vývojových projektech
 ■ možnost využití znalosti cizích jazyků  

v prostředí mezinárodního týmu
 ■ přístup k nemodernějším technologiím

Nárožní 1400/7
Praha 13 - Stodůlky
15800

Kontaktní osoba: Monika Fikrová
 Personalista
E-mail: monika.fikrova
 @mbtech-group.com
Web: www.mbtech.jobs.cz

MBtech Bohemia s.r.o.

Fakulta strojní
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ELECTRONICAL CIVIL

IT OTHER

153153

PART-TIME JOB 

IT OTHER

Established in 2005 in the historic heart of the city, the Prague Service Hub is one of several McKinsey 
centers of competence comprised of unique and talented individuals handling requests from McKinsey 
consultants and offices worldwide. Like our counterparts in Toronto, Manila and San Jose, we provide 
first-class in-house services. Our key areas of expertise include information technology, procurement, 
administration and logistics.

We are technology masters, driven by service 
excellence and innovation. We develop 
software solutions for internal and clients’ 
needs. We maintain and design our own 
robust infrastructure. We provide best-in class 
support for our global colleagues using industry 
leading methods. We are always looking  
to hire great people who possess a unique blend  
of motivation, dedication and energy. Are you 
ready to become a part of our professional 
community? 

www.mckinsey.cz/prague-service-hub/
open-positions

 Na Rybnicku 5
 Praha 2
 12000

Contact person: Martina Paliculin
 Senior Recruiter
E-mail: prg_service_hub_recruiting
 @mckinsey.com
Web: www.mckinsey.cz/
 prague-service-hub

McKinsey&Company - Prague            
Service Hub

 Fakulta architektury a fakulta informačních technologií

Stánek 

A10

http://www.mckinsey.cz/prague-service-hub/%20open-positions
http://www.mckinsey.cz/prague-service-hub/%20open-positions


Profil firmy

Hledáme:

Možnosti během studia: Hledané obory:

Nabízíme:

TRAINEE PROGRAM
BRIGÁDA
PRAXE NEBO STÁŽE
DIPLOMOVÁ NEBO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
ČÁSTEČNÝ ÚVAZEK STROJNÍ CHEMIE

ELEKTRO STAVEBNICTVÍ

INFORMATIKA OSTATNÍ

154

BRIGÁDA

ČÁSTEČNÝ ÚVAZEK STROJNÍ

ELEKTRO

OSTATNÍ

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 potenciálem 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. Filosofií firmy je uvádět na trh technologicky jedinečné produkty s vysokou přidanou 
hodnotou, špičkovou kvalitou a osobitým designem.

 ■ vývojář HW (analog, digitál)
 ■ vývojář C++, embedded system
 ■ konstruktér mechanických dílů
 ■ produktový specialista pro obor lékařských 

přístrojů
 ■ projektový inženýr - vývojová dokumentace
 ■ projektový manažer
 ■ LabVIEW Software Test Engineer

 ■ profesní růst v expandující mezinárodní 
společnosti

 ■ zajímavé projekty v oblasti medicínských 
elektronických systémů

 ■ prostor pro vlastní kreativitu
 ■ bohatý systém zaměstnaneckých benefitů, 

volná pracovní doba
 ■ příjemné pracovní prostředí, přátelský tým
 ■ společenské a sportovní vyžití podporované 

firmou

Evropská 178
Praha 6
160 00

Kontaktní osoba: Michaela Kopecká
 
E-mail: careers@medictech.com
Web: www.medictech.com

Medical Technologies CZ a.s.

Fakulta elektrotechnická

Stánek 
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Jsme světový lídr v oblasti výroby optiky specializující se na návrh, vývoj, konstrukci, výrobu a montáž 
optických, optomechanických a optoelektronických systémů. Zákazníkům po celém světě nabízíme 
kompletní a inovativní řešení v oblasti spotřebních, průmyslových a vojenských aplikací.
Nabízíme Vám pracovní příležitost a umožníme rozvoj Vaší kariéry v široké škále profesí na různých 
úrovních odbornosti. 

 ■ konstruktéry optiky 
 ■ konstruktéry mechaniky
 ■ vývojové pracovníky
 ■ technology
 ■ kontrolory kvality
 ■ nákupčí a obchodníky

 ■ stipendijní programy 
 ■ nevšední práci s unikátními technologiemi
 ■ profesní růst a uplatňování inovačních  

a tvůrčích dovedností
 ■ inspirující práci v mezinárodním pracovním 

prostředí 
 ■ pružnou pracovní dobu
 ■ hodnoty tradiční firmy
 ■ motivační systém odměňování
 ■ širokou nabídku firemních benefitů

 Kabelíkova 1
 Přerov
 750 02

Kontaktní osoba: Dita Šlanhofová
 HR Business Partner pro 
 vnitrofiremní komunikaci
E-mail: dita.slanhofova@meopta.com
Web: www.kariera.meopta.cz

  Meopta - optika, s.r.o.

 Fakulta elektrotechnická
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STAVEBNICTVÍ

OSTATNÍ

METAL TRADE COMAX, a.s., je jedním z nejzkušenějších představitelů kontinuálního lakování v Evropě  
a jediným výrobcem kontinuálně lakovaného plechu v České republice.
Společnost je dále výrobcem slévárenských slitin a předslitin neželezných kovů na bázi hliníku a mědi  
a jako jediná huť v České republice provádí vedle dodávky ingotů i dodávky tekutého hliníku.
Společnost má 4 výrobní závody a zaměstnává 500 zaměstnanců. Pro řízení výrobních procesů má 
zavedeny tři systémy ISO a připravuje se na certifikační audit systému ISO TS 16949 pro dodavatele 
automobilového průmyslu.
Každý rok investuje stovky milionů Kč do rozvoje a nových technologií. Ročně prodá přes 150 tisíc tun 
svých výrobků, z toho 50% do zahraničí - výrobky společnosti METAL TRADE COMAX jsou dodávány  
do 25 zemí světa.

Šikovné absolventy a studenty strojních, 
elektrotechnických, počítačových  
či automatizačních oborů, s angličtinou 
či němčinou, kteří rozšíří naše oddělení 
technologického rozvoje.

 ■ získání výjimečných praktických dovedností 
při praxích, brigádách a stážích

 ■ podpoříme Tvůj výjimečný výzkumný 
projekt – materiálně či finančně

 ■ budeš-li dobrý, získáš u nás zajímavé studijní 
či výzkumné stipendium

 ■ budeš-li hodně dobrý, zaměstnáme Tě!
 ■ k tomu poznáš mimořádné firemní zázemí  

s mladými lidmi a mimořádné benefity
To vše si můžeš vyzkoušet v ročním programu  
a vybrat si u nás svou ideální práci!

Velvary 420
273 24

Kontaktní osoba: Mgr. Lenka Balousová
 Head of Marketing & Public  
 Relations
E-mail: balousova@mtcomax.cz
Web: www.mtcomax.cz

METAL TRADE COMAX, a.s.

Fakulta strojní

Stánek 
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TRAINEE PROGRAM
BRIGÁDA
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ČÁSTEČNÝ ÚVAZEK

STAVEBNICTVÍ

Metrostav a.s. je dlouhodobě finančně silnou a stabilní univerzální stavební společností se schopností 
získávat a řídit velké a složité projekty na domácím trhu i v zahraničí. Mezi klíčové příležitosti patří výstavba, 
rekonstrukce a opravy silnic, mostů, tunelů, projekty pro velké průmyslové firmy a veřejné investory.  

Proč pracovat u nás? 
 ■  patříme mezi špičku ve svém oboru 
 ■  realizujeme technologicky unikátní a pozoruhodné projekty 
 ■  podporujeme úspěch a umíme jej ocenit 
 ■  naše pracovní prostředí je přátelské a inspirativní 
 ■  myslíme na všechny skupiny zaměstnanců a umožňujeme každému individuální profesní rozvoj
 ■  naše hodnoty - profesionalita, důvěryhodnost a stabilita - tvoří základ našeho úspěchu 

Především absolventy stavebních oborů  
pro práci ve všech fázích výrobního programu:
 ■ předvýrobní příprava (příprava zakázek  

do soutěží)
 ■ výrobní příprava
 ■ realizace staveb
 ■ ekonomické řízení zakázek
 ■ kolegy s elánem, týmovým duchem a chutí 

spolupracovat, protože týmová práce je  
pro nás alfou i omegou úspěchu

 ■ mobilní a flexibilní kolegy, protože stavíme  
v rámci celé ČR

 ■ uvítáme znalost světových jazyků,  
protože stále více působíme i v zahraničí

 ■ možnost získat zkušenosti již při studiích  
a po ukončení studia plynule přejít  
do hlavního pracovního poměru

 ■ vlídné přijetí a přátelský pracovní tým 
 ■ možnost učit se od těch nejlepších v oboru
 ■ příležitost získat zkušenosti ze zahraničních 

projektů
 ■ propracovaný systém vzdělávání 
 ■ adaptační program pro absolventy
 ■ odpovídající finanční hodnocení a nefinanční 

benefity (stravenky, regeneračenky, 
týden dovolené navíc, sick days, penzijní 
připojištění, sociální fond, lékařská péče)

Koželužská 2450/4
Praha 8 - Libeň
180 00

Kontaktní osoba: Mgr. Markéta Purnochová
 HR specialista
E-mail: marketa.purnochova
 @metrostav.cz
Web: www.metrostav.cz

Metrostav a.s.

Fakulta stavební

Stánek 
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PART-TIME JOB 

ELECTRONICAL

IT OTHER

More than 400 employees are experienced in innovation. We build Enterprise software in various team 
sizes – ranging from 3-30 people. Our technologies are: Java, JEE, Spring, Hibernate, React, Node.js, 
npm, AngularJS and many more. The Prague office was founded in 2003, located close to the center.

mgm is searching for graduates as well as experienced colleagues. If you appreciate a warm working 
atmosphere with smart and nice people and if you are keen on challenging tasks as well as interesting 
projects, then you should choose us – mgm. We are working in flat hierarchies with a few managers and 
even fewer politics.

 ■ Java Developer
 ■ QA Developer
 ■ Business Analyst with German
 ■ Quality Engineer

 ■ interesting subjects and projects for our 
international customers

 ■ a nice and friendly team
 ■ independently, autonomously work
 ■ continuous learning at the job, e.g. by our 

internal training
 ■ flexible working hours, with home office 

option
 ■ possibility to work part-time in case you are 

still studying
 ■ various benefits, no openspace 

Letenské nám. 4/157
Praha 7
170 00

Contact person: Kateřina Zobanová
 Recruitment Specialist
E-mail: jobs_cz@mgm-tp.com
Web: mgm-tp.com

mgm technology partners s.r.o.

Fakulta architektury a fakulta informačních technologií

Stánek 
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We are looking for software engineers.  
Talented and smart. 

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

Munich - Berlin - Dresden - Grenoble - Hamburg - Cologne - Leipzig - Nuremberg - 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 400 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.
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MOTOR JIKOV GROUP, holding s více než stoletou tradicí, je celosvětovým dodavatelem komponent 
pro automobilový a spotřební průmysl. Hlavními obory podnikání jsou slévárenství, obrábění, montáže 
a podpůrné procesy (výroba forem a jednoúčelových strojů, kalení v ochranné atmosféře atd.)  
se zaměřením převážně na automobilový a spotřební průmysl.

 ■ konstruktéry
 ■ technology 
 ■ projektové inženýry
 ■ elektroprojektanty

Studentům nabízíme stipendia, exkurze, 
zpracování bakalářských a diplomových prací, 
praxi na moderních strojích, brigády, po škole 
perspektivní zaměstnání.

 ■ práci na moderních strojích a zařízeních se 
špičkovými výpočetními systémy

 ■ dobré platové podmínky včetně příplatků  
a mimořádných odměn

 ■ odměnu za plnění ukazatelů 
podnikatelských plánů

 ■ možnost dalšího vzdělávání a zvyšování 
kvalifikace, rozvojový program pro kariérní 
růst

 ■ 5 týdnů dovolené, příspěvek na závodní 
stravování, na penzijní připojištění

Kněžskodvorská 2277/26
České Budějovice
370 04

Kontaktní osoba: Daniela Radevová
 specialistka RLZ
E-mail: dradevova@mjgroup.cz
Web: www.motorjikov.com

Motor Jikov Group a.s.

Národní technická knihovna

Stánek 
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PRACTISE OR INTERNSHIP

PART-TIME JOB CHEMISTRY 

IT OTHER

Today´s MSD  (in the United States and Canada known as Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ USA) is a global 
healthcare leader working to help the world be well. Through our prescription medicines, vaccines, 
biologic therapies, and animal health products, we work with customers and operate in more than 140 
countries to deliver innovative health solutions.

Our new IT Global Innovation Center in the heart of Prague with multicultural atmosphere and flat, 
friendly and collaborative environment offers technology professionals like you incredible opportunities 
to learn from others around the world, to challenge yourself, and to enjoy meaningful reward  
that technology careers don´t often bring: the satisfaction of helping to save lives.

Students with university degree (PhD., MSc  
or BCs with experience) in the following:
 ■ Computer Science, Economics, Engineering, 

Information Technology, Information 
Security, Mathematics, Statistics, Chemical 
Engineering, Biological/Pharma Engineering, 
Life Science and other equivalent fields.

In addition, we seek individuals who are: 
 ■ fluent English speakers
 ■ self-organized, well structured
 ■ energetic and highly motivated
 ■ able to work independently and with teams 

across time zones

 ■ position in a leading global healthcare 
company

 ■ challenging career
 ■ professional growth based on performance
 ■ innovative and flexible working environment
 ■ wide range of benefits

 Svornosti 3321/2
 Praha 5 - Smíchov
 150 00

Contact person: Barbora Bastlová
 
E-mail: Barbora.bastlova@merck.com
Web: www.msdit.cz

  MSD IT Global Innovation Center s.r.o.

 Národní technická knihovna

Stánek 
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TRAINEE PROGRAM

PRACTISE OR INTERNSHIP

PART-TIME JOB

IT

NCR Corporation (NYSE: NCR) 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 is headquartered in Duluth, Georgia with 30,000+ employees and does 
business in 180+ countries.

 ■ Software Engineer
 ■ Quality Engineer

 ■ Five weeks of holiday.
 ■ Possibility work from home.
 ■ Benefit Plus Program (Cafeteria system).
 ■ Meal vouchers.
 ■ Language Courses.
 ■ Possibility to grow and develop your career.

Rohanské nábřeží 678/29
Praha 8
186 00

Contact person: Lucie Fiegerová
 Talent Acquisition Consultant
E-mail: lucie.fiegerova@ncr.com
Web: www.ncr.com

NCR Česká republika spol. s r.o.

Fakulta architektury a fakulta informačních technologií

Stánek 
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INFORMATIKA

Ness Technologies jako partner v oblasti business procesů a technologií od roku 1990 dosáhl v regionu 
střední a východní Evropy silné tržní pozice. Na českém trhu patříme k lídrům v oblasti business  
a IT služeb. Specializujeme se na business konzultace ve spojení s vývojem softwarových produktů  
a aplikací, systémovou integrací a outsourcingovými službami. Stavíme na rozsáhlých zkušenostech 
z úspěšných projektů, špičkových odbornících a unikátním know-how. Pro naše zákazníky rozvíjíme 
nové obory podnikání a ověřené postupy pak exportujeme do dalších zemí regionu EMEA. S více než  
1 000 odborníky v České republice, na Slovensku, v Maďarsku, Bulharsku a Rumunsku spojujeme výhody 
globálního know-how a znalosti místního trhu.

Chceme rozvíjet nadějné absolventy IT oborů, 
kteří mají nadšení pro práci na zajímavých 
projektech. Chcete se vrhnout do praxe? 
Jsme tu pro vás! 
Ukažte co v sobě máte a my vám pomůžeme 
dostat se tam, kam chcete. 

Aktuálně otevřené pozice najdete zde:  
http://www.ness.cz/about/careers

V Parku 2335/20
Praha 4 - Chodov
148 00

Kontaktní osoba: Ing. Otilie Tůmová
 Senior HR Consultant
E-mail: otilie.tumova@ness.com
Web: www.ness.cz

NESS Czech s.r.o.

Fakulta strojní

Stánek 

306

 ■ notebook, mobilní telefon i pro soukromé účely 
 ■ školení hard-skills i soft-skills 
 ■ jazyková výuka angličtiny 
 ■ pružná pracovní doba 
 ■ 5 dní dovolené navíc 
 ■ 3 sickdays 
 ■ příspěvky na stravování 
 ■ benefity u našich smluvních partnerů - slevy  

a výhody v oblastech zdraví, financí, sportu a 
rodiny 

 ■ přátelský a zkušený tým 
 ■ možnost kariérního růstu 
 ■ pracovní uplatnění v oblasti nejnovějších 

informačních technologií 
 ■ stabilní zázemí mezinárodní společnosti 

http://www.ness.cz/about/careers
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Nestlé je přední světovou potravinářskou firmou a jedničkou na trhu značkových nápojů a potravin. 
Podnikáme v oblasti výživy, zdraví a zdravého životního stylu. Společnost založil Henri Nestlé  
ve Švýcarsku v roce 1866. V České republice a na Slovensku patří Nestlé jako významnému výrobci  
a zaměstnavateli dlouhodobě jedno z předních míst v potravinářském průmyslu.

Celosvětové portfolio výrobků je velmi široké - patří sem cukrovinky reprezentované například značkami 
ORION, MARGOT, BONPARI či LENTILKY, nápoje NESCAFÉ, NESCAFÉ DOLCE GUSTO, NESPRESSO, CARO  
či GRANKO, kulinářské výrobky MAGGI, cereálie, klinická i dětská výživa, výrobky NESTLÉ PROFESSIONAL 
pro gastronomické provozy i strava pro domácí mazlíčky PURINA.

Hledáme talentované a motivované studenty 
a absolventy do naší centrály v Praze, kanceláře 
v Bratislavě a do výrobních závodů v Olomouci, 
Holešově a Prievidzi. V naší společnosti nabízíme 
mnoho příležitostí v následujících oborech:
 ■ Marketing
 ■ Prodej
 ■ Zákaznický servis
 ■ Nakup, logistika
 ■ Výroba, kvalita
 ■ Technologie, R&D
 ■ Finance a kontroling
 ■ Personalistka a lidské zdroje
 ■  IS/IT

Studentům a absolventům nabízíme:
 ■ studentské stáže
 ■ graduate programy
 ■ spolupráci na absolventských pracích
 ■ karierní poradenství

 Mezi Vodami 31 
 Praha 4 
 143 20

Kontaktní osoba: Marcela Vencourová
 HR Resourcing Specialist
E-mail: marcela.vencourova
 @cz.nestle.com
Web: www.karieravnestle.cz

  Nestlé

 Fakulta elektrotechnická

Stánek 
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Společnost NET4GAS je držitelem výlučné licence pro přepravu zemního plynu v České republice. 
Zajišťuje mezinárodní přepravu zemního plynu přes Českou republiku, vnitrostátní přepravu zemního 
plynu partnerům na území České republiky a související obchodní a technické služby. Provozuje více  
než 3800 km plynovodů a zaměstnává více než 500 zaměstnanců. 

Posláním NET4GAS je zajišťovat efektivní, bezpečné a spolehlivé přepravní služby svým zákazníkům  
24 hodin denně, sedm dní v týdnu, a poskytovat dostatečné kapacity za každé situace v oblasti dodávek 
plynu, a to nediskriminujícím a transparentním způsobem.

 ■ 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

Na Hřebenech II 1718/8
Praha 4 - Nusle
140 21

Kontaktní osoba: Jana Koverdynská
 HR Senior Specialist
E-mail: jana.koverdynska@net4gas.cz
Web: www.net4gas.cz

NET4GAS

Fakulta strojní

Stánek 

312
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NN (odvozeno od Nationale Nederlanden) není v Česku novým pojmem.  Ve skutečnosti zde působíme 
od roku 1991 a dlouho jste nás mohli znát jako ING pojišťovnu. Jsme společnost s bohatou historií, jejímž 
středobodem nejsou pojistné smlouvy, ale lidé.

Součástí NN je také oddělení regionálního IT s názvem IT Hub Prague se sídlem v centru Prahy. Naší 
úlohou je poskytování a dodávání IT služeb pro 18 zemí. Našim zákazníkům dodáváme služby především 
v oblasti bezpečnosti, podpory a údržby regionálních aplikací a systémů, hosting service a jiných 
podpůrných služeb. Naše osazenstvo je multikulturní a prostředí inspirující. Pracujeme s nejnovějšími 
technologiemi na zajímavých projektech pro celý svět.  Jsme otevřeni spolupráci se studenty  
a absolventy. 

Jací jsme a koho hledáme?
Naše tři hodnoty „CLEAR – CARE – COMMIT“ jsou 
pro nás svaté. Je důležité, aby byly hodnotami  
i každého z našich zaměstnanců. 
CLEAR – jsme féroví, říkáme věci na rovinu a na 
nic si nehrajeme.
CARE – je pro nás důležité udržet rovnováhu 
mezi rodinou a prací. Proto si svůj čas můžeme 
řídit sami.
COMMIT: Víme co a proč děláme.  Za naší prací  
a jakýmkoli rozhodnutím si stojíme.

 ■ nabízíme práci v mezinárodním prostředí – 
aktivní využití anglického jazyka, možnost 
cestovat a poznávat jiné kultury

 ■ orientujeme se na práci s nejnovějšími 
technologiemi

 ■ máme mladý dynamický tým
 ■ jsme otevřeni spolupráci se studenty  

a absolventy středních i vysokých škol
 ■ máme nadstandardní zaměstnanecké 

benefity
 ■ sídlíme přímo v centru Prahy (Anděl)

 Nádražní 344/25
 Praha 5
 150 00

Kontaktní osoba: Miroslava Růžičková 
 HR marketing specialist
E-mail: miroslava.ruzickova@nn.cz
Web: www.nn.cz/
 spolecnost-nn/kariera

  NN Group N.V. - IT HUB Prague

 Fakulta elektrotechnická

Stánek 
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TRAINEE PROGRAM
IT OTHER

Novartis is a global healthcare company based in Switzerland that provides solutions to address  
the evolving needs of patients worldwide. Our strategy is to use science-based innovation to deliver 
better patient outcomes. We aim to lead in growing areas of healthcare.

The Novartis Global Service Center (NGSC) in Prague delivers a broad variety of services (including 
Information Technology) to the Novartis divisions worldwide . NGSC Prague is part of a globalized 
network of five NGSCs, that form a successful network of services minded associates partnering  
with the Novartis business around the world.

The Novartis Global Service Centre seeks 
graduates in IT and Engineering to support our 
core business. 

We look for:
 ■ Junior IT Project Managers
 ■ Mobile Application Specialists
 ■ IT Security Incident Response Analyst
 ■ Junior Business Analysts (ERP)

 ■ Novartis Graduate Program - structured 
program focused on soft & technical skills 
development (full-time employment for  
18 months).

 ■ Talent development program and 
mentoring.

 ■ International environment - possibility  
to meet colleagues from all over the world 
via social networking and sports events.

 ■ Opportunity to meet Senior Leaders.
 ■ Future career opportunities.
 ■ Modern offices in Prague 4 (Pankrac).

Na Pankraci 1724/129 , Gemini, building B
Praha 4
140 00

Contact person: Jan Zavoral
 Senior HR Manager
E-mail: jan.zavoral@novartis.com
Web: www.novartis.cz

Novartis s.r.o.Novartis s.r.o.

Fakulta strojní

Stánek 
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O2 je největším integrovaným poskytovatelem telekomunikačních služeb na českém trhu.  
V současnosti provozuje téměř osm milionů mobilních a pevných linek, což z něj činí jednoho  
z vedoucích poskytovatelů plně konvergentních služeb v Evropě.

V této chvíli v O2 pracuje více než 40 studentů z různých vysokých škol z celé republiky. To, co je pro nás 
stěžejní, jsou schopnosti, které absolventi a studenti mají a jejich zapálení pro práci. 

Studenty a absolventy vysokých škol, kteří chtějí 
rozvíjet svůj talent.

 ■ Možnost praxe napříč všemi obory  
(přes marketing, PR až po finance).

 ■ Možnost práce na 20hod. týdně.
 ■ Zajímavé platové ohodnocení.
 ■ Zázemí úspěšné firmy, která denně přichází  

s technologickými i marketingovými 
inovacemi.

 ■ Stálé místo v týmu pro ty nejlepší.
 ■ Rozvojové programy.

 Za Brumlovkou 266/2
 Praha 4 – Michle
 140 22

Kontaktní osoba: Eliška Šedivá
 Junior Attraction Specialist 
E-mail: sediva.elliska@o2.cz
Web: www.chcidoo2.cz

O2 Czech Republic a.s.  O2 Czech Republic a.s.

 Fakulta elektrotechnická
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Přerovské sídlo skupiny Olympus Surgical Technologies Europe bylo založeno v roce 2008.  Jsme  
dceřinou společností centrály Olympus Surgical Technologies Europe v Hamburku, která je 
technologickým leaderem v oblasti medicíny. Jsme dynamicky se rozvíjející technologické centrum 
v oblasti vývoje a výroby lékařských produktů. Náš výrobní program je zaměřen především na 
endoskopické přístroje a nástroje, sondy, resekční elektrody a další moderní zařízení pro oblast 
minimálně invazivní chirurgie.Společnost Olympus Medical Products Czech, spol. s r.o. se sídlem 
v Přerově nabízí díky svým moderním a inovativním technologiím skvělé kariérní příležitosti jak 
zkušeným profesionálům, tak talentovaným studentům či absolventům vysokých škol.   

Aktivní, zvídavé a učenlivé kolegy, kteří jsou 
otevření novým věcem.

Studenty a absolventy vysokých škol  
se zaměřením zejména na:
 ■ automatizaci
 ■ konstrukci
 ■ strojírenské technologie
 ■ laserové technologie
 ■ procesní inženýrství
 ■ kvalitu a řízení jakosti
 ■ logistiku
 ■ nákup

Studentům nabízíme:
 ■ možnost uplatnit své teoretické poznatky  

v praxi
 ■ příležitost zapojit se do projektů  

v nadnárodní společnosti a aktivně využívat 
angličtinu

 ■ šanci učit se od zkušenějších kolegů
Absolventům nabízíme:
 ■ možnost získat skvělou první práci
 ■ příležitost vypracovat se v prostředí 

dynamicky se rozvíjející společnosti
 ■ stabilní silnou značku zaměstnavatele  

v perspektivním odvětví
 ■ širokou škálu firemních benefitů

Teličkova 457/29 
Přerov 
751 24

Kontaktní osoba: Markéta Vystrčilová 
 Sourcing Specialist
E-mail: boost@olympus-oste.eu
Web: www.proudly.cz
 /olympusmedical

Olympus Medical Products 
Czech spol. s.r.o. 

Fakulta strojní

Stánek 
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PART-TIME JOB 

IT

The beginning of Oracle Development Center in Prague si dating to September 2010 when Oracle 
acquired Sun Microsystems. At that time ~200 developers from Sun Microsystems came under  
the wings of Oracle Corporation - traditionally we continue to work on developer tools (Netbeans, 
JDeveloper), Solaris development and sustaining, Java and web technologies etc. Throughout the years 
we grown to 250 developers and we continue to hire talented people. There are new projects being 
driven from Prague in the following areas -  Internet of Things, BigData Analysis, Oracle Cloud Services 
and many more. Therefore we are participating at this career fair to meet junior talented people,  
to share what we are working on and what are our challenges and opportunities.
We are looking forward to meet you.

We are looking for both junior & senior candidates, 
both students & graduates! 
Now we are seeking candidates for these positions:
 ■ Automated Test Engineers
 ■ Junior Solaris SW Developer – Virtualization
 ■ Oracle Solaris Sustaining Engineer
 ■ Oracle Solaris Release Engineer – student part 

time job
 ■ Lab Support – student part time job
 ■ Software Quality Engineer
 ■ Java Software Quality Engineer
 ■ C/C++ Developer
 ■ Oracle Solaris / Open Source – student part 

time job
 ■ C Developers & Linux fans

 ■ Opportunity to work with TOP professionals 
on the market and on the cutting edge SW 
products & technologies.

 ■ part/full time jobs & improving IT skills.
 ■ Competitive salary & benefits (e.g. flexible 

working hours, work from home program.
 ■ Informal dress code & friendly culture.

V Parku 2308/8
Praha 4
148 00

Contact person: Riana Kožúriková
 Recruiter
E-mail: riana.kremenova
 @oracle.com
Web: www.oracle.com/careers

Oracle Czech, s.r.o.

Národní technická knihovna

Stánek 
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Lab Support-
part time

Java Quality Assurance
Engineer - part/ full time 

C Developers
Linux fans

Oracle Solaris 
Sustaining Engineers & Solaris 
Release Engineers - part time

Junior Automated Test 

Engineers & Software Quality
Engineers

/ExploreOracle /ExploreOracle /ExploreOracle/Oracle oracle.com/careers
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Pepperl+Fuchs je mezinárodní skupina se sídlem v Mannheimu (Německo), která je jedním  
ze světových lídrů na poli průmyslové a procesní automatizace. Společnost působí po celém světě  
s cca. 50 prodejními pobočkami a mnoha výrobními závody, ve kterých zaměstnává okolo 5800 
zaměstnanců. Obrat společnosti v roce 2015 převýšil 500 milionů eur. Společnost je známá díky svým 
vysoce kvalitním výrobkům, službám a inovacím.
Pobočka v Trutnově patří k výrobní části společnosti a zaměstnává přes 120 zaměstnanců. Převážnou 
část výroby tvoří indukční snímače. Závod v Trutnově má také své oddělení výzkumu a vývoje.

Od vzniku naší společnosti v Trutnově v roce 
2010 neustále rosteme a aktuálně zaměstnáváme 
přes 120 lidí. Díky nově připravovaným 
projektům a perspektivám  rozšiřujeme náš tým  
o talentované a vysoce motivované zaměstnance. 
Stále hledáme nadšené a dynamické kandidáty 
na různé pozice. Především jsou to inženýři  
v oboru elektro.

Pepperl+Fuchs nabízí příjemné pracovní prostředí 
v menším týmu. Všichni naši zaměstnanci jsou 
uznáváni za jejich individuální přínos k našemu 
podnikatelskému úspěchu, kde týmová práce je 
základním kamenem pro naší pracovní kulturu. 

Mezi hlavní výhody pro zaměstnance patří: 
atraktivní mzdové ohodnocení, extra týden 
dovolené, flexibilní pracovní doba, jazykové 
kurzy, příspěvek 1000,- na penzijní připojištění, 
příspěvek na stravu, 6.000,- roční příspěvek 
na sportovní, zdravotní a kulturní aktivity. 

Tovární 10
Trutnov
541 01

Kontaktní osoba: Škodová Markéta
 Personální oddělení
E-mail: jobs@cz.pepperl-fuchs.com
Web: www.pepperl-fuchs.cz

Pepperl+Fuchs Manufacturing, s.r.o.

Fakulta elektrotechnická

Stánek 
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Jsme inženýrská společnost, která je součástí nadnárodního koncernu ATS, jež nabízí řešení v oblasti 
průmyslové automatizace a výrobních informačních systémů.
Naše společnost se specializuje na automatizaci technologických procesů v chemickém  
a farmaceutickém průmyslu. Druhou oblastí naší působnosti je automatizace strojů a výrobních linek 
v automobilovém průmyslu. V těchto segmentech jsme respektovaným partnerem nejvýznamnějších 
firem na evropském trhu.

Studenty a absolventy na pozici Automatizační 
inženýr:
 ■ projektant MaR/Elektro (Praha, Lovosice)
 ■ programátor PLC/DCS (Praha, Lovosice)
 ■ programátor průmyslových robotů (Praha)
 ■ konstruktér (Praha, Mladá Boleslav)
 ■ programátor C# (Brno)

 ■ Zajímavým uchazečům kompletní zaškolení.
 ■ Perspektivu, stabilní zázemí velké zahraniční 

firmy.
 ■ Prostor pro vlastní seberealizaci, kontinuální 

profesní a kariérní růst.
 ■ Práci se špičkovými technologiemi.
 ■ Přátelské pracovní prostředí v mladém 

kolektivu.
 ■ Jazykové kurzy, odborné vzdělávání.

Průmyslová 1472/11
Praha 10 - Hostivař
102 19  

Kontaktní osoba: Eva Štáhlová
 asistentka
E-mail: info.cz@pa-ats.com
Web: www.pa-ats.com/cz

Process Automation Solution

 Národní technická knihovna

Stánek 
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 ■ Jsme jedničkou na českém trhu s téměř 50% podílem.
 ■ Jsme součástí úspěšné nadnárodní skupiny, což nám dává silné zázemí a možnost rozvíjet naše lidi 

nejen u nás, ale i v zahraničí.
 ■ Naše značky budujeme a opečováváme v lokálním prostředí pomocí nejmodernějšího technického 

vybavení.
 ■ Náš úspěch stojí na vysoké profesionalitě a cílevědomé práci našich lidí. Jsou to nejcennější,  

co máme. Podporujeme jejich rozvoj a kariéru.
 ■ Jsme zodpovědnou společností, staráme se o to, aby naše práce byla v souladu s ochranou 

životního prostředí.

Šikovné a cílevědomé studenty technických, 
elektrotechnických či logistických studijních 
oborů, kteří na sobě chtějí pracovat, vzdělávat 
se a chtějí si v reálné společnosti vyzkoušet své 
teoretické vědomosti.

Letní placené stáže - nauč se, jak funguje největší 
česká pivovarnická společnost a otevři si cestu  
k excelentní kariéře!
 ■ 10 týdnů v průběhu prázdnin (placené  

a full-time)
 ■ reálný projekt

Technical graduate programme pro nejúspěšnější 
stážisty, kteří budou mít možnost stát se jedním  
z našich vrcholových manažerů!
 ■ 24 měsíců (placené a full-time)
 ■ reálné mezinárodní projekty

Více info o možnostech, které Ti nabízíme se dozvíš 
na www.prazdroj.jobs.cz nebo přímo u našeho 
excelentního stánku!

Ovocný trh 8
Praha 1
110 00 

Kontaktní osoba: Eva Puhlovská
 HR Specialist 
E-mail: eva.puhlovska@pilsner.
 sabmiller.com
Web: www.prazdroj.cz

Plzeňský Prazdroj, a.s.

Fakulta strojní

Stánek 
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Začni svou kariéru
v Plzeňském Prazdroji!

 www.prazdroj.jobs.cz 
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Porsche Engineering je 100% dceřinou společností výrobce sportovních vozů Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, 
Stuttgart. Nabízíme prémiové inženýrské služby a inovativní řešení nejen v automobilovém průmyslu, 
ale i mimo něj. 
Česká pobočka Porsche Engineering v Praze se zabývá komplexními technickými výpočty, simulacemi, 
vývojem elektrických vozidel, elektronikou i konstrukcí. Pokrýváme svými službami široké spektrum 
vývojových aktivit a know-how – od běžných pohonných ústrojí po mobilitu budoucnosti, od prototypů 
po sériový vývoj. 
Jako plnohodnotná součást skupiny Porsche Engineering Group se specialisté a vývojoví inženýři  
z Prahy podílejí i na mezinárodních projektech v rámci celé společnosti a úzce spolupracují s kolegy  
z Německa i ze všech ostatních poboček. V Praze působíme od roku 2001.

 ■ Studenty a 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 
sportovních automobilů Porsche.

 ■ Projekty pro světové výrobce automobilů.
 ■ Možnost osobního rozvoje.
 ■ Práci v mladém kolektivu.
 ■ Dobré finanční ohodnocení.

Radlická 714/113a
Praha 5
158 00

Kontaktní osoba: Radovan Klement
 HR manager
E-mail: jobs@porsche-engineering.cz
Web: www.porscheengineering.com

Porsche Engineening Services, s.r.o.

Fakulta strojní

Stánek 
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Řešíme hlavolamy byznysu, nejsme jen auditoři. PwC nabízí široké spektrum studentských  
a absolventských pozic v oblasti auditu, daní, finančního a podnikového poradenství, IT, řízení IT rizik, 
správy systémů či cyber security. Najdi si tu svou na www.JeToNaTobe.com.

PwC, neboli PricewaterhouseCoopers, je mezinárodní 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. 

 ■ Studenty posledních ročníků a absolventy 
magisterských oborů (do 2 let od ukončení 
studia).

 ■ Přehled a zájem o oblast podnikového IT 
- fyzická i logická infrastruktura, procesy, 
rizika, IT bezpečnost a hrozby.

Nabízíme možnost účasti a do budoucna také 
řízení projektů jako jsou:
 ■ Testování kontrolních mechanismů v IT 

procesech.
 ■ Revize IT procesů z pohledu bezpečnosti  

a souladu se zákonnými požadavky.
 ■ Penetrační testování infrastruktury.
 ■ SAP poradenství.
 ■ Systémové poradenství bankám/

pojišťovnám.

 City Green Court
 Hvězdova 1734/2c
 140 00 Praha 4

Kontaktní osoba: Daniela Čapková
 Personální oddělení
E-mail: daniela.capkova@cz.pwc.com
Web: www.pwckariera.cz

  PricewaterhouseCoopers 
  Česká republika, s.r.o.

 Fakulta elektrotechnická
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Společnost Procter & Gamble - Rakona, s.r.o., která byla založena v roce 1991, má v současné době kolem 
500 zaměstnanců, včetně několika desítek inženýrů, kteří pracují na manažerských pozicích výrobního 
závodu Rakona a v Technologickém centru. Výrobní podnik Rakona patří mezi deset největších podniků 
společnosti P&G mající celkem 140 závodů po celém světě.
Zároveň je také největší firmou v Evropě vyrábějící prací prášky a neustále se rozrůstá, aby byla schopna 
plnit náročné požadavky spotřebitelů ve střední a západní Evropě.
Technologické centrum, které bylo založeno v roce 2007, je zodpovědné za vývoj a implementaci 
nových technologií ve výrobních závodech po celém světě.

Příležitost pro studenty:
 ■ Internship/Trainee program ve výrobě.
 ■ Internship/Trainee program v 

Technologickém centru.

Pozice pro absolventy: 
 ■ Procesní inženýr ve výrobě.
 ■ Projektový inženýr: Strojní/Chemicko-

technologické procesy.
 ■ Projektový inženýr: Elektro/Automatizace.

 ■ Program neustálého vzdělávání.
 ■ Povyšování z vlastních řad, rotace v rámci 

firmy.
 ■ Podpora ubytování a nebo dojíždění.
 ■ Velmi nadstandardní plat, benefity a péče  

o zaměstnance.
 ■ Práce v mezinár. týmu, možnost cestování  

a mezinár. kariéry.

Ottova 402
Rakovník
269 32

Kontaktní osoba: Tereza Toužimská
 Rakona Site Recruiting Leader
E-mail: kariera@procter-gamble.cz
Web: www.procter-gamble.cz

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

Fakulta strojní

Stánek 
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Ghana - Fekams Construction Ltd.
Jaro 2015 mi změnilo život. Byl jsem teprve ve tře-
tím ročníku fakulty stavební na ČVUT, když jsem se
rozhodl jet na stáž. Už od prvního ročníku na vyso-
ké škole mi křižovala cestu studentská organizace
IAESTE, která pro mne zařizovala seznamovací kurz 
fakulty stavební. Proto jsem se rozhodl vyjet na
stáž s IAESTE. Vybral jsem si Ghanu. Stát na západě 
Afriky čítající 21 mil. obyvatel s hlavním městem
Accra.

Ze začátku se mi v hlavě stále honila myšlenka - „Opravdu toto myslíš vážně? Ghana? Je to přece
velice nebezpečný stát, někdo tě může unést, smrtelnými nemocemi se to tu jen hemží a tak daleko
od domova…“

Nakonec jsem moc rád, že jsem si vybral stáž, kterou si budu pamatovat celý život.

Teď k samotné stáži.
Pracoval jsem ve stavební firmě Fekams Construction Ltd, kde jsem se přiučil spoustu věcí. V Ghaně se 
staví opravdu hodně rozdílně než v České republice, takže jsem čerpal úplně nové zkušenosti.
Celkově bych moji pracovní zkušenost zhodnotil velice kladně. Měl jsem možnost podívat se 
do zákulisí velké zahraniční firmy, která prosperovala na africkém trhu, získat vzácné vědomosti  
a hlavně zkušenosti.
Závěrem bych chtěl dodat, že stáž v Ghaně mi přinesla mnoho. Ať už mnoho nových zkušeností, přátel 
po celém světě, zážitků na které nikdy nezapomenu a také samostatnost. Už teď se těším, až budu svým 
dětem vyprávět, že jsem měl jako student možnost vycestovat do světa a já svoji šanci chytil za pačesy 
a jel jsem. Kdo máte tu možnost, jeďte! Podrobněší informace a zajímavé příběhy se můžete dozvědět z 
mého blogu, který jsem tvořil na svých cestách.
K nahlédnutí - http://zbynekskoda.blogspot.cz/

Zbyněk Škoda

  Ghana

S IAESTE na stáž 

http://zbynekskoda.blogspot.cz/
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Na internetovém pracovním portálu www.profesia.cz najdete přes 20 000 aktuálních pracovních 
nabídek po celé ČR. Na pracovní nabídky můžete odpovídat kdykoliv a kdekoliv díky mobilní verzi 
našeho webu. Profil Profesia CZ najdete i na sociální síti Facebook nebo na LinkedIn. Nejrychlejší 
způsob jak denně dostávat čerstvé pracovní nabídky na míru přímo do Vašeho emailu představuje 
aktivace služby Nabídky práce emailem na naší internetové stránce. Svoje šance při hledání vhodného 
zaměstnavatele zvýšíte přidáním CV do databáze životopisů.

Na pracovním portálu www.profesia.cz najdete 
české i zahraniční zaměstnavatele, kteří hledají 
pracovníky z mnoha oborů.  Naši klienti denně 
zveřejňují nabídky zaměstnání na různé pracovní 
úvazky včetně nabídek práce pro absolventy.  
Na pracovní nabídky můžete odpovídat přímo 
na www.profesia.cz, kde si jednoduše vyberete 
společnost, pracovní pozici nebo region.

Společnost Profesia CZ je zároveň pořadatelem 
největšího pracovního veletrhu Profesia 
days v České republice. Letošní šestý ročník  
se koná ve dnech 12. a 13. 10. 2016 v PVA EXPO 
Letňany v Praze. Cílem veletrhu je přinést 
návštěvníkům příležitost jak najít dobrou práci  
a vystavovatelům nabídnout možnost oslovit 
tisíce aktivních návštěvníků k přímému náboru 
nových zaměstnanců nebo k budování značky 
dobrého zaměstnavatele. Více informací najdete 
na www.profesiadays.cz. 

Opletalova 55
Praha 1
110 00

Kontaktní osoba: Zuzana Lincová
 Country manager
E-mail: lincova@profesia.cz
Web: www.profesia.cz

Profesia CZ, spol. s.r.o.

Fakulta strojní
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ProjectSoft HK a.s. byl založen v roce 1990 v Hradci Králové. Patříme mezi nejvýznamnější dodavatele 
a exportéry automatizovaných technologických procesů, informačních a robotických systémů. 
Našimi zákazníky jsou prestižní vědecké instituce, kosmická agentura, cukrovary, pivovary, mlékárny 
a zákazníci z nejrůznějších průmyslových odvětví po celém světě. V současné době ve firmě pracuje 
70 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  a na www.facebook.com/ProjectSoft.HK.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 v ČR  

i v zahraničí
 ■ tým zkušených kolegů, odborné přednášky
 ■ neustálý profesní rozvoj
 ■ přístup k nejmodernějším technologiím
 ■ pracovní bonusy, firemní akce
 ■ stát se součástí vývoje nových aplikací
 ■ nejednotvárnou práci
 ■ bezplatné jazykové vzdělávání

Na každou pracovní pozici jsou různé znalostní 
požadavky, které budou upřesněny u výběrového 
řízení.

 Eliščino nábřeží 375
 Hradec Králové
 500 03

Kontaktní osoba: Věra Blechová
 asistentka ředitele
E-mail: info@projectsoft.cz
Web: www.projectsoft.cz

  ProjectSoft HK a.s.
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Společnost  Ricardo zaměstnává více než 2700 špičkových techniků, poradců a vědců, kteří řeší 
náročné  projekty v oblasti konstrukce spalovacích motorů, převodových ústrojí, vozidel, hybridních  
a elektrických systémů, i v oblasti analýzy dopadů na životní prostředí.

Naše aktivity dále zasahují do oblasti osobních, nákladních a kolejových vozidel, vojenských vozidel, 
motocyklů, stavebních a zemědělských strojů, lodní dopravy, i do oblasti obnovitelných zdrojů energie.

Mezi naše klienty patří nejvýznamnější výrobci originálních dopravních dílů, dodavatelské řetězce, 
energetické společnosti, finanční instituce a vládní agentury.

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

 ■ flexibilní pracovní dobu
 ■ 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

Thámova 11 - 13 , Palác Karlín
Praha 8
186 00

Kontaktní osoba: Jana Čičmancová
 Recruitment Officer
E-mail: jana.cicmancova@ricardo.com
Web: www.ricardo.com

Ricardo Prague s.r.o.

Fakulta strojní
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Naše firma je jedním z nejvýznamnějších výrobců a dodavatelů komponent pro automobilový 
průmysl. V minulých letech jsme v Českých Budějovicích kromě výroby vybudovali i moderní vývojové 
a zkušební centrum, které nám dovoluje pracovat na stále prestižnějších projektech! V současné 
době zaměstnáváme přes 3500 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 spojovací technologie
 ■ vedoucí projektů ve vývoji
 ■ vedoucí projektů technického nákupu

 ■ perspektivní zaměstnání
 ■ stabilní zázemí silné nadnárodní firmy
 ■ zajímavý motivační program
 ■ program podpory bydlení
 ■ cestovní připojištění pro zaměstnance
 ■ spolupráce během studia (brigády, bakalářské 

a diplomové práce, stipendium, akce pro 
studenty...)

 ■ NAVÍC - pro motivované studenty  
s nadprůměrnými výsledky možnost proplácení 
nákladů na dojíždění do firmy, ev. sjednání 
příspěvku na ubytování

Roberta Bosche 2678
České Budějovice
370 04 

Kontaktní osoba: Zdeněk Holenka
 referent personálního útvaru
E-mail: Zdenek.Holenka@cz.bosch.com
Web: www.bosch.cz/kariera-cb

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

Fakulta strojní
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■   8.4. 2016 Pohovor “nanečisto”

■ 15.4. 2016 Den žen u firmy Bosch

■ 22.4. 2016 Den technologa

■ 29.4. 2016 Den vývojáře

■   6.5. 2016 Den plastaře

■ 13.5. 2016 Den kvalitáře

■ 20.5. 2016 Den prváka

■  12.-16.9. 2016 Bosch univerzita
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ROHDE & SCHWARZ závod Vimperk, s.r.o. je součástí světového koncernu Rohde & Schwarz, jenž je soukromou 
společností se sídlem v Mnichově a na trhu působí již více než 80 let. V současnosti působí ROHDE & SCHWARZ 
ve více jak 100 zemích světa (USA, Brazílie, Singapur, …).
Vimperský závod má přes 700 zaměstnanců, v roce 2016 bude dokončena finální etapa jeho výstavby  
a modernizace. Patří k největším a nejstabilnějším zaměstnavatelům regionu. 
Čím se zabýváme?
 ■ Testovací a měřicí technika
 ■ Radiokomunikační systémy
 ■ Radiomonitorovací systémy
 ■ Televizní a rozhlasová vysílací technika pro analogové a nyní primárně digitální vysílání
 ■ Systémová řešení pro zajišťování bezpečnosti informací

 ■ Elektrotechnické konstruktéry.
 ■ Mechanické konstruktéry.
 ■ Produktové inženýry.
 ■ Odborníky na kvalitu, logistiku.
 ■ Stipendisty - nabízíme stundentům  

až 8.000 korun měsíčně, podporu během 
studia, téma pro bakalářskou i diplomovou 
práci, možnost seznámit se a pracovat již 
během studia se špičkovou technikou R&S.

 ■ Zázemí silného německého koncernu.
 ■ Možnost osobního rozvoje a kariérního růstu.
 ■ Možnost získat firemní byt.
 ■ Týden dovolené navíc.
 ■ Dopravné, příspěvek na stravování ve vlastní 

restauraci.
 ■ Penzijní připojištění.
 ■ Bohatou nabídku možností pro studenty  

i čerstvé absolventy.
 ■ Příjemné a moderní pracovní prostředí.
 ■ Firemní sportovní oddíly (hokej, fotbal, tenis, 

squash, turistika,...).
 ■ a mnoho dalšího.

Více informací na:www.career.rohde-schwarz.cz.

Špidrova 49
Vimperk
385 01 

Kontaktní osoba: Mgr. Václav Hanzlík
 PR, HR Marketing
E-mail: vaclav.hanzlik02@gmail.com
Web: www.vimperk.rohde
 -schwarz.com

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

Fakulta strojní
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Posláním ŘLP ČR, s. p., je poskytovat bezpečné, kvalitní a nákladově efektivní letové navigační služby, 
které naplní očekávání našich zákazníků v kooperativním a zároveň konkurenčním prostředí letecké 
dopravy jak na národní úrovni, tak v kontextu vývoje ATM v Evropě.

ŘLP ČR, s. p., je stabilní, spolehlivá a předvídatelná součást civilního letectví v České republice, aktivně 
podporující jeho další dynamický rozvoj, zároveň však také sebevědomý prvek evropských integračních 
a liberalizačních procesů v ATM prostředí, v jehož rámci bude dále zvyšována jeho celková hodnota  
a konkurenceschopnost.

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. 

V současné době hledáme především zájemce 
na tyto pozice:
 ■ řídící letového provozu,
 ■ servisní personál ATM systémů

Veškeré informace o nabízených pozicích 
získáte na internetové adrese www.rlp.cz v sekci 
„Kariéra“.

 ■ zajímavou práci v prosperujícím a stabilním 
oboru s využitím nejmodernějších 
technologií

 ■ bezplatné získání potřebné kvalifikace
 ■ soustavné vzdělávání a zvyšování odborné 

úrovně
 ■ motivující finanční ohodnocení
 ■ systém péče o zaměstnance

 Navigační 787
 Jeneč
 252 61

Kontaktní osoba: Bc. Iva Márová
 Personalista
E-mail: marova@ans.cz
Web: www.rlp.cz

  Řízení letového provozu ČR, s.p.

 Fakulta elektrotechnická
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Společnost SEFIRA je stabilním dodavatelem komplexních IT řešení a služeb. Specializuje se na služby 
vytvářející důvěru v digitálním prostředí Evropské unie se zaměřením na moderní bezpapírová řešení 
a dlouhodobé důvěryhodné ukládání elektronických dokumentů. V IT bezpečnosti navrhuje a realizuje 
řešení v oblastech PKI, autentizace, IDM, bezpečnosti mobilních zařízení, zabezpečení databází  
a ochrany proti cíleným kybernetickým útokům. Pro segment energetiky nabízí řešení pro podporu 
obchodování na evropském trhu elektřinou a plynem, plánování výroby elektrické energie a pro 
podporu smart metering řešení. Našimi klienty jsou například společnosti ČEZ, Česká Národní banka, 
Ministerstvo obrany, Komerční banka nebo Kooperativa.

Hledáme mladé lidi, kteří mají zájem o zajímavou, 
smysluplnou a náročnou práci, kde mohou 
nejenom uplatnit své znalosti a schopnosti, ale 
 i překonávat překážky, rozvíjet se a učit nové věci. 
Uplatní se u nás jak lidé, kteří umí programovat 
(Java, PL/SQL, Oracle), ale i ti, kteří jsou odborníky 
na kryptografii a informační bezpečnost.

Svým zaměstnancům mimo jiné nabízíme 
kreativní práci na zajímavých a moderních 
řešeních pro významné zákazníky, prostor pro 
realizaci, mladý přátelský kolektiv menší české 
firmy se zázemím kvalitního realizačního týmu  
a týmu architektů, pružnou pracovní dobu a klidné 
a příjemné pracovní prostředí přímo u metra  
C - stanice Budějovická.

Antala Staška 2027/77
Praha 4
140 00 

Kontaktní osoba: Jana Špryngarová
 HR manager
E-mail: spryngarova@sefira.cz
Web: www.sefira.cz
 

SEFIRA

Fakulta architektury a fakulta informačních technologií
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Pojď do čela českého internetu.
Těžko hledat 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, 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.

Informace o volných pozicích, našem Trainee programu, tématech BD/DP najdeš na: 
www.kariera.seznam.cz   
Vývojová centra máme na centrále v Praze a na pobočkách v Brně, Českých Budějovicích a Ostravě.

Nadšence, kteří rádi pracují v týmu a sdílejí svoje 
know-how. Zajímají se o celý produkt, ne pouze 
o svoji část kódu a láká je Scrum i různé techniky 
extrémního programování. 
Šikovné system administrátory, kteří se  
s námi budou starat o více než tisíc operačních 
systémů Linux, umístěných ve dvou nezávislých 
datacentrech. 
Nejčastěji hledáme specialisty se znalostí:
 ■ HTML, CSS, JavaScriptu
 ■ C++, Pythonu, Javy
 ■ iOS, Android, Windows Phone 
 ■ Linux

 ■ zázemí přední české technologické firmy
 ■ možnost práce s nejnovějšími technologiemi 

(Hadoop, Docker, Cassandra, Node.js, …)
 ■ říkat si v práci ahoj místo dobrý den a nosit 

triko místo košile
 ■ tým lidí toužících posouvat hranice a měnit 

svět internetu
 ■ péči o osobní i profesní rozvoj
 ■ příspěvky na sport, kulturu, vzdělávání, 

cestování a zdraví
 ■ 5 týdnů dovolené
 ■ flexibilní pracovní dobu i home office

 Radlická 3294/10
 Praha 5
 150 00

Kontaktní osoba: Zdeňka Brožová
 HR specialista
E-mail: kariera@firma.seznam.cz
Web: www.kariera.seznam.cz
LinkedIn: Seznam.cz

  Seznam.cz, a.s.

 Fakulta architektury a fakulta informačních technologií
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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 automatizace výrobních procesů a technologií, výrobních 
informačních systémů a přípravy odborníků potřebných pro projektování, výstavbu a provozování 
automatizovaných výrobních systémů si vydobyla postavení významné tuzemské firmy s výrazným objemem 
dodávek i na zahraniční trhy.
V současné době firma zabezpečuje služby a dodávky ve třech hlavních oblastech: Komplexní automatizace, 
Výrobní informatika a integrační projekty, Customer Care.
Mezi největší zákazníky patří například: Carlsberg, Coca-cola, Continental, ČKD, Danone, Heineken,  
Kraft Foods, Mondelez, Maersk Oil Qatar, Zentiva, Nestlé, ProLeit, Sabmiller/Plzeňský Prazdroj, Siemens, Škoda 
Auto.

Síťový/systémový inženýr:
Hledaná osoba bude primárně řešit otázky správy 
síťové infrastruktury (LAN, WLAN, WAN, Internet, 
VPN). Dále se bude podílet na bezpečnosti  
v oblasti IT technologíí, administraci a správě 
serverů Windows, virtualizaci VMware, strategii 
rozvoje interní počítačové infrastruktury, správě 
hlasových služeb, podpoře uživatelů v prostředí 
MS Windows a MS Office.
Dále hledáme asistenty/inženýry projektu 
do divize Průmyslové Informatiky, Průmyslové 
automatizace či Oil&Gas.

 ■ Plný či zkrácený úvazek.
 ■ Práci převážně v kanceláři s občasnými 

výjezdy.
 ■ Pestrou pracovní náplň.
 ■ Neformální pracovní prostředí v mladém 

kolektivu.
 ■ Účast na odborných činnostech při realizaci 

tuzemských a zahraničních projektů 
průmyslové automatizace a informatiky.

 ■ Možnost získat zkušenosti v zahraničí.

Jinonická 80
Praha 5
158 00 

Kontaktní osoba: Ing. Kristýna Němcová
 Vedoucí organizačního 
 a provozního odd.
E-mail: nemcova@sidat.cz
Web: www.sidat.cz

SIDAT, spol. s.r.o. 

Fakulta strojní
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Siemens patří mezi největší elektrotechnické firmy v České republice a již přes 125 let je nedílnou 
součástí českého průmyslu a zárukou moderních a inovativních technologií. Se svými 9 200 zaměstnanci 
se řadí mezi největší zaměstnavatele v Česku. Své technologie, výrobky a služby dodává zákazníkům 
ze soukromého i státního sektoru. Portfolio Siemens pokrývá řešení pro oblast průmyslu, energetiky, 
dopravy a veřejné infrastruktury, technologie budov a zdravotnictví. Skupina podniků Siemens v České 
republice vykázala v obchodním roce 2015 obrat 31,8 miliard Kč.

Hledáme kandidáty nejrůznějšího zaměření, 
a to jak studenty, tak absolventy. Uplatnění 
u nás najdou nejvíce studenti/absolventi 
elektrotechniky a strojírenství, ale zájem máme 
taktéž o šikovné studenty/absolventy z řad 
humanitních oborů, hlavně jazykově vybavené.
Hledáme kandidáty se zájmem o daný obor, 
znalostí angličtiny nebo němčiny alespoň na 
středně pokročilé úrovni, proaktivní týmové 
hráče s tahem na branku. Těšíme se na Vás :-). 

Podporujeme work-life balance a nabízíme širokou 
paletu firemních benefitů:
 ■ cafeteria
 ■ příspěvek na stravování
 ■ příspěvek na penzijní nebo životní pojištění 

(doby neurčité)
 ■ 5 týdnů dovolené
 ■ bridge days - další dny placeného volna
 ■ flexibilní pracovní doba a podpora zkrácených 

úvazků
 ■ firemní školka (Praha a Ostrava)
 ■ zvýhodněné nabídky zboží a služeb pro 

zaměstnance: např. výhodnější mobilní tarify, 
bankovní účty či hypotéky, levnější taxislužbu, 
vstupenky do divadel, slevy do obchodů

 Siemensova 1
 Praha 13
 155 00

Kontaktní osoba: Siemens Recruitment Team
 
E-mail: recruitment.ssc.cz
 @siemens.com
Web: www.siemens.cz

  Siemens, s.r.o.

 Fakulta elektrotechnická
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PRACTISE OR INTERNSHIP
DIPLOMA OR BACHELOR THESIS 
PART-TIME JOB 

ELECTRONICAL

IT

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 clients get to market faster – with confidence. Our exceptional portfolio  
of in-house design expertise includes Digital IC, System on Chip, Mixed Signal, Software Development  
and Hardware Systems. S3 Group supports a worldwide customer list of Semiconductor Companies, 
OEM s and Start-ups from it’s design centres in Ireland, Czech Republic, Portugal and Poland. S3 Group 
has been established in the Czech Republic since 1998 and currently employs 22 people at our Prague 
Design Centre.

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

 ■ Opportunity to work with experienced 
and talented professionals and a customer 
and client base of multinational, blue-chip 
companies.

 ■ 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.

Klicperova 12
Praha 5
150 00

Contact person: Jan Kovalský
 Group Manager
E-mail: jan.kovalsky@s3group.com
Web: www.s3group.com

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

Fakulta strojní

Stánek 
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TRAINEE PROGRAM
BRIGÁDA
PRAXE NEBO STÁŽE

ČÁSTEČNÝ ÚVAZEK

INFORMATIKA OSTATNÍ

Jsme mezinárodní firma s mnoha kancelářemi po celém světě. 
Poskytujeme nástroje, které monitorují, sledují a analyzují sociální sítě a stanovujeme různé benchmarky, 
které slouží pro porovnání úspěšnosti na těchto sítích.
Je nás už přes 340, ale stále si zachováváme startupovou firemní kulturu.

 ■ PHP & JS Developers
 ■ HTML Koder
 ■ Sales People
 ■ Social Media Researchers & Sales Lead 

Researchers
 ■ HTML Koder
 ■ Junior Billing Specialist - Trainee program

 ■ Skvělou firemní atmošku a skvělé lidi.
 ■ X-box.
 ■ Ping-pong.
 ■ Stolní fotbálek.
 ■ Množství party a grilovaček.
 ■ Müsli a cereálie na snídaně.
 ■ Ovoce.

Praha
Plzeň

Kontaktní osoba: Mihaela Egedová
 HR Specialist
E-mail: jobs@socialbakers.com
Web: www.socialbakers.com

  Socialbakers a.s.

 Národní technická knihovna
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Simplity je mezinárodní, dynamicky se rozvíjející společnost, která pomáhá svým zákazníkům pochopit 
význam jejich dat, transformovat 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 konzultačních 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. Našimi klíčovými klienty jsou přední 
firmy v regionu CEE, Irsku a USA. V nejbližší době plánujeme proniknout na německý a švýcarský trh  
a otevřít pobočku v Silicon Valley.

 ■ Java Developer
 ■ DWH Developer
 ■ PL/SQL Developer
 ■ Tester

Více naleznete zde: 
http://www.simplity.cz/kariera/

 ■ Práci pro jednu z nejrychleji rostoucích 
technologických firem v CEE.

 ■ Možnost učit se od skvělých a velmi 
zkušených vývojářů.

 ■ Podílení se na vytváření unikátního 
produktu v oblasti Data Governance.

 ■ Pohodové a přátelské prostředí, lidský 
přístup a práci, která má smysl.

 ■ Možnost spolupráce na hlavní pracovní 
poměr či brigády.

 ■ Pružnou pracovní dobu, home office, práci 
v blízkosti metra Vysočanská, neomezený 
přísun čerstvě pražené kávy zdarma.

 Sokolovská 201/270
 Praha 9 - Vysočany
 190 00

Kontaktní osoba: Veronika Múčková
 HR Specialist / Recruiter
E-mail: veronika.muckova@simplity.eu
Web: www.simplity.eu

  Simplity s.r.o.

Národní technická knihovna

Stánek 
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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.
Stavíme svět, ve kterém sami chceme žít.

Naší prioritou je získat, rozvíjet a udržet 
kvalifikované a motivované zaměstnance.

Jací jsme, na čem nám záleží a jaké jsou naše 
hodnoty?

 ■ záleží nám na životě
 ■ jednáme eticky a transparentně
 ■ buďme lepší a společně
 ■ jsme tu pro zákazníky

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.

Corso Court
Křižíkova 682/34a
186 00 Praha 8

Kontaktní osoba: Adriana Bóková
 Manažer náboru
E-mail: adriana.bokova@skanska.cz
Web: www.skanska.cz

Skanska a.s.

Fakulta stavební

Stánek 
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Nabízíme nejen zajímavou 
práci v moderní společnosti, 
ale i možnost profesního 
rozvoje, skvělou atmosféru 
a hlavně přátelský kolektiv.
Absolventi u nás najdou 
uplatnění na pozicích:

- Stavbyvedoucí
- Technik BOZP a PO
- Konstruktér
- Technolog
- Přípravář
- Kalkulant
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STAVEBNICTVÍ

Skupinu SMP tvoří stavební společnosti na území České a Slovenské republiky, které zahrnují všechny 
oblasti stavebnictví. 
SMP CZ: dopravní, vodohospodářské a ekologické stavby, průmyslové stavby, velké projekty
PRŮMSTAV: pozemní stavitelství - novostavby, rekonstrukce, modernizace
SMS: dopravní stavby a mosty, vodohospodářské a ekologické stavby, pozemní stavby
ARKO TECHNOLOGY: vodohospodářské stavby
FREYSSINET CS: předpínání betonových konstrukcí, geotechnika, těžké zvedání, rekonstrukce a sanace
OK TŘEBESTOVICE: výroba a montáž ocelových konstrukcí 
PREFA PRO: výroba železobetonových prefabrikovaných konstrukcí 

Skupina SMP, kterou tvoří společnosti SMP 
CZ, SMS, PRŮMSTAV, ARKO TECHNOLOGY, 
FREYSSINET CS, OK Třebestovice a PREFA PRO  
hledají kolegyně a kolegy, kteří svou profesní 
budoucnost spojují se stavebnictvím.

Hledané profese: 
 ■ mistr
 ■ stavbyvedoucí
 ■ rozpočtář
 ■ přípravář

Sledujte naše webové stránky 
www.smp.cz 
www.prumstav.cz 
www.sms.sk 
www.arko-brno.cz
www. freyssinet.cz  
www.oktrebestovice.cz 
www.prefa-pro.cz

Dozvíte se, jaké stavby jsme zrealizovali a jaké 
pracovní příležitosti právě nabízíme.

Pobřežní 667/78
Praha 8
186 00

Kontaktní osoba: Ivana Hlochová
 
E-mail: hlochova@smp.cz
Web: www.smp.cz

SMP CZ, a.s. 

Fakulta stavební

Stánek 
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SOFTEC GROUP působí již více než 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 poradenskou činnost v oblasti SW technologií. Mezi naše 
klienty patří významné společnosti v oboru bankovnictví, pojišťovnictví, státní správy, průmyslu a telekomunikací.
Hlavním předmětem naší činnosti je:
 ■ poradenství v oblasti informačních systémů, consulting,
 ■ analýza, návrh a vývoj komplexních IT řešení na míru, 
 ■ systémová integrace, 
 ■ dlouhodobá údržba dodaných řešení, outsourcing.

SOFTEC, jako významná informačně-konzultační společnost, získala ocenění Microsoft Industry Awards 
„Nejlepší mobilní řešení“ za r. 2014 pro tabletovou aplikaci MAX.

Chcete budovat svou kariéru v prestižní IT 
společnosti a mít tak šanci zlepšovat a rozvíjet 
své odborné znalosti a zkušenosti? 
Chcete se podílet na zajímavých projektech  
a pracovat s nejmodernějšími technologiemi? 
Potom neváhejte a pošlete nám své CV.

Hledáme šikovné studenty a juniory na 
následující pozice:
 ■ SW analytik
 ■ test designer
 ■ SW vývojáři - JAVA, .NET.

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

 City Empiria
 Na Strži 65/1702
 140 62 Praha 4

Kontaktní osoba: HR team Softec Group 

E-mail: kariera@softec.cz
Web: www.softec.cz

  SOFTEC CZ, s.r.o.

 Fakulta architektury a fakulta informačních technologií

Stánek 
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Spinoco je mladá, moderní a dynamická společnost. Poskytujeme klientům řešení, která pokrývají  
veškeré jejich potřeby z hlediska bezpečné a efektivní komunikace. Měníme způsob, kterým společnosti 
komunikují, z komplikovaného na jednoznačný a snadný. 
Aplikace Spinoco je jedinečný nástroj pro týmovou a klientskou komunikaci a sledování produktivity. 
Po vývojářské stránce se věnujeme práci s velkým objemem dat v reálném čase a zpracování obrazové 
a hlasové komunikace. Používáme nejmodernější technologie pracující s distribuovanými systémy 
a integrující nejnovější technologické poznatky. Zároveň se aktivně podílíme na vývoji nových open 
source technologií.
Jsme zákaznicky a technicky zaměřený tým, který vychází vstříc novým výzvám.  Jdeš do toho s námi?

Motivované a energické profesionály, kteří 
mají zájem se aktivně zapojit do neustále se 
rozvíjejícího projektu. Primárně hledáme posily 
do našeho týmu vývojářů, ale rozšiřujeme také 
náš technický a obchodní tým. Noví kolegové 
by měli být zapálení pro náš produkt, kreativní, 
samostatní a zodpovědní. Ať už jsi student nebo 
absolvent, pro nás je nejdůležitější Tvůj zájem, 
Tvé ambice a Tvá ochota učit se novým věcem. 

 ■ Jedinečnou možnost být u zrodu nového 
produktu s velkým potenciálem. 

 ■ Možnost být součástí perspektivního  
a přátelského týmu, kde jsou výsledky práce 
každého jednotlivce stěžejní pro další vývoj. 

 ■ Práci s nejmodernějšími technologiemi.
 ■ Příležitost naučit se mnoho nových věcí  

a ovlivnit kolegy a svět kolem sebe.
 ■ Motivující finanční ohodnocení a možnost 

profesního a osobnostního růstu jsou u nás 
samozřejmostí. 

Šafránkova 1243/3
Praha 5
155 00

Kontaktní osoba: Zuzana Chlupáčková
 Solution Designer
E-mail: zuzana@spinoco.com
Web: job.spinoco.com 

Spinoco Czech Republic, a.s. 

Národní technická knihovna

Stánek 
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SQS Vláknová optika je česká výrobní a vývojová společnost s více než 20letou tradicí. Firma je  
výrobcem komponentů vláknové optiky a optoelektroniky. Výroba vychází z vlastního vývoje,  
který se zaměřuje na inovace a vývoj nových produktů, často na základě specifických zákaznických  
požadavků. SQS patří k předním evropským firmám v oblasti výroby speciálních komponentů pro optické  
propojování. Řešení v sobě kombinují znalosti, dovednosti a zkušenosti z oblasti vláknové optiky,  
optoelektroniky a přesné mechaniky. Produkty SQS kromě telekomunikací nacházejí uplatnění  
v aplikacích pro automobilní, těžební, strojírenský, chemický, lékařský, vojenský a letecký průmysl.  
Speciální řešení jsou využívána ve všech průmyslových  sektorech vč. energetiky nebo podmořských 
telekomunikací.

Hledáme kolegy do oddělení vývoje, do výrobně-
technického oddělení, do oddělení dotačních 
projektů a do týmu pro budování vztahů se 
zákazníky. Ideální kandidát disponuje znalostí 
angličtiny, nadšením pro techniku, nadáním pro 
nekonvenční řešení a chutí sledovat novinky  
a trendy v oboru.
Pracovní pozice: 
 ■ aplikační/produktový inženýr
 ■ konstruktér
 ■ projektový specialista
 ■ technolog
 ■ vývojový specialista
 ■ vývojový inženýr

Aktuální nabídku pracovních pozic najdete na webu 
SQS v sekci Kariéra.

 ■ Zázemí stabilní české výrobní a vývojové 
společnosti.

 ■ Přístup ke špičkovým technologiím.
 ■ Příspěvek zaměstnavatele na stravování.
 ■ Firemní kurzy anglického a německého jazyka.
 ■ Pružná pracovní doba.
 ■ Pomoc s ubytováním pro vývojové 

zaměstnance.
 ■ Systém dalších benefitů a odměn 

(zaměstnanecké telefonní tarify, odměny 
za fond pracovní doby, za doporučení 
nového zaměstnance, příspěvek na penzijní 
připojištění, na pojištění odpovědnosti aj.).

 Komenského 304
 Nová Paka
 509 01

Kontaktní osoba: Personální oddělení
 
E-mail: personal@sqs-fiber.cz
Web: www.sqs-fiberoptics.com

  SQS Vláknová optika a.s.

 Fakulta elektrotechnická

Stánek 
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STMicroelectronics je předním světovým výrobcem polovodičových součástek sloužící zákazníkům  
v celém spektru aplikací. Jako lídr na trhu spolupracujeme s našimi zákazníky na nadčasových 
inovativních řešeních.

Pražská pobočka má 160 zaměstnanců a zabývá se především návrhem integrovaných obvodů  
a aplikační podporou velkých zákazníků.

Aplikační inženýry do týmu zabývajících  
se mikrokontroléry, jejichž úkolem je zjednodušit 
proces vývoje embedded aplikací našich 
zákazníků.

Setkáte se s nepřebernou škálou aplikací  
od svítidel, chytrých vypínačů přes pračky  
a mobilní telefony až po součásti automobilů 
a velkých průmyslových strojů, od bateriových 
aplikací až po řízení výkonných motorů.

Práci v mladém kolektivu a neustálý kontakt 
s moderními technologiemi a nejnovějšími 
aplikacemi našich zákazníků; plně vybavené 
pracoviště s moderní měřicí technikou; příjem-
né pracovní prostředí v centru Prahy a záze-
mí nadnárodní společnosti; možnost cestovat  
a v neposlední řadě atraktivní platové ohodnoce-
ní s celou řadou zaměstnaneckých benefitů.

Pobřežní 620/3
Praha 8
186 00

Kontaktní osoba: Jana Fischerová
 HR Generalist
E-mail: jana.fischerova@st.com
Web: www.st.com

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

 ■ 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.

Na Bělidle 198/21
Praha 5
150 00 

Kontaktní osoba: Mgr. Karin Bílková
 Vedoucí personálního 
 oddělení
E-mail: karin.bilkova@dsp.cz
Web: www.strabag.cz

STRABAG a.s.

Fakulta stavební

Stánek 
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„Sám jsem v mládí hledal 
inspiraci a musím říct, že 
tato kniha je opravdu skvě-

lá, výborně se čte a určitě 
inspiruje mnoho mladých lidí. 

Investice do knihy se rozhodně vyplatí 
a sám za sebe ji všem doporučuji.“ 

Leo Macenauer
český módní návrhář,
účastník 30 pod 30 v časopise Forbes

„
i
t

lá
ins

www.grada.cz

„Přečetla jsem již spousty 
skvělých a inspirativních 
knih, ale na tak čtivou 
a poutavou knihu jsem 
dosud nenarazila. 
Doporučuji ji všem mladým lidem, 
kteří chtějí být ve svém životě úspěšní.“

Lenka Podjuklová
tenisová rozhodčí 
(Wimbledon, Roland Garros) 

„Jasné. Výstižné. Optimistické. Podle mě kniha, 
kterou by měl mít každý student, protože mu 
může v mnohém pomoci.“

Štěpánka Martanová
reportérka a redaktorka České televize

„Ja
k
m

Š
rep

176 stran
229  Kč

Vysni si 
svůj život 

a žij svůj sen. 
S touto knížkou 

to dokážeš!

První opravdový kariérní rádce pro mladého člověka!

Cestování – nejlepší životní investice
Lukáš Kerhart
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Historie STUDENT AGENCY se začala psát v roce 1993, kdy Radim Jančura, tehdy podnikavý student 
brněnského VUT, založil agenturu zprostředkovávající au pair pobyty. Díky tvrdé práci a odhodlání 
začalo přicházet stále více klientů a Radim Jančura v roce 1996 založil společnost STUDENT AGENCY  
a přijal první zaměstnance.

S tím, jak firma získávala nové zákazníky a budovala si postavení na trhu, rozšiřovala i pole svojí 
působnosti. Skupina STUDENT AGENCY se dnes zaměřuje na široké portfolio služeb - patříme mezi 
nejvýznamnější autobusové a vlakové dopravce v České republice i na Slovensku, jsme předním 
prodejcem letenek a zájezdů a také největší agenturou pro prodej jazykových a pracovních pobytů  
v zahraničí. Naší firemní filosofií je poskytovat zákazníkům ty nejlepší služby za skvělé ceny.

Pracovní a au pair pobyty v zahraničí:
Vyjet s námi můžete v USA, v Kanadě, na Novém 
Zélandě, ale také v Irsku, Velké Británii, na Islandu, 
v Německu, Španělsku nebo Francii.  Hlavním 
cílem je zdokonalit se v cizím jazyce, cestovat  
a poznávat svět. 

Jazykové a studijní pobyty v zahraničí:
V naší nabídce jsou krátkodobé, ale intenzivní 
kurzy jazyka v zemi, kde se jím mluví. Zájemci  
o studium u nás najdou jazykové pobyty  
v anglicky, francouzsky, německy, rusky  
nebo španělsky mluvících zemích. 

nám. Svobody 17
Brno
602 00  

Kontaktní osoba: Zdeněk Moravec
 obchodní zástupce
E-mail: zdenek.moravec
 @studentagency.cz
Web: www.studentagency.cz

STUDENT AGENCY, k.s.
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Pracovní ,  au Pair  

a jazykové Pobyty 
v zahraničí

      800 100 300           www.pracovnipobyty.cz          www.jazykovepobyty.cz

Doma je  nuDa !

CeSTuj a poznávej
STuDuj 

a  praCuj

pojeď s námi  
do zahraničí

Zajisti si bajecne leto
se STUDENT AGENCY

jiz TED!

PP_JP_kampomaturite_148x210.indd   1 2.3.2016   14:44:00
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Jsme jediná automobilka, která v České republice nejenom vyrábí, ale i vyvíjí! ŠKODA AUTO patří mezi 
tři nejstarší výrobce automobilů na světě. V Mladé Boleslavi máme moderní vývojové centrum, které 
umožňuje provádět široké portfolio testů. Využívá ho například i ŠKODA Motorsport. Nespočet vítězství 
soutěžních vozů ŠKODA je důkazem orientace na technické inovace, jež pro nás byly, jsou a budou 
aktuálním tématem. V současné době se naše pozornost více a více zaměřuje také na elektromobilitu  
a konektivitu. Vyrobit více než milion vozů ročně - to je možné pouze díky těm nejlepším zaměstnancům, 
kterých si velmi vážíme. Naše péče o zaměstnance se odráží i ve výsledcích prestižních průzkumů, kde  
se pravidelně umisťujeme na předních příčkách jako TOP zaměstnavatel.

Motivované zájemce do oblasti:
IT, konektivita, elektromobilita, technický 
vývoj (elektronika, motory, konstrukce), výroba 
(strategické plánování, zlepšování klíčových 
stanovišť, jako je svařovna, lisovna, lakovna 
nebomontáž), produktový management, nákup, 
prodej, logistika, průmyslové inženýrství a další.

Požadavky na uchazeče:
 ■ technické nebo ekonomické vysokoškolské 

vzdělání
 ■ znalost anglického a/nebo německého jazyka
 ■ ochota cestovat a vzdělávat se

 ■ široké možnosti osobního i profesního růstu
 ■ práci s nejmodernějšími technologiemi  

na zajímavých projektech po celém světě
 ■ nadstandardní zázemí i zaměstnanecké 

benefity

tř. Václava Klementa 869
Mladá Boleslav
293 01

Kontaktní osoba: Ing. Olga Grůšová
 HR specialista
E-mail: olga.grusova2@skoda-auto.cz
Web: www.skoda-kariera.cz

ŠKODA AUTO

Fakulta strojní

Stánek 
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Za každým zdokonalením stojí lidé, kteří se dokážou na svět dívat jinak. Vizionáři, kteří  

hledají stále nové cesty a neustále přicházejí s novým, inovativním řešením.  

A právě takové hledáme.

A jaký bude váš nápad?  Buďte i vy součástí týmu odborníků v nadnárodní společnosti  

a podílejte se na rozvoji automobilového průmyslu.

https://www.facebook.com/skodaautokariera www.skoda-kariera.cz

Šance pro absolventy

Odstartujte svou kariéru jinak! Zkuste ŠKODA 

Trainee program – roční adaptační a rozvojový 

program, který je každému Trainee šitý na 

míru dle jeho potřeb a oblasti zájmu. V rámci 

rotací, které jsou přizpůsobeny cílové pozici, 

budete pracovat na svěřených projektech jako 

plnohodnotný člen týmu a nemine vás  

ani pobyt v zahraničí.

Šance pro studenty 

Nahlédněte do podnikových procesů a poznejte 

firemní kulturu již během studia. Témata 

závěrečných prací a praktikantské projekty, 

které vypisujeme společně se specialisty 

z jednotlivých oblastí společnosti, zajistí 

odbornost vašeho pobytu ve ŠKODA AUTO. 

Jste už trochu dál? Zapojte se do 

doktorandského programu a napište 

svou disertační práci ve spolupráci s našimi 

odborníky.

Skoda_inzerce_148x210_iKariera_CVUTPraha.indd   1 19.02.16   11:16
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BRIGÁDA

DIPLOMOVÁ NEBO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
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ELEKTRO

INFORMATIKA

Voláte, píšete nebo brouzdáte s námi po internetu už od roku 1996. Začínali jsme jako Paegas a roku 
2002 vystoupili na mezinárodní úroveň coby T-Mobile. Dnes je s námi 6 milionů zákazníků a díky 
nim jsme jedničkou na českém mobilním trhu se silnou pozici integrovaného ICT operátora. Věříme,  
že technologie má lidem hlavně zjednodušovat a zpříjemňovat život. A že se správnými lidmi se toho 
dá dosáhnout. Proto o své zaměstnance neustále pečujeme, což nám jako zaměstnavateli vyneslo  
i spoustu ocenění. Ale nejlepší bude se o tom přesvědčit na vlastní kůži…

T-Mobile už není jenom o telekomunikacích. 
Chtěl/la by ses podílet na vývoji 
nejmodernějších technologií, baví tě práce 
s lidmi nebo prodej? I takhle může vypadat 
kariéra u nás. Hledáme nové kolegy/ně z řad 
profesionálů i absolventů škol. Máš chuť to  
s námi vyzkoušet? 
Studuješ? Spolupracujeme s univerzitami v ČR, 
podporujeme výzkumné projekty, pořádáme 
přednášky, exkurze, pomáháme s psaním 
diplomových prací. Založili jsme T-Mobile 
Campus, který ti pomůže pracovat na svém 
rozvoji.

Práce ve firmě, která je posedlá novými 
technologiemi, má spoustu výhod. A nejen 
takových těch klasických (5 týdnů dovolené, 
stravenky, bonusy…). Když budete chtít, můžete 
u nás klidně pracovat z  domova, vyberete si 
benefity podle svého gusta nebo pořídíte 
pro rodinu a přátele volání i internet za lepší 
cenu. Navíc od kolegů ze všech koutů firmy 
sbíráme dobré nápady a ty nejlepší realizujeme. 
Podporujeme i zdravý životní styl a rozvoj svých 
kolegů na interní T-Mobile Univerzitě.

Tomíčkova 2144/1
Praha 4
149 00

Kontaktní osoba: Lenka Paveleková
 Senior specialista 
 vzdělávání a rozvoje 
E-mail: student@t-mobile.cz
Web: www.t-mobile.cz

T-Mobile Czech Republic a.s.

Fakulta elektrotechnická

Stánek 
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BRIGÁDA
PRAXE NEBO STÁŽE
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STAVEBNICTVÍ

V současné době představuje Trigema skupinu zhruba dvaceti společností, které jsou zaměřeny na:
 ■ development
 ■ stavebnictví
 ■ facility management
 ■ cestovní ruch
 ■ vědu 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/

 ■ Školení v oblasti 3D CAD technologií (Catia 
V5) atd. 

 ■ Kvalifikační a profesní růst (juniorské  
a seniorské pozice).

 ■ Flexibilní pracovní dobu.
 ■ Zaměstnanecké benefity (týden dovolené 

navíc, příspěvek na stravování, výuku jazyků, 
pomoc s ubytováním, atd.).

Bucharova 2641/14
Praha 5
150 00

Kontaktní osoba: Eva Třečková
 
E-mail: info@trigema.cz
Web: www.trigema.cz

Trigema a.s.

 Fakulta stavební

Stánek 
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ELEKTRO

INFORMATIKA

Inter-Informatics Group poskytuje inženýrské konstrukční služby v oblasti letectví, kolejových vozidel  
a obecného strojírenství. Náš tým tvoří více jak 250 zaměstnanců v ČR, Německu, Francii, Slovensku, Rumunsku 
a USA.

Pobočky:
Plzeň - Česká republika
Trenčín - Slovensko
Mobile - Alabama USA
Bukurešť - Rumunsko
Konstrukční kancelář Hambung - Německo

Absolventy i zkušené odborníky pro pozice: 
 ■ konstruktér
 ■ konstruktér/projektant elektro 
 ■ výpočtář

Požadujeme:
 ■ znalost čtení výkresů a orientaci v normách
 ■ znalost anglického/ německého jazyka
 ■ zkušenost s konstrukční prací ve 3D 

programech (Catia V5)
Výhodou:
 ■ pečlivost, cit pro detail, flexibilita a týmovost
 ■ ŘP skupiny B, ochota cestovat k zákazníkům

 ■ Školení v oblasti 3D CAD technologií (Catia 
V5) atd. 

 ■ Kvalifikační a profesní růst (juniorské  
a seniorské pozice).

 ■ Flexibilní pracovní dobu.
 ■ Zaměstnanecké benefity (týden dovolené 

navíc, příspěvek na stravování, výuka jazyků, 
pomoc s ubytováním, atd.).

Kolčavka 75/3
Praha 9
190 00

Kontaktní osoba: Kateřina Lučná
 HR Coordinator
E-mail: jobs@inter-informatics.com
Web: www.inter-informatics.com
 /kariera

TC INTER-INFORMATICS a.s.

Fakulta strojní

Stánek 
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TÜV SÜD Czech je vedoucí certifikační a inspekční společností v ČR. Společnost je součástí světově 
uznávané skupiny TÜV SÜD, která již 150 let poskytuje svým zákazníkům špičkový přehled, znalosti 
a odborné vědomosti na místní, regionální i globální úrovni. Více než 22.000 zaměstnanců na  
800 místech v Evropě, Severní a Jižní Americe, na Středním východě a v Asii poskytuje služby napříč 
celým hodnotovým řetězcem se zaměřením na nezávislé ověřování, testování, certifikace a vzdělávání.

 ■ 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.

Novodvorská 994/138
Praha 4
142 21

Kontaktní osoba: Ivana Jarešová
 HR Manager
E-mail: recruitment@tuv-sud.cz
Web: www.tuv-sud.cz
 

TÜV SÜD Czech s.r.o.

Národní technická knihovna

TÜV SÜD Czech s.r.o.    Novodvorská 994    Praha 4
Telefon 844 888 783    info@tuv-sud.cz   www.tuv-sud.cz

Buďte součástí  
našeho nadšeného 
týmu odborníků
Ve společnosti TÜV SÜD sdílíme nadšení pro technologii, 
lidi a životní prostředí. Práce, kterou naši zaměstnanci 
dělají každý den, má skutečný dopad na životy lidí kolem 
nich.

Sítě kanceláří firmy TÜV SÜD na více než 800 místech po 
celém světě vám umožní pracovat s rozmanitou a meziná-
rodní skupinou kolegů nebo posílit vaše mezinárodní 
ambice. Věříme v přidávání hodnoty nejen našim zákaz-
níkům, ale také našim zaměstnancům tím, že jim dáváme 
vynikající příležitosti k osobnímu a profesionálnímu růstu.

Připojte se k firmě TÜV SÜD a dostaňte se do celosvětové 
sítě expertů.

Stánek 
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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

Buďte součástí  
našeho nadšeného 
týmu odborníků
Ve společnosti TÜV SÜD sdílíme nadšení pro technologii, 
lidi a životní prostředí. Práce, kterou naši zaměstnanci 
dělají každý den, má skutečný dopad na životy lidí kolem 
nich.

Sítě kanceláří firmy TÜV SÜD na více než 800 místech po 
celém světě vám umožní pracovat s rozmanitou a meziná-
rodní skupinou kolegů nebo posílit vaše mezinárodní 
ambice. Věříme v přidávání hodnoty nejen našim zákaz-
níkům, ale také našim zaměstnancům tím, že jim dáváme 
vynikající příležitosti k osobnímu a profesionálnímu růstu.

Připojte se k firmě TÜV SÜD a dostaňte se do celosvětové 
sítě expertů.
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PRAXE NEBO STÁŽE
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ELEKTRO

INFORMATIKA OSTATNÍ

Od svého založení v roce 1991 se UniControls systematicky zabývá vývojem, výrobou a instalací řídicích systémů 
a elektronických zařízení v oblastech železniční dopravy a průmyslového řízení.
Společnost UniControls zakládá svůj úspěch na stabilitě, spolehlivosti a dlouhodobosti spolupráce se svými 
zákazníky, zaměstnanci a partnery. Společnost je exportně orientovaná jak v Evropě, tak i mimo ni.
Orientace je zde  zejména v činnostech zaměřených na:
 ■ projekty a dodávky systémů
 ■ průmyslové řídicí systémy
 ■ komplexní dodávky řídících a komunikačních systémů
 ■ vývoj a dodávky počítačových modulů 
 ■ zařízení a programové vybavení pro komunikaci v průmyslu a dopravě, systémy pro telemetrii a přenos dat
 ■ rozvoj systémového programového vybavení a vývojových prostředků pro aplikační programy

Hledáme vývojáře, programátory, hardwarové 
vývojáře, testery, embedded vývojáře, 
mechanické konstruktéry, ale i obchodníky tělem 
i duší.

Předpokladem pro úspěch v naší společnosti 
je schopnost se rychle učit novým věcem, mít 
chuť pracovat, být zodpovědný a samostatný 
a pracovat v týmu na složitých dlouhodobých 
projektech.

Našim zaměstnancům umožňujeme pracovat  
v příjemném prostředí s přístupem k nejmodernějším 
technologiím, které obory našeho segmentu využívají. 
Společnost poskytuje velkou řadu benefitů, jako 
například:
 ■ pružná pracovní doba
 ■ týden dovolené navíc
 ■ 3 dny sick days
 ■ příspěvek na penzijní připojištění, na dopravu  

a na stravování
 ■ jazykové vzdělávání 
 ■ pro mimopražské zaměstnance ubytování na 

přechodnou dobu
 ■ finanční půjčky 
 ■ příspěvek na sport - Multisport karta

Křenická 2257
Praha 10
100 00

Kontaktní osoba: Bc. Kateřina Erbenová
 Head of HR & Payroll
E-mail: erbenova@unicontrols.cz
Web: www.unicontrols.cz

Unicontrols a.s. 

Národní technická knihovna

Stánek 
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Blablabla

Blablabla Blablabla

Ulice
Město
PSČ

Kontaktní osoba: Jméno a příjmení
 pozice
E-mail: e-mail
Web: www.???.cz
Facebook: facebook.com/??? 
Telefon: +420 123 456 789

volno

 Umístění stánku

Stánek 
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Kolejní klub Pod-O-Lee

pr@pod.cvut.cz               facebook.com/groups/podolee/               www.pod.cvut.cz

Kolejní klub Pod-O-Lee

Pořádáme všechny tyto pravidelné akce!

Tolik volnočasových aktivit. Nenudíme se!

oblíbený hudební festival

MEZI BLOKY

velký sportovní den

Pod-O-Day
zasvěcení nově ubytovaných

Akce Prvák
venkovní akce s vánoční atmosférou

Podolské Vánoce
př icháze j í

večer s místními hudebníky

Jam session

soutěž největších siláků

Podolský
Benchpress

Pod-O-Gym

H u d e b n a

Xbox + DDR

S a l s a

Filmový klub

Klub stolních her
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Je spousta míst, kde ti dají práci. My v Unicornu k tomu ale přidáme ten správný náboj! 
Patříme mezi nejvýznamnější firmy v oblasti informačních a komunikačních technologií v Evropě. Dáme 
ti příležitost vyvíjet řešení pro největší společnosti na trhu a podílet se na mezinárodních projektech. 
K tomu přidáme komplexní systém vzdělávání našich spolupracovníků, jedinečnou možnost kariérního 
růstu a spoustu zábavy i po práci. U nás zkrátka můžeš pracovat tak, abys z toho něco měl a aby tě to 
bavilo! 
 ■ Více než 25 let na trhu.
 ■ 15 vývojových center v Evropě.
 ■ Přes 200 klientů.
 ■ Projekty ve 25 zemích.

Hledáme schopné lidi, kteří chtějí pracovat  
v IT. Práce s talenty nás baví, proto jim dáváme 
jedinečnou možnost karierního růstu.
Také hledáme studenty vysokých škol 
technického nebo ekonomického zaměření. 
Absolventy  VŠ do 2 až 3 let od ukončení školy.  
A pokud jste studovanou školu třeba nedokončili, 
ale máte zkušenosti v oboru, tak to zkuste taky! 

 ■ Trainee programy.
 ■ Juniorní i seniorní pozice v oblasti vývoje 

software (analýza, testování, vývoj).
 ■ Významné IT projekty v ČR i v zahraničí.
 ■ Možnost krátkodobých výjezdů i 

dlouhodobých alokací.
 ■ Možnost dynamického kariérního růstu.
 ■ Programy dlouhodobého vzdělávání v 

oboru.
 ■ Zázemí stabilní společnosti.
 ■ Nabídku neobvyklých benefitů.

Business Park Classic 7 
Jankovcova 49/1037  
Praha 7, 170 00

Kontaktní osoba: Michaela Kopecká
 Recruitment Specialist
E-mail: info@damevamnaboj.cz
Web: www.damevamnaboj.cz

Unicorn 

Fakulta architektury a fakulta informačních technologií
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Praha - Brno - Plzeň - Hradec Králové - Ostrava - 
Mladá Boleslav - Zlín - Bratislava - Kyjev - Arnhem

www.damevamnaboj.cz
info@damevamnaboj.cz
+420 779 970 000

PRÁCI VÁM DAJÍ NA SPOUSTĚ MÍST. 
PRÁCI S TÍM SPRÁVNÝM NÁBOJEM 
VÁM DÁME JENOM MY!

unicorn-letak.indd   1 12. 1. 2016   16:57:50



Profil firmy

Hledáme:

Možnosti během studia: Hledané obory:

Nabízíme:

TRAINEE PROGRAM
BRIGÁDA
PRAXE NEBO STÁŽE
DIPLOMOVÁ NEBO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
ČÁSTEČNÝ ÚVAZEK STROJNÍ CHEMIE

ELEKTRO STAVEBNICTVÍ

INFORMATIKA OSTATNÍ

224

TRAINEE PROGRAM

DIPLOMOVÁ NEBO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
ČÁSTEČNÝ ÚVAZEK STROJNÍ

ELEKTRO

INFORMATIKA

Jsme předním dodavatelem pro automobilový průmysl. Navrhujeme inovativní produkty a systémy, 
které přispívají ke snižování emisí CO2, ke zlepšení výkonu vozidel a k vývoji intuitivního řízení. V roce 
2014 činil celkový prodej firmy 12,7 Md€ a investovala přes 10% z prodeje do výzkumu a vývoje. Máme 
135 výrobních závodů, 51 R&D center a zaměstnáváme 82700 lidí ve 30 zemích.

V České republice je přes 3000 zaměstnanců a 3 výrobní závody, v Rakovníku, Žebráku a Humpolci, 
kde vyrábíme produkty pro autoklimatizace: klimatizační jednotky, kompresory, výměníky tepla a 
kontrolní panely. Kromě jejich vývoje se R&D centrum v Praze zabývá také vývojem senzorů a softwaru 
pro autonomní auta: parkovací asistenty, kamery, automatické nouzové brzdění, hlídání mrtvého úhlu 
nebo adaptivní tempomaty.

www.valeogroup.cz/cs/candidate
Výroba:
 ■ Inženýr industrializace.
 ■ Inženýr zákazn. nebo dodavat. kvality, Plánovač 

logistiky.
 ■ Procesní inženýr, Projektový manažer.
 ■ Projektový nákupčí.

Vývoj a výzkum:
 ■ CATIA Designer, Inženýr mech. konstrukce.
 ■ Hardware Design inženýr.
 ■ Test Team Leader.
 ■ Validation Software Tools Developer.
 ■ ADAS Software Function Developer.
 ■ Functional Safety Engineer, Validation Engineer. 
 ■ System Test Engineer , Embedded Development 

Engineer,SW projektový manažer.
 ■ SW Auditor, Aplikační inženýr.

 ■ Práce v automobilovém průmyslu na 
špičkových inovacích.

 ■ Možnost rychlého vývoje kariéry.
 ■ Možnost profesního rozvoje a osobního růstu 

(jazykové + technické školení).
 ■ Motivující mzdové ohodnocení.
 ■ Měsíční a půlroční variabilní bonus závislý  

na výsledcích týmu a firmy.
 ■ Podpora mobility (náhrada nákladů  

na dojíždění, ubytování stěhování).
 ■ Penzijní připojištění (po 1 roce trvání 

zaměstnání).
 ■ Příspěvek na stravování.
 ■ Příspěvek na relaxační aktivity.
 ■ 4 týdny dovolené + až 2 týdny placeného volna.

Poděbradská 55/88
Praha 9
198 00

Kontaktní osoba: Lenka Topinková
 Talent Acquisition Specialist
E-mail: lenka.topinkova@valeo.com
Web: www.valeogroup.cz

Valeo

Fakulta strojní

Stánek 
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Varroc Lighting Systems s globálním centrem vývoje v České republice patří mezi významné světové 
výrobce vnějšího osvětlení pro automobilový průmysl. Společnost dodává světelnou techniku předním 
výrobcům automobilů včetně prémiových značek.
Varroc Lighting Systems je součástí mezinárodní skupiny Varroc Group, která má sídlo v Indii. Sídlo 
divize Varroc Lighting Systems se pak nachází v USA.
V České republice se Varroc Lighting Systems zabývá výzkumem, aplikačním vývojem a výrobou 
předních světlometů, zadních svítilen a elektronických řídicích jednotek pro automobilový průmysl.
Celosvětově máme přes 5000 zaměstnanců, z toho více než polovina pracuje v České Republice.
Patříme mezi 100 nejvýznamnějších tuzemských zaměstnavatelů. 

Rozšiřujeme náš tým a hledáme motivované lidi, 
kteří mají:
 ■ zájem pracovat v automobilovém průmyslu
 ■ technické myšlení, kreativitu, inovativní myšlení
 ■ znalost CAD systémů
 ■ ukončené vysokoškolské vzdělání
 ■ dobrou znalost anglického jazyka

Aktuálně hledáme:
 ■ optiky
 ■ elektroniky
 ■ konstruktéry
 ■ inženýry kvality
 ■ a další pozice: http://varroc.jobs.cz/ 

Chcete být u vývoje jedinečných produktů?
Chcete, aby vaše práce byla vidět?
Chcete zazářit?
Chcete víc?
Našim zaměstnancům dále nabízíme:
 ■ Práci ve špičkovém mezinárodním týmu.
 ■ Zkušenosti z dynamického automobilového 

odvětví.
 ■ Zaškolení ve všech klíčových oblastech.
 ■ Každodenní praxi v anglo-americkém 

jazykovém prostředí.
 ■ Příjemný kolektiv s různorodými zájmy  

a sportovními aktivitami.
 ■ Možnost mezi-útvarového kariérního růstu.

Suvorovova 195
Šenov u Nového Jičína
742 42

Kontaktní osoba: Karin Šulcová
 Recruitment Specialist
E-mail: kariera@varroclighting.com
Web: www.varroc.cz

Varroc Lighting Systems, s.r.o.

Národní technická knihovna

Stánek 
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ČÁSTEČNÝ ÚVAZEK

Společnost VESLA s.r.o. je od roku 2001 součástí mezinárodní skupiny Unitron Group, která vyvíjí, 
vyrábí a prodává elektronická telekomunikační zařízení v celosvětové distribuční síti. Pobočky skupiny 
Unitron Group sídlí v Belgii (Unitron nv), v České republice (VESLA s.r.o.), v Číně (Unitron Asia Pacific) a ve 
Spojených Státech (Unitron Americas). Ve společnosti VESLA s.r.o. dnes pracuje 55 stálých zaměstnanců, 
z toho v oblasti výzkumu a vývoje 7 inženýrů.

 ■ vývojář frontend (Pardubice): technologie 
HTML5, Javascript a další

 ■ vývojář backend (Pardubice): technologie 
Java SE 1.6 (IDE Eclipse), OOP a další

 ■ vývojář vf (Pardubice): vývoj elektroniky  
v kmitočtové oblasti 47 MHz až 3,5 GHz

 ■ práci v rostoucí a úspěšné mezinárodní 
společnosti

 ■ pracovní smlouvu na dobu neurčitou
 ■ přátelskou atmosféru vývojového centra 

pardubické pobočky
 ■ pružnou pracovní dobu
 ■ možnost práce z domova
 ■ podporu jazykového vzdělávání (angličtina)
 ■ možnost služebních pobytů v zahraničí
 ■ třináctou mzdu
 ■ příspěvek na stravování
 ■ příspěvek na životní pojištění
 ■ příspěvek na penzijní připojištění
 ■ pro mimopardubické příspěvek na dopravu 

do zaměstnání

Průmyslová 387
Pardubice
530 03

Kontaktní osoba: Michaela Beránková, MBA
 personalistka
E-mail: michaela.berankova@vesla.cz
Web: www.vesla.cz

VESLA s.r.o.

 Fakulta elektrotechnická

Stánek 
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STAVEBNICTVÍ

Společnost VCES a.s. je generálním dodavatelem stavebních projektů reprezentativního charakteru, 
občanských, bytových, průmyslových a vodohospodářských staveb. Stavíme environmentálně šetrné 
a udržitelné budovy podle mezinárodních standardů BREEAM a LEED. Velké a náročné projekty jako 
Obchodní Centrum Černý Most, nová sídla pro Komerční banku, Vodafone či Seznam.cz nás zařadily 
mezi lídry stavebního trhu v sektoru velkých projektů a administrativních budov. Naše působnost  
se neomezuje pouze na Českou republiku, ale více jak 10 let působíme také na Slovensku.  
Ve spolupráci s naší sesterskou společností VCES PROPERTY DEVELOPMENT připravujeme a realizujeme 
vlastní developerské projekty v rámci celé České republiky. Od roku 2006 je naše společnost členem 
francouzské stavební skupiny Bouygues. 

Pro doplnění našich projektových týmů hledáme 
vhodné kandidáty na pozice:
 ■ asistent / -ka projektového manažera
 ■ stavbyvedoucí
 ■ přípravář / -ka
 ■ specialista TZB / elektro
 ■ specialista controllingu
 ■ a také šikovné studenty pro krátkodobé  

i dlouhodobé brigády a stáže.

 ■ zázemí stabilní společnosti
 ■ perspektivní zaměstnání, možnost 

profesního růstu podpořeného dalším 
vzděláváním

 ■ motivující finanční ohodnocení
 ■ výhody sociálního programu společnosti
 ■ flexibilní pracovní dobu
 ■ pět týdnů dovolené
 ■ možnost dalšího volna pro dobrovolnickou 

práci
 ■ firemní akce pro zaměstnance i jejich rodinné 

příslušníky (firemní pěší a cyklo výlety, 
Family Day a další) 

Na Harfě 337/2
Praha 9
190 05

Kontaktní osoba: Vladimír Ujec
 ředitel úseku lidských zdrojů
E-mail: vladimir.ujec@vces.cz
Web: www.vces.cz

VCES a.s. 

Fakulta stavební

Stánek 
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Vodafone je inovativní, celosvětová společnost s jedinečnou firemní kulturou a širokou nabídkou 
zaměstnaneckých výhod, možností seberealizace, kariérního růstu a pracovní flexibility. Tak neváhejte 
a připojte se k nám.

 ■ Studenty a čerstvé absolventy (SŠ, VOŠ, VŠ).
 ■ Proaktivní osobnost a entuziasmus.
 ■ Ochotu učit se novým věcem.
 ■ Týmového ducha.
 ■ Komunikativní znalost angličtiny.
 ■ Zájem o oblast telekomunikací a mobilních 

technologií.

 ■ Příjemné pracovní prostředí a neformální 
atmosféru.

 ■ Otevřený a přátelský kolektiv.
 ■ Široké možnosti vzdělávání a prostor  

pro osobní a profesionální růst.
 ■ Flexibilní pracovní dobu.
 ■ A spoustu dalších benefitů.

náměstí Junkových 2
Praha 5
155 00

Kontaktní osoba: Stela Šimonová
 Resourcing Specialist
E-mail: stela.simonova 
 @vodafone.com
Web: www.vodafone.cz/kariera/

Vodafone Czech Republic a.s.

Fakulta elektrotechnická

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

 ■ 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

Aktuálně nabízíme: 
 ■ odborný pracovník pro oblast systémů řízení 

turbínových motorů
 ■ samostatný pracovník výzkumu a vývoje 

 ■ 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

Beranových 130
Praha - Letňany
190 05

Kontaktní osoba: Kamila Černkovičová
 personalista
E-mail: cernkovicova@vzlu.cz
Web: www.vzlu.cz

Výzkumný a zkušební letecký 
ústav, a.s. 

Národní technická knihovna

Stánek 
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BRIGÁDA

DIPLOMOVÁ NEBO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
ČÁSTEČNÝ ÚVAZEK STROJNÍ

Wheelabrator Czech s.r.o. je mezinárodní společnost, která je tradičně považována za předního 
světového dodavatele všech typů tryskacích strojů. Nabízí kompletní řešení tlakovzdušným tryskáním, 
tryskáním metacím kolem a omíláním. Společnost sídlí v Příbrami, kde v současné době pracuje  
280 zaměstnanců.

 ■ absolventy VŠ strojního zaměření
 ■ uchazeče se znalostí CAD systému (3D 

výhodou)
 ■ znalost SolidWorks výhodou
 ■ samostatnost, flexibilitu
 ■ chuť dále se rozvíjet a vzdělávat

Aktuálně hledáme
 ■ konstruktéry tryskacích strojů
 ■ konstruktéry – kresliče

 ■ zajímavou pracovní pozici ve stabilní 
mezinárodní společnosti s dlouholetou tradicí 
na Příbramsku

 ■ týmovou práci v mladém kolektivu
 ■ atraktivní mzdové ohodnocení
 ■ motivující měsíční finanční bonus
 ■ týden dovolené navíc
 ■ závodní stravování přímo v areálu společnosti
 ■ příspěvky na sport a kulturu na Příbramsku
 ■ příspěvek na penzijní/životní připojištění
 ■ výhodný firemní mobilní tarif nejenom 

pro zaměstnance, ale i pro jejich rodinné 
příslušníky a další zajímavé benefity

 Za Balonkou 269
 Příbram 1
 261 01

Kontaktní osoba: Bc. Michaela Karlová
 HR Specialista
E-mail: michaela.karlova 
 @noricangroup.com
Web: www.wheelabratorgroup.com

  Wheelabrator Czech s.r.o.

 Fakulta strojní
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Wikov je tradičním (1884) a největším výrobcem průmyslových převodovek v ČR a zároveň se řadí mezi 
přední světové výrobce v oboru.  
Mezi jeho firmy patří plzeňský Wikov Gear s.r.o. (převodovky pro segment těžby ropy a plynu, 
cementárenské aplikace a rychloběžné převodovky), hronovský Wikov MGI a.s. (převodovky pro oblast 
větrné energetiky, hydroenergetiky a kolejová vozidla) a Wikov Sázavan s.r.o. (strojírenské komponenty). 
Pro design a konstrukci svých výrobků skupina využívá svoji společnost Orbital2. Všechny tyto firmy řídí 
mateřská společnost Wikov Industry a.s. Celá skupina v současnosti zaměstnává cca 750 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

City Tower
Hvězdova 1716/2b
Praha 4, 140 78

Kontaktní osoba: Ing. Michaela Roško M.A.
 HR Manager
E-mail: mrosko@wikov.com
Web: www.wikov.com

Wikov Industry a.s.

Národní technická knihovna
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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 Wikov
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ELEKTRO STAVEBNICTVÍ

Zeppelin CZ s.r.o., součást mezinárodního koncernu ZEPPELIN GmbH, je výhradním prodejcem 
stavebních a důlních strojů Caterpillar, dále motorů a energetických zařízení od stejného výrobce. 
Kromě prodeje zajišťuje také komplexní servis včetně dodávky náhradních dílů a flexibilní pronájem 
strojů a zařízení různých značek.
Celkem společnost zaměstnává 471 lidí na 11 pobočkách.

Zeppelin CZ není jen dodavatelem špičkových produktů a řešení, ale i zodpovědným zaměstnavatelem 
s bohatou historií, jasnou vizí a silnými hodnotami, které určují směr jejího dalšího rozvoje. Společnost 
poskytuje zaměstnancům plnou podporu v jejich profesionálním rozvoji a kariéře. Odborné znalosti, 
stejně jako talent, pracovitost, nebo týmový duch jsou v Zeppelin CZ vysoce ceněny!

zaměstnance na pozice technického  
a administrativního typu.

Obecné předpoklady jsou:
 ■ Vzdělání technického typu.
 ■ Znalost anglického jazyka (komunikativní 

úroveň).

Aktuální nabídku volných míst najdete  
na: http://www.zeppelin.jobs.cz/

 ■ Zázemí silné mezinárodní společnosti.
 ■ Propracovaný systém zaměstnaneckých 

benefitů.
 ■ Pět týdnů dovolené.
 ■ Možnost kariérního růstu.
 ■ Možnost dalšího vzdělávání.
 ■ Plný nebo částečný úvazek.

Lipová 72
Modletice
251 01

Kontaktní osoba: Petra Pokorná

E-mail: kariera-cz@zeppelin.com
Web: www.zeppelin.cz

Zeppelin CZ s.r.o. 

Fakulta strojní

Stánek 
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ČÁSTEČNÝ ÚVAZEK STROJNÍ

ELEKTRO
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ZF Engineering Plzeň je od r. 2007 součástí světového koncernu ZF Group. Jedná se o jedno z 8 hlavních 
vývojových center tohoto koncernu. Podnik prochází neustálým radikálním rozvojem, např. v r. 2015 
došlo k integraci významné americké společnosti TRW do struktury ZF. Plzeňský podnik nabízí služby 
skupině ZF Group a externím zákazníkům, a to v oblasti vývoje i testování software (C/C++) a hardware, 
dále nabízí služby v oblasti konstrukce, výpočtů, mechatroniky a metrologie. V oblasti mechatroniky 
probíhá kompletní proces od návrhu přes výrobu prototypů až po testování.

 ■ vývojáře SW v C/C++ 
 ■ specialisty pro testování SW a HW
 ■ inženýry FEM
 ■ konstruktéry pro oblast automotive

 ■ Kompletní zaškolení v dané problematice.
 ■ Účast na vývoji moderních systémů  

a technologií pro světové výrobce automobilů.
 ■ Zajímavou a tvořivou práci v přátelském 

kolektivu.
 ■ Spolupráci na projektech s dalšími vývojovými 

centry firmy ZF.
 ■ Flexibilní časové konto.
 ■ Nadprůměrný počet dovolené.
 ■ Roční bonusy.
 ■ Příspěvek na dopravu a firemní stravování.
 ■ Příspěvek na penzijní a životní připojištění.
 ■ Stabilní zázemí německé společnosti.

Univerzitní 1159/53
Plzeň
301 00

Kontaktní osoba: Zuzana Froňková
 HR Manager
E-mail: zuzana.fronkova@zf.com
Web: www.zf.com

ZF Engineering Plzeň s.r.o.

Fakulta elektrotechnická

Stánek 

113



Profil firmy

Hledáme:

Možnosti během studia: Hledané obory:

Nabízíme:

TRAINEE PROGRAM
BRIGÁDA
PRAXE NEBO STÁŽE
DIPLOMOVÁ NEBO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
ČÁSTEČNÝ ÚVAZEK STROJNÍ CHEMIE

ELEKTRO STAVEBNICTVÍ

INFORMATIKA OSTATNÍ

239

 
 
 
 
 

ZF Engineering Plzeň s.r.o. hledá (m/ž) 
 Vývojáře SW v C, C++ pro elektromobilitu  

 Vývojáře SW v C, C++ pro osobní vozy  

 Vývojáře SW v C, C++ pro HW vrstvu  

 Specialisty pro testování SW a HW 

 Inženýry FEM 

 Konstruktéry – automotive 

Kontakt: 
plz-hr@zf.com 
+420 373 736 302 

www.zf.jobs.cz 
www.ja-u-zf.com 
www.zf.com 

ZF Engineering Plzeň je jedno z hlavních 
vývojových center koncernu ZF Group. Podnik 
prochází neustálým rozvojem, např. v r. 2015 
došlo k integraci významné americké 
společnosti TRW do struktury ZF. 
Plzeňský podnik nabízí služby skupině ZF i 
externím zákazníkům, a to v oblasti vývoje i 
testování SW (C/C++), HW, v oblasti 
konstrukce, výpočtů, mechatroniky a 
metrologie. V oblasti mechatroniky probíhá 
kompletní proces od návrhu přes výrobu 
prototypů až po testování. 

Požadujeme: 
 VŠ vzdělání příslušného směru dle pozice 
 Znalost anglického nebo německého jazyka 
 Učenlivost, ochotu seberozvoje, zodpovědnost, 

aktivní přístup 
 Schopnost pracovat v týmu i samostatně 

Nabízíme: 
 Účast na vývoji moderních systémů a technologií 

pro světové výrobce automobilů 
 Kompletní zaškolení v dané problematice 
 Mezinárodní spolupráci na projektech 
 Možnost kariérního růstu 
 Možnost samostatného vedení projektů 
 Flexibilní časové konto, nadprůměrný počet dovolené 
 Roční bonusy, variabilní složku mzdy 
 Příspěvek na dopravu a firemní stravování 

Hledáš zajímavou a tvořivou práci v přátelském 
kolektivu? Chceš se podílet na vývoji převodovek pro 
Bentley nebo Rolls-Royce? Zajímá Tě 
elektromobilita? Pak se přidej k nám! 
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PRAXE NEBO STÁŽE
DIPLOMOVÁ NEBO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

STROJNÍ

INFORMATIKA

ZVVZ GROUP je stále jednou z největších strojírenských společností v Jihočeském kraji s téměř  
70 letou tradicí, která jde s trendy moderní doby. Již 19. rokem společnost ZVVZ získala ocenění Českých 
100 Nejlepších. Jednotlivé společnosti ZVVZ GROUP vlastní know how, projektují, vyrábí a dodávají 
zařízení pro ekologii, ventilátory pro průmyslové provozy, tunely, metro, přepravníky, tlakové nádoby. 
ZVVZ Group zaměstnává přibližně 800 zaměstnanců 70 různých profesí. Roční obrat společnosti činil 
v uplynulém roce cca 2,5 mld. korun. Zpravidla se nejedná o sériovou výrobu, to znamená co zakázka, 
to nový případ. Je velmi oceňována práce v týmu, jelikož na každé zakázce pracuje několik oddělení 
(obchodní oddělení přes konstrukci až po samotnou výrobu). 

V současné době máme otevřených hned několik 
pozic. Jedná se především o pracovní pozice 
pro uchazeče zaměřené na technické obory,  
a to nejen ve výrobě - zámečníci, svářeči, 
obráběči, operátoři NC strojů, ale i technické 
pozice pro THP pracovníky - konstruktéry, 
projektanty či obchodníky. Dokážeme ocenit 
vhodné studijní zaměření, ale také osobnostní 
kvality jako je pracovní nasazení, chuť učit se 
novým věcem, ochota spolupracovat v týmu  
a zodpovědnost při plnění pracovních úkolů.

Společnost ZVVZ GROUP v první řadě nabízí 
příjemné pracovní prostředí, moderní 
technologie, možnost profesního růstu, 
zvyšování kvalifikace, vzdělávací a rozvojové 
aktivity. Pro studenty je zajímavý stipendijní 
program, možnost psaní diplomových  
či bakalářských prací, stáží či brigád.
Mezi nejzajímavější zaměstnanecké bonusy 
patří příspěvek na dopravu, můžeme zmínit 
týden dovolené navíc, příspěvek na penzijní 
připojištění, zajímavý je určitě také roční bonus. 

Sažinova 888 
Milevsko
399 01

Kontaktní osoba: Mgr. Šárka Nováková
 Personalista
E-mail: sarka.novakova@zvvz.cz
Web: www.zvvz.cz

ZVVZ a.s.

Národní technická knihovna
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22. ročník Veletrhu pracovních příležitostí iKariéra  
na ČVUT v Praze
Náklad:  4 000 ks
Distribuce: zdarma
Vydáno:  25.3.2015

Koordinátor veletrhu:  Zbyněk Škoda

Realizační tým:
Průvodce veletrhem:  Hana Svěráková
Veletržní stánky:   Jan Zajíček
Grafika:    Martin Werner
Corporate relations:  Jan Kopačka
Public relations:   Jakub Kolář
Web:    Max Martynenko
Média:    Markéta Jílková
Catering:   Karolína Hanusová

Ostatní, kteří se podíleli na přípravě:
Roman Macháček 
František Brynda 
Jan Hadáček 
Eliška Pilařová
Ondřej Novák
Jiří Rákosník    
Michaela Šatková
Jan Krisman 
Michaela Militká
Filip Hutera
Martina Jandová
Waldemar Grešík
Anna Erfányuková 
Petr Ptáček

Na závěr bych chtěl poděkovat výše 
zmíněným lidem, bez kterých by  
veletrh nemohl vzniknout. Bylo mi ctí  
spolupracovat v tak skvělém týmu.

Zbyněk Škoda



243



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

pruvodce_uvodni_strana.pdf   1   6.3.2016   22:23:50

GENERÁLNÍ PARTNER

PARTNEŘI PLUS

PARTNEŘI

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

pruvodce_loga3.pdf   1   6.3.2016   22:08:36


