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Vítej na Veletrhu iKariéra, který nese od letošního roku název Chem ‑ik. Ačkoli Ti měla tato pub‑
likace pomoct už v březnu na veletrhu v NTK a zvýšit Tvé šance při oslovení personalistů, i my 
jsme z důvodu vládních nařízení nuceni nás tradiční veletrh o rok odložit. Nenechali jsme se 
ale současnou situací zastavit, a proto Ti přinášíme nejen tuto brožuru, ale také distanční verzi 
veletrhu Chem ‑ik!

Chem ‑ik #online bude probíhat na webu Poradenského a ka‑
riérního centra VŠCHT. Kromě informací, které najdeš v  této 
brožuře, budeš mít možnost nahlédnout pod pokličku některých 
firem v jejich videoprezentacích nebo si najít práci dle jejich aktu‑
álních volných pracovních pozic. Můžeš si dle kategorií vybrat tu 
ideální firmu pro Tebe a vyzkoušet si to u nich třeba v létě na pra‑
xi. Budeš mít možnost se s personalistou přímo spojit emailem, 
a pokud budeš mít více otázek, neváhej se zeptat na možnost vi‑
deohovoru. Celý veletrh nebude trvat pouze jeden den, ale celé 
2 měsíce, nemusíš si proto vyhrazovat speciálně čas a nabídku si 
prolistovat třeba až po státnicích.

Průvodce veletrhem svým obsahem přesahuje pouhé nabídky 
firem, najdeš tu navíc také kariérní články a různé tipy. Bude tu 
pro Tebe bude pořád a bude tvým pomocníkem, a to nejen při 
prvním listování, ale kdykoliv budeš přemýšlet o  svém kariér‑
ním rozvoji. Tak neváhej a dej se do čtení!

Těšíme se za rok v NTK.
Organizační tým
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MILÝ CHEMIKU

KLADY A ZÁPORY ABSOLVENTŮ VŠCHT
Richard Nevšímal,

vedoucí Poradenského a kariérního centra VŠCHT Praha

Třetím rokem systematicky sbíráme zpětnou vazbu od zaměstnavatelů našich absolventů, na‑
sloucháme vám, pozorujeme vaše cesty životem. Mimo jiné se zaměstnavatelů tážeme, jaké 
jsou největší klady a zápory mladých lidí s diplomem VŠCHT Praha. To abychom uměli efektiv‑
ně kompenzovat nedostatky a podporovat hlavní síly naší výuky. Nabídnu vám krátký vhled.

Kterýkoliv nedostatek v  sobě najdete, vězte, že nezboří vaše 
šance v životě. Nemůžete mít všechno a něco vám musí nejít. 
Nevěšte hlavu. Dožeňte, co chcete, a okolo zbytku si postavte 
podpůrné struktury z vašich kladných vlastností a schopností. 
Nezapomeňte – jsme tu od toho, abychom Vám pomohli. Nejste 
si něčím jistí? Kontaktuje Poradenské a kariérní centrum VŠCHT, 
něco spolu už vymyslíme. Čím dříve, tím lépe.

PKC.VSCHT.CZ

Jaké jsou tedy hlavní nedostatky absolventů 
dejvické chemie?

Nedostatečná jazyková vybavenost, především konverzační.

Je smutnou realitou, že jazyková vybavenost u  studentů stojí 
na druhé až třetí koleji oproti znalostem odborným. O to víc je 
tomu u technických oborů. Na(ne)štěstí jsou, dle zaměstnava‑
telů, jazyky problémem napříč absolventy všech VŠ. Co s tím? 
Máte       ‑li čas, jeďte na Erasmus nebo zahraniční stáž! Je to zaru‑
čeně nejefektivnější způsob osvojení konverzačních dovednos‑
tí. Zvažte studium double degree nebo zůstanete       ‑li při zemi, 
staňte se součástí Buddy programu a travte čas se zahraničními 
studenty v Praze.

JAZYKOVÁ VYBAVENOST STOJÍ AŽ NA DRUHÉ KOLEJI

Spíše analytický přístup – nedostatek kreativního 
myšlení.

Inženýr je řešitel problémů. Analytické myšlení je první krok, 
druhým pak dobrá znalost oboru, třetím kreativní myšlení, 
realizační zručnost a pružnost a schopnost vyhodnocovat vý‑
sledky. Pozadu s kreativitou jsou nejčastěji studenti, kteří ško‑
lou prolétnou, „aby si to odstudovali“ a nezapojí se do nějaké 
formy tvůrčí činnosti při škole (spolky, záliby, věda…). Kreativita 
je schopností vycházející ze způsobu, „jak je mozek rostlý“, je 
více otázkou pohledu na svět, způsobu, jak na realitu nahlížíte. 
Byť to tak nepůsobí, i to je sval, který lze vytrénovat. Stavěli jste 

jako malí hráze na potoce, vytvářeli jiné světy voskovkami…? 
Hledejte to v sobě. Průzkumy mezi zaměstnavateli potvrzují, že 
lidé se zkušenostmi jako je skaut, studentská organizace a dal‑
ší, mají výhodu. Je to logické – mají měkké dovednosti, které se 
naučili prací v týmu, vymýšlením projektů… Nemusí to být na 
škole, ale věnovat se aktivně nějaké činnosti mimo školu není 
na škodu. I váš volný čas může být položkou do CV!

Sebereprezentace – nedostatek umění se prodat

Mí drazí chemici, jste skromní, což je mi na vás tak sympatic‑
ké. Procházíte školou, která se s Vámi místy vůbec nepáře. Jste 
ostřílení veteráni, kteří už zažili mnohé. Sebezapření, pokora, 
přijetí porážky, to jsou některé z vašich nejdůležitějších zbraní 
a činí vás silnějšími. Co specifická síla dá, jinde musí vzít. Opako‑
vaná zkušenost i data nám naznačují, že mezi namachrovanými 
hejsky z  jiných škol, natož mezi jinými národnostmi působíte 
neprůbojně. Zkuste na to myslet! Stačí si uvědomit, že je vysoká 
pravděpodobnost, že jste příliš slušně skromní a pokorní v situ‑
aci, která to nežádá. Schopnost ocenit se není vychloubání se, 
ale integrální součást zdravé duše. Zeptejte se svých vedoucích, 
nadřízených, kolegů či kamarádů, čeho si na vás cení, někdy vás 
to překvapí.

Věc, která vás na světě tam venku zaručeně překvapí je fakt, 
že většina lidí, týmů, firem je mnohem méně schopná, než jak 
jste si představovali. Realita světa tam venku je zpravidla méně 
blyštivá, než si představujeme, a to má jednu výhodu – zname‑
ná to, že jste mnohem blyštivější v porovnání s ní.

REALITA SVĚTA TAM VENKU JE ZPRAVIDLA MÉNĚ BLYŠTIVÁ, 
NEŽ SI PŘEDSTAVUJEME

Umění prezentace výsledků

Oni vám totiž někdy nerozumí. Odborně vše dokonale před‑
stavíte, váš vyučující na VŠCHT by zatlačil slzu. Místo toho však 
na vás hledí manažer/ekonom z vedení firmy a vůbec nechápe, 
proč by vám měl odklepnout zvýšení rozpočtu a co že to tedy 
je tak důležité. To není tím, že on/ona jsou hloupí. Vy na ně jen 
mluvíte jiným jazykem. A snažit se musíte vy.
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TIPY NA PREZENTACI VÝSLEDKŮ:

Ze všeho nejdřív přemýšlejte, KOMU to říkáte. Co je na něm specifické? Co je pro něj 
důležité? Jakými zásadami se asi řídí? Rozhoduje za sebe, nebo za nějakou instituci? Co 
je jeho cílem? Co potřebuje?

Potom si pevně stanovte, JAKÝ JE BENEFIT vámi navrhovaného řešení právě pro toho, 
komu ho nabízíte. Co z toho má on, nebo instituce, kterou zastupuje? Čím mu zjedno‑
dušíte život?

Zamyslete se, JAK popsat vámi vnímanou problematiku jazykem, který daný člověk 
zná. Samozřejmě záleží na kontextu. Zkuste se naučit přemýšlet v principech, ne v je‑
vech. Princip lze vždy přeložit do jazyka jiného člověka, jev mnohem hůře. Např. „Kata‑
lyzátor, to je něco jako kofein pro vaše myšlenky nebo jako správná motivace zaměst‑
nanců – kteří pak svoji práci dělají efektivněji a o efektivitu nám jde.“

Strukturujte. Pamatujete ze slohovek na úvod ‑stať ‑závěr?
 – Co tu řešíme, proč to řešíme a co z toho můžeme mít?
 – Na jakých principech circa problematika funguje a na co si dávat pozor?
 – Realistické kroky, které je nutné provést.

A za co budete nejvíce cenění?

Výborné teoretické základy a znalosti v chemii.

Jste naprosto unikátní tím, že krom širokého chemického, 
matematického a  fyzikálního základu máte přesah do techni‑
ky, ekonomiky a managementu, potravinářství, materiálů atd. 
(v závislosti na programu). Koktejl, který vám dává obrovskou 
konkurenční výhodu v praxi. Rozhled, díky kterému se aklimati‑
zujete velmi rychle v jakýchkoli podmínkách. Rozhled, díky kte‑
rému umíte komunikovat v týmu, čemuž se v práci nevyhnete. 
Což je, myslím, i argument, proč máte být objektivně sebevědo‑
mí. Každý absolvent je výjimečný, ať chce nebo ne a ať si o sobě 
myslí, že je sebevětší nýmand. Neste hrdě každou proklínanou 
minutu, kterou jste strávili nad knihami a na přednáškách. Kaž‑
dý z těchto trnů bude vaším odznakem.

KAŽDÝ ABSOLVENT JE VÝJIMEČNÝ, AŤ CHCE NEBO NE

Kritické myšlení, řešení problémů a selský rozum

Tohle je důvod, proč jste nenahraditelnou částí společnosti. Vy 
se s tím moc necrcáte, vy řešíte. Když narazíte na něco, co je tak 
komplexní problém, že nemá jednoduché řešení, rozezlívá vás 
to. Takové si pak umíte rozdrobit na menší pod ‑problémy a ty 
jeden po druhém rozuzlujete. Říkáte si teď  – o  čem to mluví? 
Vždyť já jen normálně řeším problémy. Ano! Jsme u toho zase, 
co je normální pro vás, není normální pro všechny. Vědomostí 
máte tolik, že víte, kdy nejsou potřeba pře ‑analyzované inter‑
pretace – znáte Occamovu břitvu – správné řešení bývá to nej‑
jednodušší. Jste vychováváni zlatými českými ručičkami – nejde 
to tudy? Třeba to bude stačit ohnout, podepřít kusem něčeho, 
co jste koupili v drogerii a voilá! Jste následníci člověka, který 
vyrobil měkké kontaktní čočky z Merkuru. Chápete? Z MERKU‑
RU proboha! A kus tohohle génia dřímá i ve vás. Nepochybujte 
o tom.

CO JE NORMÁLNÍ PRO VÁS, NENÍ NORMÁLNÍ PRO VŠECHNY

Jste žádaní i v oborech mimo vaše vzdělání a kdykoliv vám bude ouvej, jsme tu pro vás. Hlavně žádný stres. Máloco stojí za ztrátu 
vašeho klidu. Dýchejte a uvědomte si, že jste dobře vybavení. V něčem, někde, tkví vaše jedinečné místo a smysl. Hledejte.

Já, mí milí chemici, já se o vás nebojím. Vy pokoříte svět a když ne, najdete si ním svou cestu jak blesk k zemi. Protože VŠCHT není 
škola, VŠCHT není papír, VŠCHT je chemie. A není snad chemie základem úplně všeho?

Staňte se členy klubu Alumni. Služby PKC jsou pro vás k dispozici i po ukončení studia. A hodně štěstí.



6 7

Skvělá příležitost zjistit, jak se připravit na svou budoucnost.

Je to pro tebe?

Cílem tohoto programu je spojit dva lidi, kteří by si mohli po‑
rozumět svou zkušeností a potřebou zkušeností dalších. Vztah 
mezi nimi je rovnocenný a je založený na vzájemné důvěře. Spo‑
lupráce pak zpravidla nekončí oficiálním koncem programu, ale 
je pro mentora i mentorovaného příjemným dlouhodobým od‑
borným a často přátelským vztahem.

Frekvence a  náplň setkávání závisí na individuální domluvě 
mentorovaného s  mentorem. Ideálně doporučujeme měsíční 
interval.

Proč chtít mentora?

Díky spojení s  tebou vybraným mentorem získáš ojedinělou 
možnost náhledu do opravdového pracovního prostředí, a kro‑
mě rozhovorů či exkurzí na pracovišti můžeš např.  pozorovat 
mentora při práci, nebo se zapojit přímo do nějakého projektu. 
Ať už chceš zjistit, jak to funguje ve sféře akademické, korporát‑
ní, nebo v podnikání, rádi Ti pomůžeme. Hlavní iniciativa je na 
Tobě a možností je nespočet.

I mentor získá!

Jako mentor můžete získat svěží pohled na svou práci. Podí‑
vejte se na svůj dosavadní postup v kariéře i v osobním životě 
trochu z nadhledu, rozšiřte si síť kontaktů a třeba se i inspirujte 
nápady svého mentorovaného.

Zapoj se v každé fázi studia.

V  zimním semestru startuje program pro bakalářské a  magis‑
terské studenty, v lednu pak postgraduální program pro PhD 
studenty, postdoky a absolventy.
Všechny informace o  programech a  registrační formulář na 
mentoringové programy 2021 najdeš na webu Poradenského 
a kariérního centra, přihlásit se můžeš již nyní!

1.

2. 4.

3.
Zamysli se nad svými vlastnostmi a nad tím, co ti jde

V práci budeš trávit třetinu svého pracovního dne. Pokud si mů‑
žeš vybírat, zvol si takovou práci, ve které můžeš uplatnit to, co ti 
přirozeně jde a v čem vynikáš. Pak hledej takové pracovní nabíd‑
ky, kde to požadují. Taková práce ti půjde od ruky a bude tě těšit. 
Pokud bude většina tvých pracovních úkolů vyžadovat to, co ti 
moc nejde, očekávej pravý opak – bude tě to stát spoustu sil.

Pokud nemůžeš přijít na to, co ti jde a co ne, zeptej se lidí, kteří tě 
znají. Nebo přijď na kariérní coaching. Budeš mít pak zároveň při‑
pravenou i odpověď na oblíbenou otázku personalistů, protože 
budeš znát své silné a slabé stránky.

PŘI VÝBĚRU UPLATNI TO, V ČEM VYNIKÁŠ

Vyšperkuj svůj životopis a motivační dopis a pošli 
je tam, kde bys chtěl pracovat

Své zkušenosti sepiš stručnou formou do životopisu. Tvého 
potenciálního zaměstnavatele budou pravděpodobně nejvíc 
zajímat tvé zkušenosti z praxe, a to nejlépe z oboru. Pokud jsi 
během studia nestihl nasbírat moc pracovních zkušeností, zkus 
prodat alespoň své mimoškolní aktivity  – činnost ve student‑
ských organizacích a spolcích, nebo zajímavé projekty, na kte‑
rých jsi pracoval.
Motivační dopis si připrav pro každého zaměstnavatele jiný. Vy‑
světli v něm, proč chceš pracovat právě pro tuto firmu a proč by 
tě měli vzít. Můžeš tu prodat i své úspěchy a to, v čem vynikáš.

Životopis a motivační dopis jsou tvou vstupenkou k tomu, aby 
tě oslovená firma pozvala na osobní pohovor, kde se představíš. 
Pokud chceš získat tipy, jak CV a motivační dopis vylepšit, mů‑
žeš se přihlásit na kariérní konzultaci.

ZAMĚSTNAVATELE BUDOU ZAJÍMAT ZKUŠENOSTI Z PRAXE

Na pohovoru prodej, co v tobě je

Na osobní pohovor se dobře připrav. Zjisti si toho o dané firmě 
předem co nejvíc. Vyzkoušej si nanečisto odpověď na otázku 
„Co nám o  sobě můžete říct?“, protože ta padne skoro určitě. 
Stejně jako „Na co byste se nás chtěl/a zeptat?“. Pro tu poslední 
je dobré mít otázky připravené předem, kdyby tě na místě nic 
nenapadlo. Také si promysli, jaký plat by sis za svou práci na 
dané pozici představoval, budou se tě na to asi ptát.

TIP: Otázky, které padnou u pohovoru zcela určitě:

„Co nám o sobě můžete říct?“
„Na co byste se nás chtěl/a zeptat?“

Na pohovor přijď včas, nervozitu nech přede dveřmi a buď sám 
sebou. Základem je upřímnost, můžeš klidně přiznat, že něco 
ještě neumíš. Ještě důležitější je projevit zájem a  nadšení pro 
danou práci a chuť učit se nové věci.

Pokud by tě zajímalo ještě něco navíc, můžeš využít kariérní po‑
radnu, nebo kariérní coaching. Najdi si Poradenské a  kariérní 
centrum VŠCHT pkc.vscht.cz/karierni ‑poradna, kde jsou vy‑
psané termíny, na které se můžeš přihlásit. Tato podpora je pro 
studenty a absolventy VŠCHT zdarma.

TŘI TIPY PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ 
ZÍSKAT DOBROU PRÁCI

Dr. Ing. Markéta Raková

Pokud sháníš svou první práci na plný úvazek, možná ti pomůže pár tipů, jak na to.

1.

2.

3.
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CHCETE ZVÝŠIT SVOJE ŠANCE 
NA NALEZENÍ ZAMĚSTNÁNÍ?

Zahraniční oddělení

Vyjeďte ke studiu, nebo stáži do zahraničí přes program Erasmus!

Dle Erasmus Impact Study1 absolventi programu Erasmus mají 
poloviční riziko oproti studentům, kteří do zahraničí během stu‑
dia nevyjeli, že budou zasaženi dlouhodobou nezaměstnaností 
nad 12 měsíců. Zároveň po pěti letech od ukončení studia je je‑
jich míra nezaměstnanosti téměř o pětinu nižší.

Zdroj: The Erasmus Impact Study - Regional Analysis, © European Union, 
2016

Díky výjezdu na Erasmus si zlepšíte svoje jazykové dovednosti. 
Žádný jazykový kurz vás nikdy nenaučí tolik, jako semestr, nebo 
dva, kdy pobýváte v zahraničí a aktivně cizí jazyk používáte. Na‑
víc za tento jazykový „kurz“ nemusíte platit, naopak dostáváte 
na to finanční příspěvek vy, a to se vyplatí! Aktuální výše podpo‑
ry se pohybuje od 420 € do 699 € / měsíc výjezdu, v některých 
zemích to může pokrýt i  téměř celé náklady na pobyt. Kromě 
toho má výjezd na Erasmus pozitivní dopad i na rozvoj vašich 

osobnostních dovedností, tzv.  soft ‑skills, jako je adaptabilita, 
schopnost řešit problémy a další, které jsou dnes zaměstnava‑
teli velmi žádané. Snadno tak zvýšíte svoji hodnotu na trhu prá‑
ce. Erasmus je i praktická věc do CV, je to způsob, jak se odlišit 
od ostatních absolventů. Není se pak čemu divit, že absolventi 
výjezdu Erasmus mají o 29% vyšší šanci zastávat manažerské 
pozice, oproti studentům, kteří na výjezdu v  zahraničí nebyli 
(*platí pro studenty z regionu střední a východní Evropy).

Zdroj: The Erasmus Impact Study - Regional Analysis, © European Union, 
2016

Proto neváhejte a  přihlaste se na Erasmus. Více informací se 
dozvíte na Zahraničním oddělení VŠCHT. Uzávěrky přihlašo‑
vání jsou 18.  3.  2020 pro studijní výjezdy v  akademickém 
roce 2020/2021. Na Erasmus stáž je možné se hlásit průběžně, 
do vyčerpání fin. prostředků. Kromě toho Zahraniční oddělení 
nabízí i mnoho dalších nabídek ke studiu a praktickým stážím 
v zahraničí. Podívejte se na náš web!

1https://ec.europa.eu/programmes/erasmus -plus/resources/documents/erasmus -impact -study_en
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Alumni in management positions five to ten years after graduation 

 
Erasmus promotes labour mobility after graduation. Of the Erasmus alumni, 40% had 
moved country at least once since graduation compared with 23% of non-mobile 
alumni. In addition, 93% (compared with 73% of the non-mobile students) could 
envisage living abroad. Former Erasmus students are also more than twice as likely to 
change their employer as non-mobile alumni. Erasmus students from Southern Europe 
in particular become mobile later in life and are more than twice as likely to move 
from one country to the other than their non-mobile counterparts. 

Alumni that have changed their country of residence or work at least once after 
graduation 

 Erasmus alumni           Non-mobile alumni 
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68% 
65% 

70% 

41% 

62% 

57% 
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55% 
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Northern Southern Eastern Western
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Interestingly, in all regions, work placements tend to improve “Analytical and 
Problem-solving Skills” significantly more than studies.  

When comparing measured effects with student perceptions, Erasmus students from 
Eastern Europe seem to be more accurate when assessing their own development 
than students in other regions, as their perceived improvement is quite consistent with 
the measured effects. The largest difference between perceptions and measured 
effects can be found in Southern Europe, where students perceive greater gain than 
what memo© measures. Western European students are less optimistic than other 
regions regarding the expected improvement of their personality through a mobility 
experience and become the most positively “surprised” by the impact of their 
experience. The highest share of Erasmus students who perceived an improvement of 
their personality traits was observed in Spain, Portugal, Romania, Bulgaria, the United 
Kingdom and Estonia.  

How does Erasmus influence future careers and social lives? 

In addition to skills, the EIS also analyses the impact of mobility on working life and 
careers. 

Employment rates are positively affected by mobility. Astonishingly, students in 
Eastern Europe reduce their risk of long-term unemployment by 83% by taking part in 
Erasmus. In Southern Europe, former Erasmus students are half as likely to 
experience long-term unemployment compared to those that do not go abroad. At the 
country level, this advantage of Erasmus alumni over non-mobile alumni is highest in 
Hungary and Portugal. 

Long-term unemployment of Erasmus and non-mobile alumni (more than 12 months 
after graduation) 

 
Even five to ten years after graduation, the unemployment rate of mobile students is 
lower than for non-mobile students. The largest difference is to be found in Southern 
Europe with 56% less Erasmus alumni experiencing unemployment than non-mobiles.  

Work placements seem to have a particularly direct positive impact on finding a job, 
with one in three Erasmus students on average offered a position by their host 
company. In Southern Europe, this share even goes up to almost one in two students, 
with Italy (51%) and Portugal (47%) at the top. 

2% 

3% 3% 

6% 

1% 

6% 

2% 

3% 

2% 

4% 

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

Erasmus Non-mobile

Northern Southern Eastern Western Average

Poradenské a kariérní centrum VŠCHT nabízí širokospektrální péči, rozvoj a podporu studentům a v neposlední řadě 
plní funkce uzlu zpětné vazby mezi studenty a vedením. Funguje tedy jako orgán servisní, podpůrný i inovační. Vizí 
PKC je rodinná atmosféra školy, která má striktní nároky, které však vyvažuje otevřeností a podpůrnými službami.

Absolvent VŠCHT je pak v naší vizi řešitelem problémů a inovátorem, rozvinutým v jedinečném směru svého nadání, 
a i přesto všestranný, ať už jako budoucí vedoucí pracovník nebo výjimečný člen týmu. Klademe maximální důraz 
na všeobecnou vybavenost absolventa, a to v kompetencích důležitých nejen pro získání a náplně práce, rozvoj 
sebe a svého okolí, či aktivního občanství, ale v také pro dobrou šanci nalézt v životě štěstí a psychickou stabilitu.

Kariérní poradenství jako takové tak tvoří jen pouhý zlomek celkového přístupu ke studentům. Jejím úkolem je 
naučit studenty vnímat své unikátní postavení a umět s ním nakládat, hledat nové nečekané cesty životem.

BŘEZEN | 16. 3. – 10.00-17.00 | 24. 3. – 12.00-17.00

DUBEN | 6. 4. – 13.00-17.00 | 16. 4.  – 14.00-17.00 | 22. 4. – 10.00-15.00

KVĚTEN | 7. 5. – 12.00-17.00 | 13. 5. – 12.00-17.00 | 18. 5. – 13.00-19.00

ČERVEN  | 4. 6. – 10.00-15.00 | 15. 6. – 12.00-17.00 | 23. 6. – 14.00-20.00

JAK FUNGUJÍ FINANCE? Cyklus finanční gramotnosti s Veronikou Houdovou | 17. 3. | 17.00

JAK ZVÝŠIT PŘÍJEM? Cyklus finanční gramotnosti s Veronikou Houdovou | 24. 3. | 17.00

PSYCHEDELIKA: JAK POMOCT ČLOVĚKU VE ZMĚNĚNÉM STAVU VĚDOMÍ | přednáška od CZEPS | 7. 4. | 17.00

Věděli jste, že … Za účast na 5 přednáškách Akademie kompetencí a návštěvu Kariérní poradny získáte Certifikát Akademie
kompetencí, které se může stát součástí Tvého portfolia.
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Automobilka ŠKODA AUTO byla založená v roce 1895 a jde tedy 
o jednu z nejstarších automobilek světa. Na začátku nebyl au‑
tomobil, nýbrž bicykl postavený v roce 1895 mechanikem Vác‑
lavem Laurinem a  knihkupcem Václavem Klementem. První 
automobil přišel v roce 1905 a nesl označení Voiturette A (z fran‑
couzštiny: vozík, malé auto). Poháněl ho vodou chlazený dvou‑
válcový motor o výkonu 7 koňských sil a o objemu 1 100 cm3. Od 
vývoje prvního motocyklu však uběhlo spoustu času. V součas‑
né době ŠKODA AUTO představila již 9 modelových řad (CITIGO, 
FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA, KAROQ, KODIAQ, KAMIQ a SU‑
PERB) a ročně vyrobí více než milion vozů.

Náš úspěch stojí na schopnosti být vždy o krok napřed, na skvě‑
lých zaměstnancích a  jejich vynikající práci. Právě z  toho dů‑
vodu najdou ve ŠKODA AUTO řadu možností uplatnění jak stu‑
denti vysokých škol, tak jejich absolventi. Na své si tak přijdou 
zájemci o stáže a vedení závěrečných prací, Trainee program či 
PhD program.

Stáže jsou ideální pro studenty vysokých škol, kteří mohou již 
během studia aplikovat získané znalosti a dovednosti do podni‑
kové praxe a v případě zájmu zde za podpory našich odborníků 
vypracovat i svou závěrečnou práci.

Náš doktorandský program je v rámci České republiky unikátní. 
Pro studenty doktorského studia je to jedinečná příležitost, jak 
svoji dizertační práci vypracovat ve spolupráci s  profesionály 
ŠKODA AUTO.

Pro čerstvé absolventy je určen roční mezinárodní Trainee 
program, který nabízí jedinečné pracovní zkušenosti. Zblízka 
poznáte, jak funguje jedna z nejmodernějších firem v České re‑
publice. Pod vedením mentora si vyzkoušíte práci v různých od‑
děleních, vyjedete na zahraniční stáž a získáte praxi ve výrobě 
i v naší dealerské síti.

A jak se připravit na pohovor ve Škodovce? Možná vám to bude 
připadat jako zbytečná a  věčně se opakující rada, ale buďte 
sami sebou. Právě tohle je to jedno z klíčových doporučení, kte‑
ré vás mohou dovést ke zdárnému cíli. Buďte takoví, jací doo‑
pravdy jste. Buďte sami sebou a nesnažte se být někým jiným.

Dobré je vědět pár informací o ŠKODA AUTO. Není zásadní me‑
morovat data a čísla o firmě samotné – rozhodně náboráři ne‑
budou nikoho zkoušet. Je jen dobré, když kandidát ví, jaké mož‑
nosti ŠKODA AUTO má co do charakteru a zaměření, a co mu 
tedy asi můžeme nabídnout pro budoucí společnou spolupráci.

Co dál? Nebojte se neúspěchu! Lehce se to řekne, ale těžko udě‑
lá? Berte to jako každodenní rozhovor s  někým, koho už zná‑
te. Jediný rozdíl bude v tom, že z tohoto rozhovoru si odnesete 
cenné zkušenosti. A hlavně ‑ Užijte si to! Pohovor může a prav‑
děpodobně bude náročný. Nenechte se tím odradit a berte to 
jako neocenitelnou zkušenost. Kde jinde budete mít příležitost 
představit své nápady a setkat se se specializovanými odborní‑
ky, kteří vám ihned poskytnou zpětnou vazbu pro vaši budoucí 
kariéru?

Popis společnosti
Nenech si ujet jedinečnou příležitost a staň se součástí moderní společnosti, ŠKODA AUTO. Náš 
úspěch stojí na schopnosti být vždy o krok napřed, na skvělých zaměstnancích a jejich vynikající 
práci. Tu u nás umíme náležitě ocenit, a nejen proto jsme se již po několikáté stali zaměstnavate‑
lem roku. Moderní prostředí, profesionální přístup, smysluplná práce Ti spolu se spoustou benefitů 
a výhod zajistí, že se z Tebe pod křídly Škodováckého šípu stane opravdová hvězda tvého oboru.

Hledáme
Do ŠKODA AUTO hledáme talentované studenty a absolventy technických i ekonomických oborů 
se znalostí cizích jazyků, kteří mají zájem o smysluplné pracovní uplatnění v technicky a technolo‑
gicky vyspělé společnosti. Pokud chceš své schopnosti a znalosti rozvíjet v týmech opravdových 
profesionálů, hledáme právě tebe!

Požadavky na uchazeče
Studenti a absolventi technických i ekonomických oborů se znalostí cizích jazyků.

Nabízíme
Studentům umožňujeme aplikovat získané znalosti do podnikové praxe prostřednictvím odbor‑
ných stáží. Pro absolventy máme připravený jednoletý rozvojový Trainee program, díky kterému 
se staneš důležitou součástí společnosti ŠKODA AUTO. V rámci Doktorandského programu se pla‑
cenou formou a pod odborným dohledem našich profesionálů podílíme na výzkumu vysokoškol‑
ských doktorandů.

ŠKODA AUTO číslo ‑ místo stánku
13 ‑ NTK

Možnosti pro studenty
Diplomová nebo bakalářská práce
Praxe/stáž
Trainee program

Kategorie
Chemie
Materiálové inženýrství
Chemické inženýrství
Paliva a energie
Analytická chemie
Chemická technologie
Ekonomie
Počítačové modelování

Tereza Kozáková
tereza.kozakova@skoda ‑auto.cz
www.skoda ‑kariera.cz
cz.linkedin.com/company/skoda ‑auto

ŠKODA AUTO
tř. Václava Klementa 869
Mladá Boleslav 29301

SKODA-KARIERA.CZŠKODA AUTO - CareerŠKODA AUTO a.s.@WeAreSKODAŠKODA AUTO Kariéra

OBJEV SVOU
  PŘÍLEŽITOST

VE SVĚTĚ TECHNOLOGIÍ

MICHAL VILD
ZKOUŠKY A PROTOTYPY
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Popis společnosti
We solve our clients‘ toughest challenges by providing services in strategy, consulting, digital, 
technology and operations. We partner with more than three‑quarters of the Fortune Global 500, 
driving innovation to improve the way the world works and lives. With expertise across more than 
40 industries and all business functions, we deliver transformational outcomes for a demanding 
new digital world in over 120 countries.

Hledáme
Join an interesting and dynamic project supporting an international pharmaceutical company by 
providing local affiliate support for pharmacovigilance and provide quality check/review for affili‑
ate data entry of cases with source documents in French. Currently the team is looking for a French 
speaker who would join it as a Local Drug Safety Officer.

Požadavky na uchazeče
 ‑ Completed degree in any Life Science field – biology, genetics, ecology, medicine etc. (minimum 

bachelor degree of 3 or more years)
 ‑ English language proficiency at B2 level or higher.
 ‑ Good interrelationship skills and ability to train/mentor colleagues.
 ‑ Self‑motivated and enthusiastic.
 ‑ Detail‑oriented.

Nabízíme
Professional growth based on performance with continuous training.
 ‑ Be part of an international team within world ś leading global company.
 ‑ Wide range of benefits together with fun teambuildings and events.

Accenture číslo ‑ místo stánku
25 ‑ NTK

Možnosti pro studenty
Částečný úvazek
Plný úvazek
Praxe/stáž
Brigáda

Kategorie
Léčiva

Kristýna Škůrková
kristyna.skurkova@accenture.com

Popis společnosti
Přidej se k nám a staň se součástí společnosti Aerosol – service, a. s. Působíme na českém trhu od 
roku 2001 a od svého vzniku úspěšně rozšiřujeme své aktivity v Evropě i v zámoří. Dnes jsme výhrad‑
ním dodavatelem řady významných českých i evropských distributorů polyuretanových pěn a tech‑
nických aerosolů.

Hledáme
Do svých řad hledáme talentované studenty a absolventy, kteří chtějí získat zkušenosti a reálnou pra‑
xi v oblastech vývoje nových produktů, zkoušení, testování a výroby.

Požadavky na uchazeče
Hledáme studenty či absolventy se znalostí cizích jazyků.

Nabízíme
Nabízíme zajímavý obor s tvůrčí prací, možností odborného a kariérního růstu,
stabilitu a získání zkušenosti z reálné praxe. Budeš pracovat na samostatném
úkolu/projektu v týmu, který Tě zajímá a souvisí s Tvým studijním oborem.
Využiješ jazykové znalosti a budeš se podílet na vývoji nových receptur
a zlepšování technologických postupů.

Aerosol – service, a. s.

Možnosti pro studenty
Technické a odborné zázemí (pro‑
středí) pro bakalářské a diplomové 
práce
Praxe/stáže
Brigáda
Zaměstnání

Kategorie
Chemie
Chemické inženýrství
Chemická technologie

Ing. Helena Vymyslická
hr@aerosol.cz
www.aerosol.cz
https://www.linkedin.com/company/aerosol‑‑‑service ‑a.s./

Aerosol – service, a. s.
Družstevní 2
273 51 Pletený Újezd (Kladno)

Popis společnosti
Jsme součástí japonské skupiny AGC s více než stoletou historií. Skupina je největším výrobcem plochého 
skla na světě. V rámci skupiny AGC patříme k divizi AGC Automotive Europe, která zaštiťuje všechny závody 
na výrobu autoskel skupiny AGC v Evropě. Klíčovým produktem jsou automobilová skla. Zaměřujeme se 
na vývoj a výrobu všech typů autoskel – čelní, boční, zadní i střešní. Vyvíjíme nové typy autoskel, které jsou 
důležité pro rostoucí konektivitu automobilů a infotainment.

Hledáme
Absolventy vysokých škol technického směru.

Požadavky na uchazeče
(vy)studovaný technický obor, anglický jazyk na komunikativní úrovni, aktivní přístup, ochota učit 
se novým věcem.

Nabízíme
13. plat, 14. plat, roční bonus, příspěvek na penzijní připojištění, Cafetery system, 5 týdnů dovolené, 
3 Sick days, dotované závodní stravování, další vzdělávání.

AGC Automotive Czech, a. s. číslo ‑ místo stánku
18 ‑ NTK

Možnosti pro studenty
Částečný úvazek
Plný úvazek
Diplomová nebo bakalářská práce
Praxe/stáž
Brigáda
Trainee program

Marie Kovářová
marie.kovarova@eu.agc.com
www.agcautomotive.cz

AGC Automotive Czech, a. s.
Osada 33
Chudeřice 418 01 Bílina

Popis společnosti
Bosch je globální značka. Naše výrobky a naše řešení se používají na všech kontinentech. Znamená 
to, že jsme schopni se přizpůsobit místním potřebám — bez toho, že bychom ztratili kontext, cel‑
kový obraz situace nebo problému. Buďte součástí naší mezinárodní sítě a využijte výhod rozmani‑
tosti příležitostí, které nabízí celosvětový zaměstnavatel.

Hledáme
Nastartujte svou profesní kariéru s námi. Studium je úspěšně dokončeno, a vy teď hledáte zajíma‑
vou pracovní pozici, která nabízí dobrou perspektivu? U nás se naučíte, jak vést projekty a týmy 
k úspěchu. Nebo se zaměřte na svou specializaci, abyste se mohli hlouběji ponořit do problemati‑
ky, která vás opravdu přitahuje.

Požadavky na uchazeče
Důležité je pro nás ukončené vzdělání, výhodou pak zahraniční zkušenost. Rádi uvítáme lidi krea‑
tivní, se smyslem pro inovace, protože ty nás ženou kupředu. Komunikativní znalost AJ / NJ je také 
potřeba. A hlavně chuť pracovat na nejen zajímavých, ale i náročných projektech.

Nabízíme
Přes 130 let naši kolegové ovlivňují budoucnost prostřednictvím předního poskytovatele technolo‑
gií a služeb. Tvoříme inovace, které zlepšují kvalitu života a šetří zdroje. Povzbuzujeme naše pracov‑
níky, aby byli sami sebou, rozmanitost vnímáme jako výhodu. Work     ‑life balance, je pro nás cestou 
ke kreativitě a spokojenosti. Naše aktivity jsou tak rozmanité, jako jsou naše lokality ve světě.

BOSCH místo stánku
2 ‑ NTK

Možnosti pro studenty
Částečný úvazek
Diplomová nebo bakalářská práce
Praxe/stáž
Brigáda

Kategorie
Materiálové inženýrství
Paliva a energie
Počítačové modelování

Michal Janeček
Michal.Janecek@cz.bosch.com
www.bosch.cz
www.linkedin.com/company/
bosch_ceska_republika

Robert Bosch, spol. s r. o.
Roberta Bosche 2678
370 04 České Budějovice
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Popis společnosti
Jsme ryze česká biotechnologická společnost. Od roku 1990 vyrábíme aktivní látky pro farmaceutický a kosme‑
tický průmysl v čele s kyselinou hyaluronovou. Tato tělu vlastní látka nachází hojné uplatnění v přípravcích proti 
stárnutí pleti, očních kapkách či v léčbě chronických ran. V našich špičkově vybavených laboratořích se věnujeme 
regenerativní medicíně, tkáňovému inženýrství či nanotechnologiím, a to nejen v oblasti aplikovaného, ale také 
základního výzkumu.

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

Požadavky na uchazeče
 ‑ ukončené VŠ vzdělání,
 ‑ nadšení pro učení se a poznávání nových věcí,
 ‑ zkušenosti s prací v laboratoři,
 ‑ dobrá orientace v odborné literatuře,
 ‑ analytické myšlení,
 ‑ systematický přístup k řešení úkolů, dobrá práce 

s daty,
 ‑ znalost anglického jazyka na úrovni B2,
 ‑ řidičský průkaz sk. B.

Nabízíme
 ‑ Odborné stáže a trainee programy,
 ‑ vedení bakalářských, diplomových a doktorand‑

ských prací,
 ‑ volné pracovní pozice napříč společností i pro ab‑

solventy,
 ‑ trainee pozice.

Benefity
 ‑ pružná pracovní doba,
 ‑ podpora odborného vzdělávání a osobního rozvoje,
 ‑ stravování v areálu společnosti s příspěvkem,
 ‑ bezúročné půjčky na bydlení,
 ‑ roční bonus za plné využití pracovní doby a další.

Contipro, a. s. číslo ‑ místo stánku
32 ‑ NTK

Možnosti pro studenty
Diplomová nebo bakalářská práce
Praxe/stáž
Trainee program

Kategorie
Chemie
Leciva
Materiálové inženýrství
Biochemie a mikrobiologie
Analytická chemie
Chemická technologie

Mgr. Eva Myšáková
mysakova@contipro.com
www.contipro.cz
cz.linkedin.com/company/contipro

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

Popis společnosti
Crytur je přední světovou společností zabývající se výrobou a opracováním syntetických krystalů 
se zaměřením na speciální technické a vědecké aplikace s úzkou specializací na zákaznické projek‑
ty s vysokou mírou spolupráce ve výzkumu a vývoji.
Provozujeme moderní výrobní areál a využíváme vlastní propracované technologie pro růst krysta‑
lů a jejich následné opracování, přísnou technickou kontrolu a montáž do špičkových technických 
celků v čistém prostředí.

Hledáme
V Cryturu se uplatní odborníci, ale i absolventi 
se specializací v  oblasti chemie, fyziky, strojí‑
renství, optiky, optoelektroniky, elektrotechni‑
ky, ale sklářských technologií.
V současné době hledáme:
 ‑ Procesní ‑ provozní technolog,
 ‑ Vývojový pracovník ‑ vedoucí projektu,
 ‑ Fyzik ‑ optik,
 ‑ Vývojový pracovník laboratoře laserových 

krystalů.

Nabízíme
 ‑ vysoce atraktivní zaměstnání a kontakt s nej‑

modernějšími standardy,
 ‑ spolupráci na výrobě a vývoji špičkových vý‑

robků,
 ‑ seznámení s řadou moderních postupů,
 ‑ možnosti dalšího kvalifikačního rozvoje,
 ‑ přátelské pracovní prostředí, profesionalita,
 ‑ flexibilní pracovní doba,
 ‑ prémie za dosažené pracovní výsledky,
 ‑ 5 týdnů dovolené,
 ‑ stravenky,
 ‑ příspěvky na penzijní spoření/životní pojiš‑

tění,
 ‑ výběr nápojů zdarma.

Crytur, spol. s r. o. místo stánku
4 ‑ NTK

Možnosti pro studenty
Částečný úvazek
Diplomová nebo bakalářská práce
Praxe/stáž
Brigáda
Trainee program

Kategorie
Chemie

sarka.sevcikova@crytur.cz
crytur.com
cz.linkedin.com/company/crytur ‑spol ‑s ‑r  ‑o‑

Crytur, spol. s r. o.
Na Lukách 2283
511 01 Turnov

Popis společnosti
Společnost ČEZ je největším energetickým uskupením v České republice i v rámci střední a jihový‑
chodní Evropy. ČEZ je největším výrobcem elektřiny v České republice, zákazníkům dodává i plyn 
a teplo.
ČEZ, a. s. je jádrem skupiny firem – Skupiny ČEZ, jejíž aktivity zahrnují pestré spektrum činností 
od těžby surovin, přes výrobu, distribuci a obchod až po oblast informatiky, jaderného výzkumu, 
projektování, výstavby a údržby energetických zařízení nebo zpracování vedlejších energetických 
produktů.

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

Nabízíme
Získáte zaměstnání ve Skupině ČEZ, která se pravidelně umísťuje na prvních příčkách anket o nej‑
lepšího a ekonomicky stabilního zaměstnavatele. Práci, v rámci které si budete dále rozvíjet své 
znalosti a zkušenosti. Našim zaměstnancům se snažíme vyjít vstříc poskytováním různých druhů 
pracovního volna a nabídkou široké škály benefitů.

Skupina ČEZ číslo ‑ místo stánku
8 ‑ NTK

Možnosti pro studenty
Diplomová nebo bakalářská práce
Praxe/stáž

Kategorie
Chemie
Materiálové inženýrství
Chemické inženýrství
Paliva a energie
Chemická technologie

Martin Klacián
martin.klacian@cez.cz
kdejinde.cz

ČEZ, a. s.
Duhová 425/1
140 00 Praha 4

Kde jinde to dokážete

ÚSPĚŠNÁ 
KARIÉRA

ZAČÍNÁ SPRÁVNÝM ROZHODNUTÍM

KDEJINDE.cz
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Popis společnosti
Glencore Agriculture Czech je součástí společnosti Glencore Agriculture se sídlem v Rotterdamu. 
Zabýváme se obchodováním s agrokomoditami, výrobou řepkového oleje a jeho distribucí.
Na trhu práce nyní působíme jako silný a zodpovědný zaměstnavatel. Ctíme principy etiky, ekolo‑
gie, společenské odpovědnosti a  podporujeme rozvoj vědy a  výzkumu. Snažíme se podporovat 
kulturní, sportovní a vzdělávací vyžití našich zaměstnanců.

Hledáme
 ‑ procesní inženýr,
 ‑ technolog,
 ‑ laborant,
 ‑ specialista kvality.

Aktuální nabídku práce inzerujeme na pracovním portále jobs.cz.

Požadavky na uchazeče
 ‑ Mám ukončené VŠ vzdělání.
 ‑ Ovládám angličtinu na pokročilé úrovni.
 ‑ Baví mě mechanika, fyzika a chemie.
 ‑ Chtěl bych se realizovat v potravinářském průmyslu.

Nabízíme
 ‑ možnost kariérního růstu a osobního rozvoje,
 ‑ uplatnění vlastních nápadů,
 ‑ spoluúčast na projektech ve spolupráci s Rotterdamem,
 ‑ zaměstnanecké benefity.

Popis společnosti
HEINEKEN je druhou největší pivovarnickou skupinou na světě i v Evropě. V České republice je HEINE‑
KEN třetím nejvýznamnějším hráčem na domácím trhu s pivem a naší dlouhodobou ambicí je dostat 
se na druhou příčku.
 ‑ Vlastníme 3 pivovary: Krušovice, Velké Březno, Starobrno.
 ‑ Produkujeme 2,3 mil. hektolitrů piv a ciderů.
 ‑ Vlastníme 13 značek piv a ciderů.
 ‑ Zaměstnáváme 550+ lidí v České republice.
 ‑ Řídíme se heslem: Vaříme radost, která spojuje.

Hledáme
Máme zaměstnance na různých pozicích ve výrobě, logistice, obchodu, marketingu, financích i HR, 
takže hledáme vhodné uchazeče ze všech oborů. Rádi doplníme naše řady i o čerstvé absolventy a to 
zejména do našich pivovarů.

Požadavky na uchazeče
Jsme mezinárodní společnost, takže angličtina aspoň na komunikativní úrovni je nutnost. Zároveň 
jsme na více lokalitách a často probíhají společné projekty, proto je nezbytný i řidičský průkaz.
Hledáme zaměstnance, kteří mají zájem o pivní průmysl, nevadí jim dynamické prostředí a umí si 
poradit s neznámou situací.

Nabízíme
 ‑ Super tým kolegů a práci, která je různorodá, pivo jako benefit, 5 týdnů dovolené, stravenky, škole‑

ní a vzdělávací programy, mzdu s možností růstu, program cafeteriaa spoustu společných aktivit.
 ‑ Pracovní poměr na dobu určitou 1 rok s možností změny na dobu neurčitou po jednom roce a pro 

naše talenty také široké možnosti kariérního posunu.

Glencore Agriculture Czech, s. r. o.

Heineken Česká republika, a. s.

číslo ‑ místo stánku
33 ‑ NTK

číslo ‑ místo stánku
20 ‑ NTK

Možnosti pro studenty
Částečný úvazek
Plný úvazek
Brigáda
Trainee program

Možnosti pro studenty
Částečný úvazek
Plný úvazek
Trainee program

Kategorie
Chemie
Potraviny
Chemické inženýrství
Analytická chemie
Chemická technologie

Kategorie
Potraviny

Lucie Udatná
lucie.udatna@seznam.cz
www.glencoreagriculture.cz/

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

Lenka Šedová
lenka.sedova@heineken.com
kariera.heineken.cz/
www.linkedin.com/company/3131

Heineken Česká republika, a. s.
U Pivovaru 1
270 53 Krušovice

Popis společnosti
Dlouhodobě jsme jedničkou v potravinovém retailu. A je v nás mnohem více, než se na první pohled 
může zdát. Za silnou a stabilní prodejnou stojí totiž neméně dynamicky fungující chod dvou logis‑
tických center, centrály a našeho vlastního masozávodu. Tam naleznou uplatnění řezníci, kontrolo‑
ři kvality, Trainee a další specialisté z oboru. Pravidelně se umisťujeme mezi Top 5 zaměstnavateli 
v ČR. Tento rok jsme obhájili ocenění Top Employer Česká republika 2020 a Top Employer Europe 
2020.

Hledáme
Základem našeho úspěchu jsou lidé, kteří tvoří silný tým. Jako jeden z nejvýznamnějších obchod‑
ních řetězců, který má silnou pozici na trhu, jsme spolehlivým zaměstnavatelem se širokou škálou 
uplatnění. Ať jste prodavač nebo architekt, „ajťák“ nebo kontrolor kvality, u nás má každý šanci 
najít práci.

Nabízíme
Nabízíme možnost budovat kariéru. Našim zaměstnancům nabízíme především oporu silného 
a dynamického zaměstnavatele.Všechny oblasti spojuje náš preventivní program Zdraví nás baví, 
který zahrnuje sérii workshopů věnujících se tématům jako je zdravé stravování, fyzioterapie, masá‑
že či běžecké techniky. Zdraví a spokojenost našich zaměstnanců je pro nás totiž na prvním místě.

Kaufland Česká republika, v. o. s. číslo ‑ místo stánku
30 ‑ NTK

Možnosti pro studenty
Plný úvazek
Trainee program

Kategorie
Chemie
Potraviny
Biochemie a mikrobiologie
Chemická technologie

Michaela Mertová
michaela.mertova@kaufland.cz
kaufland.cz/kariera
www.linkedin.com/company/
kaufland ‑ceska ‑republika ‑v ‑o  ‑s‑

Kaufland Česká republika, v. o. s.
Bělohorská 2428/203
169 00 Praha 6



18 19

Popis společnosti
 ‑ Jedna z nejvýznamnějších mlékárenských společností na světě,
 ‑ tradice české značky,
 ‑ možnost studijního programu v zahraničí,
 ‑ možnost růstu a dalšího vzdělávání doma i v zahraničí,
 ‑ přátelské prostředí.

Hledáme
 ‑ absolventy magisterského programu s motivací zahájit kariéru v mlékárenském průmyslu,
 ‑ s velmi dobrou znalostí angličtiny,
 ‑ s chutí učit se nové věci i nový jazyk (FJ),
 ‑ s ambicí poznávat mezinárodní prostředí a rozvíjet se.

Nabízíme
 ‑ dvouletý studijní program ve Francii pro absolventy vysokých škol s jistotou pracovního místa po 

úspěšném absolvování programu v jedné z našich továren ‑ v Klatovech nebo Ostravě,
 ‑ možnost psaní bakalářských či diplomových prací, případně možnost praxe v Mlékárně Kunín či 

Mlékárně Klatovy.

Lactalis CZ, s. r. o. číslo ‑ místo stánku
23 ‑ NTK

Možnosti pro studenty
Částečný úvazek
Plný úvazek
Diplomová nebo bakalářská práce
Praxe/stáž
Brigáda

Kategorie
Potraviny

Mgr. Hana Šenková
hana.senkova@lactalis.cz
www.lactalis.cz/

Popis společnosti
Jsme česká chemicko ‑farmaceutická společnost zaměřená na vývoj, výzkum a výrobu generických 
léčivých látek. Splňujeme požadavky Správné výrobní praxe, máme zavedený a certifikovaný in‑
tegrovaný systém řízení kvality a ochrany životního prostředí podle norem ISO 9001 a ISO 14001.
Podnikáme s vědomím, že jen nové výstupy z vlastního výzkumu a vývoje nám umožní uspět na 
náročných světových trzích. Naše léčivé látky naleznete v lécích po celém světě a řadu z nich běžně 
užíváte i u nás.

Hledáme
Hledáme chemiky, kteří
 ‑ mají chuť podílet se na zajímavých a smyslu‑

plných projektech,
 ‑ chtějí profesně vyniknout,
 ‑ neustále rozvíjet své znalosti,
 ‑ se nebojí výzev a nových příležitostí,
 ‑ chtějí práci, která je bude bavit a naplňovat.

Požadavky na uchazeče
Měli byste mít
 ‑ vysokoškolské vzdělání v  oboru organická 

chemie, organická technologie,
 ‑ chemické inženýrství, farmacie nebo příbuz‑

ný obor,
 ‑ znalost laboratorních technik organické che‑

mie i analytických metod,
 ‑ znalost angličtiny na min. úrovni B1.

Nabízíme
Nabízíme práci v  prostředí splňující nejmoder‑
nější světové standardy a  spolupráci s  kolegy, 
kteří své práci rozumějí.
A jako bonus:
 ‑ další odborné vzdělávání,
 ‑ pracovní dobu 7,5 hodiny,
 ‑ 5 týdnů dovolené,
 ‑ penzijní připojištění,
 ‑ jazykové kurzy,
 ‑ dotované závodní stravování,
 ‑ společenské a sportovní akce.

FARMAK, a. s. místo stánku
Respirium B

Možnosti pro studenty
Diplomová nebo bakalářská práce
Praxe/stáž

Kategorie
Chemie
Léčiva
Chemická technologie

kariera@farmak.cz
www.farmak.cz
www.linkedin.com/company/farmak ‑a ‑s‑/

FARMAK, a. s.
Na Vlčinci 16/3
Klášterní Hradisko
779 00 Olomouc

Nabízíme se ti
Pojď k nám… bude tě to bavit.

Praxe a práce u nás na kariera.rako.cz, lb-minerals.cz

Nabízíme:
odborné praxe | placené brigády | stipendium | trainee programy | zaměstnání

Hledáme absolventy učilišť, středních a vysokých škol 

   –  obory strojní, elektrotechnické, chemicko-technologické, těžba a zpracování nerostných surovin.

Nabízíme Nabízíme 
Pojď k nám… bude tě to bavit.Pojď k nám… bude tě to bavit.

Praxe a práce u nás na kariera.rako.cz, lb-minerals.cz

 | placené brigády | stipendium | trainee programy

Hledáme absolventy učilišť, středních a vysokých škol 
–  obory strojní, elektrotechnické, chemicko-technologické, těžba a zpracování nerostných surovin.

Nabízíme 
Pojď k nám… bude tě to bavit.

Nabízíme 
Pojď k nám… bude tě to bavit.

Praxe a práce u nás na

Nabízíme:

Praxe a práce u nás na

Vyrábíme 
keramické 
obklady
tel.: 378 021 282

rako.cz

 kariera.rako.cz, lb-minerals.cz

Těžíme 
suroviny

lb-m
inerals.cz

tel.: 378 021 282

Letak nabor LB + Min 210x148.indd   1 23.1.20   13:14

Popis společnosti
LASSELSBERGER, s. r. o., je jediným výrobcem keramických obkladů a dlažeb v ČR a zároveň se řadí 
k největším evropským výrobcům obkladových materiálů. LASSELSBERGER, s. r. o., zachovává a roz‑
víjí tradici české značky RAKO již 135 let.
LB MINERALS, s. r. o., se zabývá především těžbou, úpravou a zpracováním kaolinů, jílů, živců, kame‑
niva a písků. Výroba ekologicky šetrných výrobků je součástí firemní strategie.

Hledáme
Absolventy, kteří budou po zapracování připraveni:
 ‑ řídit výrobní provozy,
 ‑ podílet se na vývoji nových výrobků,
 ‑ vytvářet technologické postupy.

Studenty, kteří mají zájem:
 ‑ o praxi nebo brigádu přímo ve výrobním závodě a být při vzniku a výrobě jedinečného produktu 

na trhu,
 ‑ poznat celý výrobní proces od začátku až po expedici k zákazníkovi.

Požadavky na uchazeče
 ‑ ukončené vysokoškolské vzdělání,
 ‑ chuť se dále rozvíjet a zájem o nové technolo‑

gie,
 ‑ znalost anglického jazyka.

Nabízíme
 ‑ trainee programy přímo ve výrobních závo‑

dech,
 ‑ podporu kariérního růstu a osobního rozvoje,
 ‑ perspektivní zaměstnání,
 ‑ zajímavé zaměstnanecké benefity, 13. plat 

a řadu dalších výhod,
 ‑ přátelské prostředí a  podporu při startu Vaší 

kariéry.

LASSELSBERGER, s. r. o. číslo ‑ místo stánku
Respirium B

Možnosti pro studenty
Diplomová nebo bakalářská práce
Brigáda
Trainee program

Kategorie
Ochrana životního porstředí
Materiálové inženýrství
Paliva a energie
Analytická chemie
Chemická technologie

Jana Čermáková
jana.cermakova@rako.cz
www.rako.cz

LASSELSBERGER, s. r. o.
Adelova 2549/1
301 00 Plzeň ‑ Jižní Předměstí
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Popis společnosti
Macco Organiques, s. r. o., český výrobce a distributor čistých anorganických solí vlastněný společ‑
ností Lallemand, je světovým lídrem ve výrobě a distribuci minerálních solí pro infuzní a dialyzační 
roztoky, léčiva, biotechnologie, kojeneckou výživu, nutriční doplňky, veterinární přípravky, minera‑
lizované a balené vody. Naše produkty se vyvážejí do více než 83 zemí světa, od Spojených států, 
Latinskou Ameriku, přes Afriku, arabské země, Dálný Východ včetně Japonska, až po Austrálii a Nový 
Zéland.

Hledáme
V Macco Organiques, s. r. o. se otevírají pracovní příležitosti zejména pro absolventy chemických 
a  technických oborů, kteří se mohou uplatnit jako: PROCESNÍ INŽENÝŘI, PRACOVNÍCI VÝZKUMU, 
PRACOVNÍCI JAKOSTI, STROJNÍ INŽENÝŘI, TECHNICI.
Hledáme loajální zaměstnance, kteří se chtějí podílet na dlouhodobé prosperitě společnosti.

Nabízíme
Zaměstnancům nabízíme: možnost perspektivního zaměstnání ve stále se rozvíjející společnosti, 
pracovní poměr na dobu neurčitou, plný pracovní úvazek, možnost odborného růstu, motivující 
systém odměňování a benefitů (např. měsíční odměny, roční prémie, týden dovolené navíc, čerpání 
příspěvků na stravné volnočasové aktivity formou elektronické platební karty, aj.).

Macco organiques, s. r. o.

Možnosti pro studenty
Diplomová nebo bakalářská práce
Praxe/stáž
Brigáda

Kategorie
Chemie
Léčiva
Potraviny
Biochemie a mikrobiologie
Chemické inženýrství
Analytická chemie
Chemická technologie

Monika Miklíková
monika.miklikova@macco.cz
www.macco.cz

Macco organiques, s. r. o.
Zahradní 1938/46c
792 01 Bruntál

Popis společnosti
McDermott je jedním z  největších poskytovatelů technologií, inženýrských služeb a  stavebních 
řešení pro energetický průmysl. Jsme specialisté na zpracování ropy a plynu. Již více než století 
poskytuje McDermott svým zákazníkům spolehlivá a komplexní řešení technologií, podmořského 
průzkumu a těžby nebo zpracování LNG. Naše pobočka v Brně zaměstnává na 500 odborníků ve 
všech souvisejících oblastech. Věděli jste, že přímo z Brna jsme schopni vyprojektovat a postavit 
rafinerii? Buďte s námi u toho!

Hledáme
Profesionály v našem oboru, ale i absolventy technických oborů. Důležitá je pro nás chuť se věno‑
vat našemu specifickému odvětví, které je zcela jedinečné v celém regionu.
Příklady obsazovaných pozic: Procesní inženýr, Strojní inženýr, Projektant elektro, Projektant měře‑
ní a regulace, Projektant ocelových/betonových konstrukcí.

Požadavky na uchazeče
 ‑ vzdělání technického zaměření,
 ‑ zájem o nové technologie a především odvětví, které je v našem regionu unikátní,
 ‑ vzhledem k mezinárodnímu prostředí a projektům schopnost domluvit se anglicky.

Nabízíme
 ‑ zajímavou a naplňující práci ve velmi atraktivním oboru,
 ‑ zázemí globální společnosti s více jak stoletou tradicí, která je však unikátní na lokálním trhu,
 ‑ účast na globálních projektech a spolupráce s týmy z celého světa,
 ‑ možnost karierního a odborného růstu v rámci dlouhodobé spolupráce.

McDermont číslo ‑ místo stánku
17 ‑ NTK

Možnosti pro studenty
Částečný úvazek
Plný úvazek
Diplomová nebo bakalářská práce

Kategorie
Chemie
Chemické inženýrství
Paliva a energie
Chemickí technologie
Počítačové modelování

Pavel Boček
pavel.bocek@mcdermott.com
www.mcdermott.com
www.linkedin.com/company/
mcdermott ‑international ‑inc‑/

McDermont
Holandská 8
639 00 Brno

mcdermott.com 

Kontakty:
McDermott
Holandská 8, Brno
Email: jobscz@mcdermott.com

Upstream Oil & Gas  Liquefied Natural Gas  Refining

Petrochemicals  Power  Industrial Storage  Technology

RAFINERIE Z BRNA ?

Po více než století, McDermott svým globálním zákazníkům poskytuje  spolehlivá a 
komplexní řešení. Od studie po realizaci, od ropného vrtu až po skladování 
výsledného produktu, který svět potřebuje dnes…i zítra. 
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Popis společnosti
MemBrain je výzkumná, inženýrsko ‑technologická společnost, která svou činnost zaměřuje na vý‑
zkum a inovační aktivity v oblasti membránových procesů, zejména pak na přenos do komerční pra‑
xe. Zákazníkům nabízíme vývoj technologického řešení separace a čištění kapalných směsí či roztoků 
a plynů na základě aktuálních vědeckých poznatků. Podporujeme proces vedoucí k vývoji nových 
výrobků, technologií a jejich zavedení do praxe. MemBrain je dceřinou společností MEGA, a. s. a byla 
založena v říjnu 2008.

Hledáme
 ‑ technolog pro vývoj, návrh a ověření membránových technologií,
 ‑ specialista obchodu a marketingu, laborant specialista,
 ‑ servisní technik, specialista ASŘ, konstruktér,
 ‑ projektant elektro.

Nabízíme
 ‑ zajímavou práci v soukromé české společnosti s unikátním know ‑how,
 ‑ 5 týdnů dovolené,
 ‑ pružnou pracovní dobu v 37,5hodinovém týdnu,
 ‑ Umožníme Vám na sobě pracovat, sami si vyberete školení v oboru.
 ‑ příjemné pracovní prostředí v moderně vybavené budově,
 ‑ dotované stravování ve vlastní jídelně, kafeterii Edenred, příspěvky na penzijní, připojištění, telefon 

i k soukromým účelům, odměny k výročím…

MemBrain, s. r. o. číslo ‑ místo stánku
Respirium B

Možnosti pro studenty
Částečný úvazek
Plný úvazek
Diplomová nebo bakalářská práce
Praxe/stáž

Kategorie
Chemie
Ochrana životního prostředí
Potraviny
Materiálové inženýrství
Chemické inženýrství
Analytická chemie
Chemické technologie
Počítačové modelování

Lenka Košatová
lenka.kosatova@membrain.cz
www.mega.cz/volna ‑mista
linkedin.com/company/mega ‑cz

MemBrain, s. r. o.
Pod Vinicí 87
471 27 Stráž pod Ralskem

PRACUJTE S NÁMI

Jsme mezinárodně úspěšná česká firma 
s moderním výzkumem a vývojem 
ve Stráži pod Ralskem.
.
Naše technologie šetří zdroje v automotive 
nebo potravinářství a napravují ekologické škody.
.
S námi budete mít příležitost realizovat projekty 
po celém světě. 

www.mega.cz/volna-mista

JSME VÝZKUMNÍCI,
VÝROBCI A VIZIONÁŘI

Popis společnosti
Mondi Štětí, a. s. je součástí nadnárodní skupiny Mondi, která zaměstnává více než 25.000 zaměst‑
nanců. Na českém trhu jsme předním výrobcem papírových materiálů, papíru a buničiny. Továren‑
ský komplex Mondi se rozkládá v malebné krajině Českého středohoří na břehu řeky Labe a jeho 
historie sahá do roku 1949. Patříme mezi největší zaměstnavatele v regionu.
V Mondi na vás čeká odpovědný zaměstnavatel a fajn parta, která táhne za jeden provaz. Společně 
vytváříme místo, kde nás baví pracovat i žít!

Hledáme
Hledáme studenty a  absolventy technických 
oborů, kteří mají zájem o:
 ‑ pracovní uplatnění v zajímavém oboru,
 ‑ technické/technologické pozice, které vyža‑

dují odborné znalosti,
 ‑ spolupráci při tvorbě diplomových, bakalář‑

ských a ročníkových prací,
 ‑ odborné konzultace a studentské stáže.

Požadavky na uchazeče
 ‑ VŠ vzdělání technického směru,
 ‑ chuť získávat nové zkušenosti,
 ‑ zájem o další vzdělávání,
 ‑ týmový hráč,
 ‑ dobré komunikační a organizační schopnosti.

Nabízíme
 ‑ perspektivní zaměstnání v mezinárodní firmě,
 ‑ příležitost pro získání odborných zkušeností 

napříč celou výrobou,
 ‑ možnost pro osobní i profesní růst,
 ‑ spolupráci na zajímavých projektech,
 ‑ možnost dalšího vzdělávání,
 ‑ širokou škálu zaměstnaneckých benefitů.

Mondi Štětí, a. s. číslo ‑ místo stánku
27 ‑ NTK

Možnosti pro studenty
Plný úvazek
Diplomová nebo bakalářská práce
Praxe/stáž
Brigáda
Trainee program

Michaela Stuchlá
michaela.stuchla@mondigroup.com
www.mondijobs.cz

Mondi Štětí, a. s.
Litoměřická 272
411 08 Štětí

Popis společnosti
Nestlé, to je „Good Food, Good Life“. Jako světová jednička v potravinářství víme, co je naše zod‑
povědnost – snažíme se zlepšovat kvalitu výživy a pomáhat lidem po celém světě k vyváženému 
životnímu stylu. Podnikáme zodpovědně a soustřeďujeme se na budoucnost. Nestlé tu je již 150 let 
a chceme tu být i další století.

Hledáme
Chceš získat skvělé pracovní zkušenosti a odstartovat svou kariéru u světové jedničky v potravinář‑
ství? Pod vedením zkušených odborníků se toho u nás hodně naučíš a budeš mít prostor uplatnit 
své nápady.

Požadavky na uchazeče
 ‑ vysokoškolský student,
 ‑ Máš pokročilou znalost AJ.
 ‑ Rozumíš si s MS Office (word, excel.).
 ‑ Jsi organizovaný, spolehlivý a pečlivý.

Nabízíme
 ‑ rozvojový program s možností se dále vzdělávat,
 ‑ sehraný a sympatický tým, co se na tebe těší,
 ‑ kariérní rozvoj a možnost dlouhodobé spolupráce,
 ‑ flexibilitu, částečnou možnost práce z domova,
 ‑ inspirující a atraktivní pracovní prostředí,
 ‑ firemní laptop, mobilní telefon a příspěvky na stravování.

Nestlé Česko, s. r. o. číslo ‑ místo stánku
1 ‑ NTK

Možnosti pro studenty
Diplomová nebo bakalářská práce
Praxe/stáž
Trainee program

Kategorie
Chemie
Ochrana životního prostředí
Patraviny
Materiálové inženýrství
Biochemie a mikrobilogie
Chemické inženýrství
Analytická chemie
Chemická technologie
Ekonomie

Imrich Szasz
Imrich.Szasz@CZ.nestle.com
www.karieravnestle.cz
www.linkedin.com/company/nestle ‑s ‑a‑/

Nestlé Česko, s. r. o.
Mezi Vodami 2035/31
Prague, 143 20

Kategorie
Chemie
Materiálové inženýrství
Chemické inženýrství
Paliva a energie
Analytická chemie
Chemická technologie
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Popis společnosti
Společnost NET4GAS je součástí strategické energetické infrastruktury České republiky. Přepravní 
soustava o délce 3 800 km, kterou NET4GAS provozuje a dále rozvíjí, významně přispívá ke zvýšení 
energetické bezpečnosti nejen v České republice, ale v celém středoevropském regionu. Díky spo‑
lečnosti NET4GAS patří Česká republika mezi klíčové země, které se významně podílejí na zajištění 
energetické bezpečnosti Evropské unie.

Hledáme
 ‑ Jsi studentem/kou technické či chemicko ‑technologické vysoké školy?
 ‑ Chceš se stát členem týmu odborníků a nastartovat kariéru v energetice?
 ‑ Domluvíš se anglicky?
 ‑ Láká tě pracovat pro společnost, která se podílí na vytváření budoucího modelu evropského 

trhu s plynem?
 ‑ Pokud jsi odpověděl/a na všechny otázky ANO, neváhej nás kontaktovat!.

Nabízíme
 ‑ možnost podílet se na zvyšování energetické bezpečnosti v Evropské unii,
 ‑ perspektivní a dlouhodobou spolupráci,
 ‑ spolupráci formou brigády, stáže, trainee programu,
 ‑ práci na plný úvazek pro absolventy,
 ‑ možnost zpracovat závěrečnou práci v naší firmě,
 ‑ místo výkonu práce v docházkové vzdálenosti od metra Pražského povstání.

NET4GAS číslo ‑ místo stánku
22 ‑ NTK

Možnosti pro studenty
Částečný úvazek
Diplomová nebo bakalářská práce
Praxe/stáž
Brigáda
Trainee program

Kategorie
Paliva a energie

Jan Dudycha
jan.dudycha@net4gas.cz
www.net4gas.cz
www.linkedin.com/company/net4gas/

NET4GAS
Na Hřebenech II 1718/8
140 21 Praha 4 ‑ Nusle

Popis společnosti
MADETA, a. s. je největší zpracovatel mléka v České republice, který navazuje na tradici mlékáren‑
ství v jižních Čechách již od roku 1902. Jsme českou firmou, s jedním jasným vlastníkem a téměř 
1600 zaměstnanci. Ať už nalistujete kteroukoli stránku historie naší společnosti, téměř vždy to bu‑
dou dějiny úspěchů, rozšiřování výroby, vývoje nových výrobků a zavádění na svou dobu bez nad‑
sázky revolučních technologií. To už je u nás v Madetě taková tradice.

Hledáme
 ‑ Absolventy zejména potravinářsky a  technologicky zaměřených oborů, kteří mají zájem spojit 

svou profesní kariéru s českou firmou, jejíž výrobky patří mezi nejlepší na trhu.
 ‑ Uvítáme také aktivní studenty, kteří chtějí své studium obohatit o praxi v našich provozech, pří‑

padně spolupracovat na zajímavých tématech bakalářských a diplomových prací.

Požadavky na uchazeče
 ‑ magisterské vzdělání (ideálně fakulta potravinářské a biochemické technologie),
 ‑ aktivní znalost anglického jazyka,
 ‑ zájem o oblast mlékárenství a sýrárenství.

Nabízíme
 ‑ možnost podílet se na pokračování sýrařské a mlékárenské tradice v Čechách na absolventských 

pozicích liniových manažerů a technologů,
 ‑ možnost dalšího profesního a karierního růstu,
 ‑ praxe a brigády v našich provozech.

MADETA, a. s. číslo ‑ místo stánku
12 ‑ NTK

Kategorie
Potraviny
Biochemie a mikrobiologie
Analytická chemie

Ing. Pavel Buryánek
pavel.buryanek@madeta.cz
www.madeta.cz

MADETA, a. s.
Rudolfovská tř. 246/83
370 01 České Budějovice

Popis společnosti
O ‑I Glass je nejvýznamnější světový výrobce skleněných obalů a preferovaný partner mnoha před‑
ních světových značek. Pomáhá jim budovat image na trhu s pivem, vínem, destiláty, potravinami 
a nealkoholickými nápoji. Světové sídlo O ‑I  je v Perrysburgu v Ohiu (USA). V České republice má 
společnost O ‑I dva závody, a to v Novém Sedle u Karlových Varů a v Dubí u Teplic, kde je současně 
i sídlo společnosti v ČR. V Česku má O ‑I přibližně 400 zaměstnanců a zaujímá zhruba 55% trhu se 
skleněnými obaly.

Hledáme
Hledáme uchazeče pro O ‑I Graduate Program, 
který startuje v  lednu ‑únoru 2021. Absolventi 
stráví 5 měsíců v O ‑I závodech v zemích Evropy, 
což jim dá cenné zkušenosti pro následnou ka‑
riéru v naší firmě. Program obsahuje seznámení 
se společností O ‑I a dále odborná školení, ško‑
lení Green Belt, Leadership a měkké dovednos‑
ti a praxi v různých závodech.

Nabízíme
Patnáctiměsíční program pro mladé inženýry 
jsme v O ‑I vytvořili absolventům na míru. Praxe 
ve sklářských závodech napříč Evropou s mistry 
svého oboru vás postaví před nové výzvy a při‑
nese netušené příležitosti. Kromě cenných zku‑
šeností u nás nabízíme i řadu benefitů: bonusy/

prémie, 5 týdnů dovolené, příspěvek na penzijní/
životní připojištění, příspěvky na volný čas i  na 
stravování a další.

Požadavky na uchazeče
 ‑ student, který ukončí studium do září letošní‑

ho roku nebo absolvent, který ukončil studia 
v loňském roce,

 ‑ obor stojní inženýrství, elektro, výrobní nebo 
chemické inženýrství,

 ‑ požadované jazyky: angličtina (pokročilá), 
čeština – rodilý mluvčí,

 ‑ nástup zaměstnance do O ‑I od září 2020,
 ‑ pracoviště: Dubí (okr. Teplice), Nové Sedlo 

(okr. Sokolov).

O ‑I Czech Republic číslo ‑ místo stánku
Respirium B

Možnosti pro studenty
Praxe/stáž

Dana Dekojová
dana.dekojova@o ‑i.com
o ‑i.jobs.cz
www.linkedin.com/company/o ‑i/

O ‑I Czech Republic
Ruská 113/80
417 03 Dubí

Kategorie
Chemie
Materiálové inženýrství
Chemické inženýrství

  

K D O  J S M E ? ■  Zaměstnavatel s bohatou historií  
a perspektivou do budoucna

C O  D Ě L Á M E ? ■  Skleněné obaly pro přední světové značky
■  Nekonečně recyklovatelný produkt

■  Nastartování kariéry pro mladé inženýry
■  Možnost rozvoje v mezinárodní firmě
■  Zajímavý plat a spoustu benefitů

C O  N A B Í Z Í M E ?

M A K E  W H AT  M AT T E R S 

O - I  G R A D UAT E  P R O G R A M 
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Popis společnosti
Společnost Procter & Gamble Rakona, která byla založena v roce 1991, má v současné době kolem 
400 zaměstnanců, včetně několika desítek inženýrů, kteří pracují na manažerských pozicích výrob‑
ního závodu Rakona. 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 zá‑
padní Evropě.

Hledáme
Absolventy VŠ, kteří jsou týmovými hráči. Od 
prvního dne Tě čeká reálná práce na zlepšování 
výrobních procesů, žádné stínování! Nastoupíš 
jako procesní inženýr s  možností kariérního 
a pravidelného platového růstu. Náš cíl je roz‑
voj našich zaměstnanců a  proto jim dáváme 
příležitost měnit pracovní pozice a tím rozšiřo‑
vat své zkušenosti a dovednosti.

Požadavky na uchazeče
 ‑ Má ukončené magisterské vzdělání na vyso‑

ké škole ideálně technického směru
 ‑ Je schopen dorozumět se v českém nebo slo‑

venském a anglickém jazyce.
 ‑ Má technické dovednosti.
 ‑ Umí odprezentovat svoje výsledky.
 ‑ Je iniciativní a flexibilní.

 ‑ Je schopen systematicky řešit problémy.
 ‑ Má chuť neustále se učit a rozvíjet.

Nabízíme
 ‑ inovativní technologie,
 ‑ práce procesního inženýra,
 ‑ možnost kariérního růstu,
 ‑ nadstandardní platové ohodnocení,
 ‑ mladý kolektiv,
 ‑ ubytování v Rakovníku v bytovém studiu nebo 

podporu na dojíždění či vlastní bydlení,
 ‑ Zajímavé benefity : stravování za zvýhodněné 

ceny, nákup výrobků P & G ve firemní prodej‑
ně, podpora zdravého životního stylu včetně 
možnosti využívat fitness centrum v  areálu 
podniku.

Procter & Gamble ‑ Rakona, s. r. o. číslo ‑ místo stánku
7 ‑ NTK

Možnosti pro studenty
Trainee program

Kategorie
Chemické inženýrství

Veronika Melčová
melcova.v@pg.com
pg.jobs.cz

Procter & Gamble ‑ Rakona, s. r. o.
Ottova 402
269 01 Rakovník

Popis společnosti
ProjectSoft HK, a. s. byl založen v roce 1990 v Hradci Králové. Patříme mezi nejvýznamnější doda‑
vatele a exportéry automatizovaných technologických celků, informačních a robotických systémů. 
Našimi zákazníky jsou prestižní vědecké instituce, kosmická agentura, cukrovary, pivovary, mlé‑
kárny 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.

Hledáme
Hledáme nové kolegy z řad studentů a absolventů VŠCHT se zaměřením na technologie:
 ‑ mléka,
 ‑ piva,
 ‑ cukru.

Bližší informace na https://www.projectsoft.cz/nabidka ‑zamestnani.php

Nabízíme
 ‑ perspektivní práci v ryze české firmě,
 ‑ zajímavé projekty v ČR i v zahraničí,
 ‑ vývoj nových unikátních aplikací,
 ‑ tým zkušených kolegů, odborné přednášky,
 ‑ přístup k nejmodernějším technologiím,
 ‑ pracovní bonusy, firemní akce,
 ‑ bezplatné jazykové vzdělání.

ProjectSoft, HK, a. s.

Možnosti pro studenty
Částečný úvazek
Praxe/stáž
Brigáda

Kategorie
Potraviny
Chemická technologie
Počítačové modelování

Věra Grusserová
vera.grusserova@projectsoft.cz
www.projectsoft.cz

ProjectSoft, HK, a. s.
Eliščino nábřeží 375
500 03 Hradec Králové

Popis společnosti
Společnost Ranido, s. r. o. je česká dynamická společnost s převážně zahraniční klientelou zaměře‑
ná na výzkum a vývoj heterogenních katalyzátorů pro chemický a petrochemický průmysl. Za 15 let 
existence společnost vyvinula řadu katalyzátorů, které vyrábí a dodává svým zákazníkům v Evropě, 
Asii a Americe. R & D centrum společnosti se nachází v moderním Technoparku Kralupy, kde probíhá 
výzkum a vývoj nových katalyzátorů. Ranido tvoří mladý kolektiv zaměstnanců sdílejících nadšení 
pro katalýzu.

Hledáme
Talentované studenty a absolventy VŠCHT se zájmem podílet se na výzkumných projektech, které 
mají přímý přesah do průmyslových aplikací.
Hledáme schopné a spolehlivé osobnosti s vlastní invencí a zdravou motivací, kteří mají zájem o roz‑
voj znalostí v oblasti katalýzy.

Požadavky na uchazeče
 ‑ znalosti anorganické, analytické a  fyzikální 

chemie,
 ‑ základy chemického inženýrství,
 ‑ zájem podílet se na výzkumných projektech,
 ‑ ochota učit se novým věcem,
 ‑ vysoké pracovní nasazení a flexibilitu,
 ‑ znalost anglického jazyka na úrovni C1.

Nabízíme
 ‑ práci v inovativní společnosti,
 ‑ účast na řešení zajímavých výzkumných úkolů,
 ‑ praktické uplatnění teoretických znalostí,
 ‑ příjemné pracovní prostředí v moderních labo‑

ratořích a kancelářích,
 ‑ zajímavé možnosti růstu,
 ‑ zaměstnanecké benefity,
 ‑ možnost pracovat na doktorátu.

Ranido, s. r. o.

Možnosti pro studenty
Částečný úvazek
Plný úvazek
Diplomová nebo bakalářská práce
Praxe/stáž
Brigáda

Kategorie
Chemie

Ing. Pavel Kukula, Ph.D.
info@ranido.cz
www.ranido.cz

Ranido, s. r. o.
Thákurova 531/4
160 00 Praha 6 ‑ Dejvice

Popis společnosti
RECTICEL je nadnárodní společnost, která ze svého bruselského centra řídí výrobu v 83 závodech 
umístěných ve 29 státech světa.
RECTICEL začíná psát svou historii již v polovině 18. století. Ta novodobá, moderní, je úzce spjata 
s technologií zpracování polyuretanových hmot ve čtyřech základních divizích: Automotive, Bed‑
ding, Flexible Foams a Insulation.
RECTICEL v České republice se zaměřuje na výrobu povrchů palubních desek, dveřních výplní a dal‑
ších dílů pro interiéry automobilů.

Hledáme
Absolventy především technických oborů, kteří hledají práci, která jim bude dávat smysl.

Požadavky na uchazeče
Uvítáme kolegy, kteří jsou samostatní, spolehliví a nadšení. Jsou ochotní na sobě pracovat a mají 
zájem rozšiřovat získané znalosti a dovednosti v praxi.

Nabízíme
Čeká Vás nápaditá práce a  naše důvěra. Těšit se můžete na prima kolegy. Za dobře odvedenou 
práci nabízíme zajímavou finanční odměnu.

RECTICEL Interiors CZ číslo ‑ místo stánku
Respirium B

Možnosti pro studenty
Diplomová nebo bakalářská práce
Praxe/stáž

Kateřina Sakrýtová
sakrytova.katerina@recticel.com
recticel.cz

RECTICEL Interiors CZ
Plazy 115
293 01 Mladá Boleslav

Kategorie
Chemie
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Popis společnosti
SPOLCHEMIE je česká firma založena již v roce 1856 a patří ke klíčovým hráčům evropského chemic‑
kého průmyslu. Zabýváme se výzkumem, vývojem, výrobou a prodejem speciálních epoxidových 
pryskyřic a systémů, alkydových pryskyřic, chlorovaných prekurzorů, epoxy monomerů a hydroxi‑
dů. Naše produkty vyvážíme do 80 zemí na 5 kontinentů. Máme 3 výzkumné jednotky, z toho dvě 
v Ústí nad Labem a jedno ve výzkumném ústavu v Pardubicích.

Hledáme
Nové kolegy a kolegyně s
 ‑ s aktivním přístupem k práci,
 ‑ týmovým duchem,
 ‑ ochotou učit se novým věcem.

Nabízíme
 ‑ STIPENDIJNÍ PROGRAM pro studenty,
 ‑ TRAINEE PROGRAM pro absolventy,
 ‑ PRAXE, STÁŽE, BRIGÁDY,
 ‑ MNOHO ZAJÍMAVÝCH POZIC ‑ uplatnění následujících oborech: výroba, technologie a energetika, 

výzkum, logistika, kvalita, ekonomie, obchod, nákup, business development a dalších,
 ‑ SPOUSTU ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ.

SPOLCHEMIE číslo ‑ místo stánku
Respirium B

Možnosti pro studenty
Částečný úvazek
Diplomová nebo bakalářská práce
Praxe/stáž
Brigáda

Kategorie
Chemie
Ochrana životního prostředí
Chemické inženýrství
Analytická chemie
Chemická technologie

Gabriela Procházková
prochazkovag@cssas.cz
www.spolchemie.cz

SPOLCHEMIE
Revoluční 1930/86
400 01, Ústí nad Labem

Popis společnosti
TRUMF International, s.  r. o. je česká společnost s mezinárodní působností. Byla založena v roce 
1992, přičemž v současnosti zaujímá vedoucí postavení na trhu ve svém oboru. Společnost se za‑
měřuje nejen na výrobu, ale také vývoj a prodej koření, směsí koření, kořenicích přípravků a ingre‑
diencí pro mnoho odvětví potravinářského průmyslu. Koření a směsi koření pod značkou TRUMF 
jsou dodávány jak zákazníkům v  České republice, tak do mnoha zemí střední i  východní Evropy 
a Asie.

Hledáme
Studenty a  absolventy chemických a  potravi‑
nářských oborů se znalostí anglického nebo 
ruského jazyka.

Požadavky na uchazeče
 ‑ VŠ chemického či potravinářského oboru,
 ‑ znalost anglického nebo ruského jazyka,
 ‑ praxe výhodou,
 ‑ znalost MS Office,
 ‑ ŘP sk.B.

Nabízíme
 ‑ odborné praxe v rámci studia,
 ‑ možnost stabilního zaměstnání,
 ‑ profesní růst,
 ‑ práci na zajímavých projektech,
 ‑ firemní benefity (firemní kurz anglického či 

ruského jazyka, teambuildingové akce, pruž‑
ná pracovní doba, firemní mobil, ntb, bene‑
fitní systém Cafeterie, příspěvek na penzijní 
připojištění, zvýhodnění mobilní tarify, aj.),

 ‑ prostřední mezinárodní firmy s  moderními 
technologiemi.

Trumf International, s. r. o.

Možnosti pro studenty
Diplomová nebo bakalářská práce
Praxe/stáž
Brigáda

Kategorie
Chemie
Potraviny

Mgr. Jana Váňová
vanova@trumf.cz
www.trumf.cz
cz.linkedin.com/company/
trumf ‑international ‑s ‑r  ‑o

Trumf International, s. r. o.
Dolní Újezd 157
751 23 Dolní Újezd

Popis společnosti
TE Connectivity v  Trutnově je součástí nadnárodní společnosti a  největším světovým výrobcem 
a dodavatelem kabelové a konektorové techniky. Hlavním zaměřením dvou trutnovských závodů 
je výroba komunikačních a  síťových relé, speciálních konektorů a  odporů, teplem smrštitelných 
ochranných a  identifikačních prvků pro automobilový, letecký, elektrotechnický a  zdravotnický 
průmysl. Náš TEam má 1300 zaměstnanců.

Požadavky na uchazeče
Nastartujte Vaši kariéru s  námi! Jaké budoucí 
kolegy hledáme?
 ‑ Kolegy, kteří mají VŠ vzdělání technického, 

chemického směru.
 ‑ Kolegy, kteří mají chuť se učit novým věcem.
 ‑ Kolegy, kteří se chtějí stát součástí profesio‑

nálního TEamu.

Nabízíme
 ‑ individuální přístup a  prostor pro profesní 

růst,
 ‑ motivující finanční ohodnocení,
 ‑ 5 týdnů dovolené,
 ‑ 13.plat,
 ‑ zajímavý roční bonus,

 ‑ odměnu za neabsenci,
 ‑ cafeteria systém,
 ‑ výhodné tarifní smlouvy s  mobilním operá‑

torem,
 ‑ dotované stravování,
 ‑ angličtinu v dennodenní komunikaci s  týmy 

po celém světě.

Hledáme
 ‑ procesního inženýra s  chemickým zaměře‑

ním (compounding),
 ‑ stážistu do laboratoře.

TE Connectivity

Možnosti pro studenty
Plný úvazek
Praxe/stáž
Brigáda
Trainee program

Kategorie
Materiálové inženýrství

Michaela Bednářová
michaela.bednarova@te.com
www.te.jobs.cz

TE Connectivity
Komenského 821
54183 Trutnov

Popis společnosti
Skupina ÚJV zahrnuje mateřskou společnost ÚJV Řež, a. s., a  tři její 100% vlastněné dceřiné ob‑
chodní korporace. Aktivity Skupiny ÚJV se synergicky zaměřují na výzkum a specializované služby 
pro energetiku, průmysl a nukleární medicínu v ČR i v zahraničí. Jednotlivé společnosti disponují 
rozsáhlou, často unikátní technologickou infrastrukturou a jsou zapojeny do řady profesionálních 
platforem na národní i mezinárodní úrovni. Skupina ÚJV je členem Skupiny ČEZ.

Hledáme
Studenty a absolventy technických oborů, kteří u nás dostanou možnost uplatnit získané teore‑
tické znalosti na projektech a zakázkách v praxi. V rámci skupiny totiž rozjíždíme spoustu nových 
technologií. Nahlédni pod pokličku hrnce, ve kterém vaří ty největší mozky našeho jaderného a ma‑
teriálového výzkumu.

Nabízíme
 ‑ odpovídající finanční odměnu,
 ‑ výkonové a mimořádné odměny,
 ‑ minimálně 5 týdnů dovolené,
 ‑ flexibilní pracovní dobu,
 ‑ poukázky Flexi Pass,
 ‑ možnost profesního/osobního růstu,
 ‑ příspěvek na penzijní nebo životní pojištění,
 ‑ a spoustu dalšího.

Skupina ÚJV číslo ‑ místo stánku
19 ‑ NTK

Možnosti pro studenty
Částečný úvazek
Plný úvazek
Diplomová nebo bakalářská práce
Brigáda

Ivana Fraňková
nabor@ujv.cz
skupinaujv.cz
cz.linkedin.com/company/
nuclear ‑research ‑institute ‑rez

Skupina ÚJV
Hlavní 130
250 68 Husinec ‑ Řež

Kategorie
Chemie
Léčiva
Materiálové inženýrství
Chemické inženýrství
Paliva a energie
Analytická chemie

číslo ‑ místo stánku
29 ‑ NTK
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Popis společnosti
Společnost Mars Wrigley je součástí jedné z  největších rodinných společností na světě, Mars, 
Incorporated, která v  88 zemích světa zaměstnává více než 115 tisíc spolupracovníků. Naše 
výrobky jsou známé po celém světě a mimořádnou popularitu získaly i na českém trhu. Výrobní 
závod v Poříčí nad Sázavou dodává nejenom na evropský trh cukrovinky Skittles, Starburst, Orbit, 
Airwaves, Solano a další. Nabízíme možnost pracovat v přátelském a otevřeném prostředí se silným 
zázemím úspěšné společnosti.

Hledáme
 ‑ talentované absolventy chemicko ‑technologických, technických, elektrotechnických/strojních 

či logistických studijních oborů pro oddělení R & D, kvality, údržby a logistiky.

Nabízíme
 ‑ příležitost podílet se na zajímavých projektech v úspěšné nadnárodní společnosti,
 ‑ praxi pro studenty VŠ,
 ‑ možnost kariérního růstu a podpora dalšího vzdělávání,
 ‑ motivující finanční ohodnocení a široký benefitní systém,
 ‑ stabilní zázemí silné nadnárodní společnosti a  firemní kulturu založenou na zásadách Pěti 

principů, kterými jsou kvalita, odpovědnost, vzájemnost, efektivita a svoboda.

Mars Wrigley

Možnosti pro studenty
Praxe/stáž
Brigáda

Kategorie
Potraviny

Simona Bárová
hr.pns@wrigley.com
cze.mars.com/
www.linkedin.com/showcase/marswrigley/

Mars Wrigley
Pražská 320
257 21 Poříčí nad Sázavou

Popis společnosti
V Unipetrol výzkumně vzdělávacím centru se soustředíme na výzkum:
 ‑ efektivní a ekologické výroby motorových paliv,
 ‑ přípravy surovin pro výrobu polymerů,
 ‑ trvale udržitelného využívání obnovitelných surovin,
 ‑ snižování emisí škodlivých látek a pokročilých anorganických materiálů.

Působíme na dvou pracovištích. V Litvínově Záluží zkoumáme technologie zpracování ropy a bio‑
masy. V Ústí nad Labem je výzkum zaměřen zejména na geopolymery a katalyzátory.

Hledáme
Hledáme vysokoškolsky vzdělané chemiky 
a materiálové inženýry připravené pracovat ve 
výzkumu.
 ‑ Uvítáme absolventy, kteří dovedou výsledky 

své práce prezentovat na konferencích.
 ‑ Očekáváme schopnost uchazečů pracovat 

s moderními aparaturami a analytickými pří‑
stroji.

 ‑ Těšíme se na kandidáty s aktivní znalostí an‑
gličtiny.

Požadavky na uchazeče
 ‑ VŠ vzdělání,
 ‑ schopnost pracovat v týmu,
 ‑ znalost AJ na komunikativní úrovni,
 ‑ aktivní používání MS Office,

 ‑ ochota učit se nové věci,
 ‑ řidičský průkaz skupina B výhodou,
 ‑ praxe v oblasti výzkumu výhodou.

Nabízíme
 ‑ Dáme Vám příležitost vyniknout při vedení 

vlastních výzkumných projektů.
 ‑ Necháme Vás se rozvíjet a  vzdělávat na za‑

hraničních stážích, konferencích i školeních.
 ‑ Zapojíme Vás do vzdělávání talentovaných 

chemiků ze středních a vysokých škol.
 ‑ V  laboratořích se budete denně setkávat 

s kolegy a stážisty z celého světa.
 ‑ Pracovní prostředí je v moderně vybavených 

laboratořích.

Unipetrol výzkumně 
vzdělávací centrum, a. s.

číslo ‑ místo stánku
10 ‑ NTK

Možnosti pro studenty
Částečný úvazek
Plný úvazek

Kategorie
Chemie
Ochrana životního prostředí
Analytická chemie
Chemická technologie
Paliva a energie
Chemické inženýrství

Renata Dvořáková
renata.dvorakova@unicre.cz
www.unicre.cz
linkedin.com/company/
unipetrol ‑vyzkumne ‑vzdelavaci ‑centrum

Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a. s.
Revoluční 1521/84
400 01 Ústí nad Labem

Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s.

Popis společnosti
Jsme rafinérská a petrochemická skupina. V Česku patříme z hlediska obratu mezi největší firmy, 
jsme jediným zpracovatelem ropy, výrobcem pohonných hmot a jedním z nejdůležitějších výrobců 
plastů. Do naší skupiny spadají rafinérie a výrobní závody v Litvínově a Kralupech nad Vltavou, spo‑
lečnost Paramo se značkou Mogul v Pardubicích a Kolíně, neratovická společnost Spolana a dvě 
výzkumná centra v Litvínově a Brně. Pod značkou Benzina provozujeme síť 413 čerpacích stanic 
v Česku a 10 na Slovensku.

Hledáme
Absolventy, zejména chemických a  technických oborů, jímž poté nabízíme až dvouletý program 
Absolvent, který prostřednictvím našeho interního Tréninkového centra rozšíří jejich nabyté vzdě‑
lání s praxí.
Nejsou to ale jen oni, dále hledáme budoucí kolegy na aktuálně poptávaných pozicích na: 
www.unipetrol.jobs.cz.

Požadavky na uchazeče
Rádi u nás přivítáme uchazeče s ukončeným minimálně bakalářským studiem v oboru chemickém, 
technickém, elektrotechnickém, strojním ekonomickém či týkajícím se ekologie a ochrany životní‑
ho prostředí.

Nabízíme
Zaměstnáváme bezmála 5 000 lidí, kterým se samozřejmě věnujeme. Naši zaměstnanci mají mož‑
nost využít množství nadstandardních benefitů jako pravidelné lékařské prohlídky, stravenkové 
karty, možnost zřízení tankovací karty Benzina, vstupenky na domácí zápasy HC Verva Litvínov 
nebo třeba Multisport kartu, kterou nabízíme zaměstnancům za 250 Kč a mnoho dalších.

Skupina Unipetrol číslo ‑ místo stánku
16 ‑ NTK

Možnosti pro studenty
Částečný úvazek
Plný úvazek
Diplomová nebo bakalářská práce
Praxe/stáž
Brigáda
Trainee program

Kategorie
Chemie
Ochrana životního prostředí
Materiálové inženýrství
Chemické inženýrství
Paliva a energie
Analytická chemie
Chemická technologie
Ekonomie

Anna Říhová Horáková
anna.horakova@unipetrol.cz
www.unipetrol.cz

Skupina Unipetrol
Záluží 1
436 70 Litvínov 7
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Popis společnosti
V Zentivě věříme, že zdravotní péče má být právem, nikoli výsadou. Lidé dnes více než kdy jindy 
potřebují lepší přístup ke zdravotní péči. Každodenní řešení, na kterých jsme všichni závislí, totiž 
představují jeden z  hlavních pilířů zdravého života. Se zaměstnanci po celé Evropě a  výrobními 
závody v Praze a v Bukurešti je naším cílem dosáhnout vůdčí pozice v oblasti generik a volně pro‑
dejných léků.

Hledáme
Hledáme zaměstnance s vysokým pracovním nasazením, kteří se nebojí výzev a změn. Umíme oce‑
nit kreativitu, nadšení, spolehlivost, respekt a chuť učit se. Naše společnost roste a to s sebou nese 
i příležitost pro vás rozvíjet svůj potenciál. V Zentivě najdete špičkové odborníky ve svém oboru, 
silný a přátelský tým. Přidejte se k nám!

Požadavky na uchazeče
Pro absolventy: více informací na: https://zentiva.jobs.cz/
Pro studenty: více informací na: https://www.zentiva.cz/students/praxis

Nabízíme
Dynamické a podnětné pracovní prostředí, možnost podílet se na zajímavých projektech, profesní 
i osobní rozvoj a kariérní růst. Motivující finanční ohodnocení a širokou nabídku benefitů. Společ‑
nost Zentiva se již popáté za sebou stala v České republice TOP zaměstnavatelem roku v oboru 
farmacie a zdravotnictví.

Zentiva číslo ‑ místo stánku
31 ‑ NTK

Možnosti pro studenty
Částečný úvazek
Plný úvazek
Diplomová/bakalářská práce
Praxe/stáž
Brigáda
Trainee program

Kategorie
Léčiva
Biochemie a mikrobiologie
Chemické inženýrství
Analytická chemie
Chemická technologie

Eniko Gálik
eniko.galik@zentiva.com
www.zentiva.com
www.linkedin.com/company/zentiva/

Zentiva Group, a. s.
U Kabelovny 529/16
Dolní Měcholupy
102 00 Praha 10

Scientific Focus of the Program

We focus on pharmaceutical research from 
discovery of new solid forms of active 
pharmaceutical ingredients to development of 
drug products. Specifically, we are active in the 
areas of solid state chemistry and processes, 
preformulation and solid state analysis, drug 
product design and processes, biopharmacy and 
preclinical in-vivo testing.

Our Philosophy and Goals

At The Parc we want to build an environment 
for creative and talented students who will be 
able to solve current and future challenges of 
pharmaceutical research. Master and doctoral 
students at The Parc base their research on 
real industrial needs and work under joined 
supervision of academic leaders and industrial 
scientists. Students gain theoretical knowledge 
and practical skills for their future professional 
career in both academic and industrial 
pharmaceutical research and development.

Life meets science 
in The Parc

www.theparc.eu

Our Partners

KDO VLASTNĚ JSME?
IAESTE je mimo jiné parta nadšenců, která si uvědomuje, že 
k jejich budoucí kariéře nebude stačit jen věčné učení, ale že je 
potřeba nabídnout personalistům i něco navíc, ať už se jedná 
o  manažerské dovednosti, znalost cizích jazyků nebo pracov‑
ní zkušenosti ze zahraničí. Proto je naším prioritním projektem 
zajišťování placených zahraničních stáží pro studenty technic‑
kých vysokých škol.

Kromě poskytování stáží máme na starosti koordinaci projek‑
tů, mezi něž patří Průvodce prváka, časopis Verlyba nebo také 
veletrh Chem ‑iK pořádaný pro studenty školy, jehož průvodce 
právě držíš v rukou. Díky všem těmto projektům se dobře zori‑
entuješ na škole, najdeš si přivýdělek při studiu nebo si domlu‑
víš téma bakalářské a  diplomové práce v  prestižní firmě. Nej‑
lepší studenti pak získávají stále zaměstnání a my Ti v tom rádi 
pomůžeme.

Staň se členem IAESTE!
Chceš poznat nové lidi z  celého světa? Práce v  týmu Tě baví 
a chtěl by ses naučit vést projekt? Přidej se mezi partu studen‑
tů, kteří tvoří IAESTE. Naučíme tě, jak se se zapálením pustit 
do skutečně zajímavých a  smysluplných věcí. Osvojíš si práci 
v  týmu a  poznáš, že být členem IAESTE je být součástí jedné 
velké rodiny!

Kde získám více informací a jak se přidám?
Napiš nám nebo přijď do kanceláře X28 v nástavbě X budovy B, 
rádi Tě uvidíme a odpovíme na všechny dotazy.
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Bára Uhlíková, Jan Hajíček, Richard Nevšímal
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