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Za podpory

Generální partner

Partneři

PRŮVODCE VELETRHEM

iKariéra 2015

DOTÁHNI TO DÁL!



P & G RAKONA
        23. – 24. 4. 2015

Are you student of the 4th or 5th university grade?

DO YOU HAVE A TECH MIND?

Apply now on www.procter-gamble.cz!!!

plant tour

real case study team work

entertainment
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Milé studentky a studenti,

Rád bych Vás přivítal již na 21. ročníku Veletrhu pracovních  
příležitostí iKariéra. Jedná se o veletrh s dlouhou tradicí a jde  
o jeden z největších veletrhů, který nabízí pracovní příležitosti  
studentům a absolventům technických vysokých škol.

Zejména pro studenty posledních ročníků jde o významnou 
příležitost kontaktovat firmy, u kterých mohou získat po  
absolvování vysoké školy zaměstnání. Můžete přímo diskutovat 
Vaše možnosti zapojení se do pracovní činnosti v konkrét-
ních firmách, zjistit řadu věcí, které budou rozhodovat o tom,  
kterého zaměstnavatele si vyberete, o jakou pozici se budete 
ucházet a jaké máte perspektivy Vašeho dalšího rozvoje v dané 
společnosti.

V dnešní době, kdy se opět začíná zotavovat ekonomika, je 
patrné, že zaměstnavatelé touží pro kvalifikovaných absol-
ventech, kteří kromě své profese ovládají nejen cizí jazyky  
a soft skills, ale kteří jsou i ochotni pracovat sami na sobě  
a řešit náročné úkoly ať již samostatně nebo v týmu. Pro studen-
ty nižších ročníků nabízí tento veletrh i možnost komunikace  
s budoucími zaměstnavateli na téma jejich závěrečných prací, 
případně zde můžete získat zadání závěrečné práce, která bude 
řešit konkrétní praktický úkol ve spolupráci univerzity a firmy. To 
umožní zájemcům o práci ve firmě se seznámit nejen s běžným 
životem ve firmě, ale poznat i firemní kulturu u možného budou-
cího zaměstnavatele. V neposlední řadě je možné budoucího  
zaměstnavatele přesvědčit o Vašich kvalitách a schopnostech 
při řešení zadání z praxe.

Rád bych Vám popřál hodně úspěchů při Vašich jednáních se 
zástupci firem a šťastnou ruku při volbě Vašeho budoucího  
zaměstnavatele. Využijte všech možností, které Vám Veletrh  
iKariéra nabízí, ve svůj prospěch.

prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc.

           ÚVODNÍ 
              SLOVO 
           REKTORA
         VUT V BRNĚ

P & G RAKONA
        23. – 24. 4. 2015

Are you student of the 4th or 5th university grade?

DO YOU HAVE A TECH MIND?

Apply now on www.procter-gamble.cz!!!

plant tour

real case study team work

entertainment
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IAESTE SE PŘEDSTAVUJE

IAESTE je mezinárodní studentská organizace s více 
než šedesátiletou tradicí, která v současnosti působí 
v osmdesáti šesti zemích světa a je jednou z nejdéle 
působících organizací u nás. Nejdůležitější činností 
IAESTE je poskytování odborných pracovních stá-
ží v zahraničí pro vysokoškolské studenty v rámci 
členských států. Každý rok s IAESTE vycestuje při-
bližně čtyři tisíce studentů. V České republice půso-
bí IAESTE v šesti studentských městech a nově také 
na Univerzitě Pardubice.

NAŠE PROJEKTY

Mezinárodní program stáží
Brněnský tým IAESTE LC Brno pomáhá každoročně 
vycestovat na zahraniční stáž desítkám studen-
tů brněnských vysokých škol, kteří si díky tomu 
mohou zlepšit své jazykové schopnosti a získat 
cenné zkušenosti ze zahraničí ve svém oboru stu-
dia. Stáže jsou určeny pro studenty všech ročníků 
bakalářského, magisterského i doktorského studia.
 
Veletrh pracovních příležitostí iKariéra
Každý rok můžeš navštívit naše Veletrhy iKariéra.  
V Brně se můžeš setkat s personalisty ze sedmdesá-
ti významných firem! Letos se bude veletrh ode-
hrávat opět na akademické půdě Fakulty podni-
katelské VUT v Brně a kromě osobního kontaktu s 
potenciálními zaměstnavateli, který je při výběru 
zaměstnání velice důležitý, jsme pro Tebe připravili 
několik novinek, jako je třeba mnohem více te-
matických workshopů, CAREER STARTER ZONE,  
kariérní poradenství a další. Samozřejmě jsme  
zachovali povedený doprovodný program z loňska 
- FUN ZONE a soutěže o ceny.
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Katalog pracovních příležitostí iKariéra
Katalog iKariéra je od roku 1994 jedním ze stěžejních 
projektů IAESTE České republiky. Najdeš v něm nejen 
profily jednotlivých firem v ČR, ale i nabídku volných 
pracovních míst a přehled odborných praxí nebo stáží. 
Katalog můžeš získat v tištěné verzi nebo se na něj mů-
žeš podívat online www.katalog.ikariera.cz. Získáš tak 
seznam firem, které mají celoroční zájem o studenty 
jako jsi Ty! 

Diář studenta
Dalším tištěným médiem, které Ti přináší IAESTE, je 
Diář studenta. Vždy v září vydáváme tuto nepostra-
datelnou brožurku zcela zdarma pro studenty VUT. 
Najdeš v něm informace o univerzitě, jejích fakultách 
a data všech důležitých událostí pro nadcházející rok!  

Bridge Builder Contest
BBC je soutěž ve stavění mostů ze špejlí, kterou 
jsme poprvé zorganizovali na Fakultě stavební VUT.  
Soutěžící ze středních škol měli za úkol pomocí lepidla, 
špejlí a provázku postavit most, který unese co největší  
zátěž. Pro naše lokální centrum to byla opět nová  
příležitost k uspořádání super akce. 

Personalistický server iKariera.cz
Od roku 2002 nabízí jobportál iKariéra.cz stáže, brigá-
dy, bakalářské a diplomové práce pro studenty a za-
městnání pro absolventy. Své nabídky zde vystavuje 
1900 společností!

PŘIDEJ SE K Nám!

Chtěl(a) bys na vlastní kůži vyzkoušet, jaké to je or-
ganizovat veletrh? Zjistit, jak to funguje v praxi? 
Členstvím v IAESTE toho můžeš dosáhnout! Na rozdíl 
od školy, kde se naučíš spíše teoretické znalosti, Ti v 
IAESTE ukážeme nejen jak vypadá obchodní jednání s 
firmami nebo co znamená uspořádat veletrh, ale také 
jak se bavit s ostatními členy IAESTE z celého světa. 

Členové IAESTE LC Brno mají možnost podílet se na 
našich teambuildingových aktivitách, jako je třeba  
laser game či paintball. V létě pořádáme velké akce pro 
stážisty, např. sjíždění Vltavy nebo Prague Challenge.
Tento rok se na organizování letního programu podí-
lelo i Brno akcí jménem Moravian Weekend. Dále se  
s námi můžeš podívat do zahraničí, kde poznáš 
spoustu dalších členů z ostatních center. Letos jsme 
byli například na Central European Convention v 
maďarském Györu, kam se sjelo IAESTE nejen z celé  
Evropy. 

Pokud Tě členství v IAESTE zaujalo a měl bys zájem 
se podílet na našich projektech a bavit se s námi, 
neváhej nás kontaktovat na hr.brno@iaeste.cz!  
Aktuální informace o našem centru, stážích a našich 
projektech najdeš na našem facebooku (facebook.
com/iaestebrno) a na našich webových stránkách  
www.brno.iaeste.cz.

IAESTE LC Brno
Purkyňova 92/B06
612 00 Brno
E-mail: brno@iaeste.cz  
Web: www.brno.iaeste.cz
Facebook: www.facebook.com/iaestebrno
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ZKUŠENOSTI Z mEZINáRODNÍHO PROGRAmU STáŽÍ

Podzim ve znamení stáže
Jako studentka Přírodovědecké fakulty Masary-
kovy univerzity jsem se díky IAESTE s příchodem 
babího léta vydala za pracovní zkušeností na sever 
Německa, do přímořského městečka Greifswald. 
Němčinou nepolíbená, leč otevřená všemu nové-
mu. V zemi piva, disciplíny a padlé zdi jsem strávila 
parádní dva podzimní měsíce, během kterých jsem 
se na místní Univerzitě Ernsta-Moritze-Arndta za-
pojila do výzkumu v oblasti molekulární biologie, 
jehož cílem bylo ověřit účinky různých typů léčiv na 
tkáně dýchacího ústrojí. Osvojila jsem si laboratorní 
rutinu a naučila jsem se používat postupy a techno-
logie, se kterými bych se ve škole neměla možnost 
setkat. Díky příkladné organizaci a péči o zahraniční 
studenty jsem si našla kamarády jak mezi místními 
tak i z různých koutů světa, od Polska, přes Kanadu 
až po Brazílii. Společně jsme pak trávili volný čas 
cestováním po okolních městech a ostrovech, ale  
i třeba vařením, přípravou a následnou ochutnávkou 
drinků a pochutin typických pro naše domoviny. 
Sama jsem se pak vydala získat vlastní názor na 
věčnou otázku, zda je lepší Berlín nebo Hamburk a 
sympaticky nížinná krajina v okolí Greifswaldu vy-
bízela provětrat kolo i na jiných trasách než na té 
každodenní “koleje – práce – koleje”. Nebylo těžké 
Greifswald přijmout za svůj domov. Je to město 
veskrze studentské, které nabízí spoustu příjemných 
barů, kulturních akcí, pekáren s tím nejkřupavějším 
pečivem, a to vše v kombinaci s usměvavými  
a ochotnými lidmi. Stáž v zahraničí mi dala nejen 
zkušenost pro budoucí kariéru, ale umožnila mi také 
pohled z nové perspektivy prostřednictvím jiného 
životního stylu a všehochuti lidí, které jsem měla 
možnost potkat. Doporučuji všemi deseti!

 
Kateřina Garguláková
Přírodovědecká fakulta
Masarykova univerzita

Work at Synthon s.r.o – Blansko
I am Brazilian and currently I study Chemical Engineering 
at Federal University of Rio de Janeiro. During my life,  
I worked many years with water and effluent  
treatment. I learned a lot about environment care,  
decontamination techniques and all lab routines. The  
concernment about health care made me look for some  
experience on a pharmaceutical field and learn more about 
this new working field. And I got it through the IAESTE  
traineeship program. This experience was one of the 
most exciting and unforgettable in my life. I had a job 
in an amazing company with an awesome environment. 
I worked with R&D department, developing and 
improving some processes to produce all kinds of  
substances and active principles, important for the  
efficiency of the new medicines. All of my colleagues 
were attentive and helped with my learning, that made 
tasks easier, gave me confidence and shared knowledge.  
Quickly I became autonomous, increasing my  
responsibilities… and my professional growing. With 
my adaption, I counted on the people from IAESTE, that 
helped me with all new challenges (buy the basic stuffs 
for living, getting to know the shops, pubs… :)). In a short 
time I was at  home! Thanks for all the conversations 
and fun times!!! One month later, the students arrived 
to the city, what made the environment so much more  
interesting. The city surprised me. A nice weather (most of 
the time), people always ready to help you in the streets 
and lots of places to visit. It was only 4 months but I made  
incredible friends, unforgettable trips and learning 
(professional and personal – It is amazing to meet  
different people with different cultures!). I’m sure 
that these experience made me better and more  
prepared for the life challenges :) Thanks IAESTE for this  
opportunity!

Fabio Luiz
Chemical Engineering 

Federal University of Rio de Janeiro

Další zkušenosti ze zahraničních stáží 
najdeš na www.iaeste.cz -> Student ->  
Chci na praxi -> Zkušenosti z praxí

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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       11 RAD JAK USPěT NA VElETRHU PRAcOVNÍcH PŘÍlEŽITOSTÍ

  
 

Prolistuj si tohoto Průvodce veletrhem a podívej 
se, jaké firmy zde vystavují a co Ti může veletrh 
nabídnout

Rozmysli si, jaké firmy Tě zajímají podle oboru  
v obsahu, a přečti si o nich základní informace

Všechny firmy hledají zaměstnance na full-time, 
ale v obsahu také najdeš, co Ti může firma na-
bídnout během studia

S orientací na veletrhu Ti pomůže plánek  
u obsahu, informační šipky a barevné vodicí 
linky na zemi

Vem si nálepku určující Tvůj obor, zvýšíš tak svoji 
atraktivitu pro firmy

Zastav se v zóně kariérního poradenství  
u stánku IAESTE, iKariéra.cz nebo ICV, všichni Ti 
tam ochotně poradí, jak oslovit personalistu na 
stánku

Pokud tam nikoho nezastihneš, drž se násle- 
dujících rad:

•  Slušně pozdrav a představ se celým jménem!

•  Ukaž, že víš, čím se firma zabývá - klidně měj její 
stránku otevřenou v průvodci v ruce, persona- 
lista rád uvidí, že Tě zajímají

•  Zdůrazni praxi v oboru nebo zahraniční a další 
zkušenosti

•  Zeptej se, co by bylo náplní Tvé práce
•  Informuj se, jak probíhá výberové řízení
•  Předej firmě svůj životopis (nemáš-li, vytiskni  

si provizorní veletržní CV v zóně kariérního  
poradenství)

•  Zůstaň s firmou v kontaktu

Pokud máš s sebou vlastní připravený životopis, 
tak neváhej a konzultuj své CV se zástupcem  
firmy

Zajdi si na prezentaci některé z firem - máš tak 
unikátní možnost dovědět se detaily, co Ti firma 
na stánku neřekne, např. nástupní plat

Stav se v nové Career Starter Zone a otestuj svoji 
znalost angličtiny nebo se zapoj do Start-upu

Aktivně si odpočiň ve vnitřní nebo venkovní Fun 
Zone a načerpej sílu na další komunikaci s firma-
mi v Chillout Zone od Kingswoodu

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Nestihl(a) ses připravit na veletrh? Nevadí! Tady 
máš pár rad, jak přesto uspět a odcházet s dobrým  
pocitem:

Hodně štěstí při oslovování firem Ti přeje jménem  
IAESTE LC Brno koordinátor veletrhu, Ondřej Poustecký.
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HARMONOGRAM PREZENTACÍ
místnost E337

  9:35 Seznam.cz Vývoj Mapy.cz

10:00 mBtech Bohemia s.r.o. Představení MBtechu a zajímavých projektů

10:25 Vigour Informační systémy pro celou Evropu z brněnského  development centra

10:50 ABB s.r.o. ABB Brno - příležitosti a projekty

11:15 Deloitte V Deloitte děláme věci jinak

11:40 E.ON Česká republika, s. r. o. Hledáme technické talenty! Absolventský program společnosti E.ON

12:05 Nestlé Pracovní příležitosti v Nestlé... Nastartujte svou sladkou kariéru!

12:30 ŠKODA AUTO Možnosti uplatnění ve ŠKODA AUTO

12:55 Skupina ČEZ Aktuální novinky ze skupiny ČEZ

13:20 TTTechAutomotive GmbH From street to outerspace

13:45 FEI czech Republic s.r.o. Kdo je FEI? 

14:10 Procter & Gamble – Rakona, s.r.o. Decide to grow, grow to lead!

14:35 Eaton – European Innovation centre Evropské inovační centrum

15:00 Petr Vítek, zakladatel Impact HUBu Ideální práce vs. Ideální uchazeč

KONZULTACE ŽIVOTOPISŮ
I letos jsme se rozhodli zprostředkovat Vám názor na Vaše životopisy od personalistů  
zajímavých tuzemských firem. Tyto konzultace budou probíhat v prostoru před místností E337.

11:00 Procter & Gamble – Rakona, s.r.o.

11:30 mBtech Bohemia s.r.o.

12:00 ABB s.r.o.

12:30 AT&T Global Network Services czech Republic s.r.o. 

13:00 IBm Global Services Delivery center czech Republic 

13:30 Deloitte
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ABB s.r.o. 14

Acision Czech Republic s.r.o. 16

ADM Prague s.r.o 18

ALPS Electric Czech, s.r.o. 20

Asseco Central Europe, a. s. 21

ARTIN 22

AT&T Global Network Services Czech Republic s.r.o. 24

Atos IT Solutions and Services 26

AutoCont CZ  28

AVAST Software 30

Automotive Lighting, s.r.o. 32

Bomar, spol. s r.o. 33

Blackboard 34

BOSCH DIESEL s.r.o.  36

B:TECH, a.s. 38

CB&I s.r.o. 40

COLAS CZ, a.s. 41

Continental Barum s.r.o. 42

Skupina ČEZ 44

ČKD GROUP 46

Delphi Poland 47

Deloitte 48

EDAG Production Solutions CZ s.r.o. 50

Eaton - European Innovation Center 52

EDSCHA AUTOMOTIVE KAMENICE s.r.o. 53

EmbedIT 54

Emerson a.s., Nové Mesto nad Váhom 56

Emerson Climate Technologies s.r.o. 57

7

4

51

32

21

62

44

23

58

12

19

26

53

17

47

55

31

69

11

30

35

9
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48

13

61

52

43

FUN ZONE

FUN ZONE

FUN ZONE
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E.ON Česká republika, s.r.o. 58

ERA a.s. 60

EURES 62

Skupina EUROVIA CS 64

Farmet a.s. 66

FEI Czech Republic s.r.o. 68

FNZ 70

FOXCONN CZ 72

GE Money Bank, a.s. 73

HELLA AUTOTECHNIK NOVA 74

Honeywell 76

HVCC 77

Huawei Technologies (Czech) s.r.o. 78

IAESTE České republiky 80

IBM Delivery Center Czech Republic 81

Iveco Czech Republic 82

KPMG 84

LIKO-S, a.s. 86

Magna Cartech spol. s r.o 88

MANN + HUMMEL 89

MBtech Bohemia s.r.o. 90

MND Drilling & Services a.s. 91

NATEK  92

National Instruments 93

Nestlé 94

Novartis IT Hub Prague 96

ON Semiconductor Czech Republic 97

PERSPEKTIVA CZ, s.r.o. 98
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FUN ZONE
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Procter & Gamble - Rakona, s.r.o. 100

Pracovní portál Profesia.cz 101

Ricardo Prague s.r.o. 102

Seznam.cz, a.s. 104

SONET, společnost s.r.o. 105

Siemens, s.r.o. 106

S3 Group 107

STRABAG a.s. 108

ŠKODA AUTO 110

TE Connectivity 112

Toyota Peugeot Citroen Automobile 113

TRCZ s.r.o. 114

TTC MARCONI a TTC TELEKOMUNIKACE 116

TTTech Computertechnik AG 118
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VYcHYTáVKY VElETRHU IKARIéRA

FUN ZONE FOcENÍ NA ŽIVOTOPISYcHIllOUT ZONE

Pohovory v angličtině
Chceš se dozvědět úroveň své angličtiny? 
Zastav se na deseti minutové povídání s našimi zkušenými odborníky. 

Jan Kalwar – Commissioning Engineer v ABB
Jak Kalwar již dva roky pracuje v mezinárodním týmu ABB v Koreji. Pokud 
chceš vědět, jak jsi na tom s angličtinou a zda bys uspěl u pohovoru v cizině, 
není lepší volby, než se za ním na deset minut zastavit.

Houari Karim – Game Developer v 2K Czech
Houari Karim je IAESTE stážista z Belgie, který momentálně pracuje v brněn-
ském 2K Czech. Pokud bys chtěl zkusit štěstí v zahraniční IT firmě, tak věř, že 
Karim Ti řekne nejlépe, jaké jsou Tvoje vyhlídky!

David Ženíšek – koordinátor Veletrhu pracovních příležitostí při ZČU v Plzni
David Ženíšek je členem IAESTE v Plzni rok a půl a má za sebou již několik 
mezinárodních konferencí. Při koordinaci veletrhu v  Plzni posbíral spous-
tu zkušeností a v  kombinaci s  jeho jazykovými znalostmi Ti může dát  
objektivní feedback na Tvé schopnosti.

KARIéRNÍ PORADENSTVÍ
Součástí je:
•  stánek IAESTE
•  stánek iKaréra.cz
•  stánek IcV
•  tvorba a tisk životopisů

cAREER STARTER ZONE
START-UPY
Start-upy hýbou světem! Zapoj se do start-upu – do nově vznikající firmy. 
Třeba budeš právě Ty ten, koho hledají, aby jim pomohl udávat směr!
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ABB s.r.o.

chemie

elektro
strojní

brigády
praxe/stáž
bakalářské/diplomové práce

částečný úvazek ABB s.r.o.
Štětkova 1638/18
140 00 Praha 4

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

•  práci se špičkovými technologiemi
•  spolupráci na mezinárodních projektech
•  aktivní využití anglického jazyka
•  možnost další profesního i osobního rozvoje a  

kariérního růstu
•  zajímavé zaměstnanecké benefity (jazykové kurzy,  

5 týdnů dovolené, penzijní připojištění a další)
•  široké spektrum pracovních příležitostí nejčastěji 

na těchto pozicích:

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

•  aktivní znalost anglického jazyka
•  proaktivní přístup
•  ochota dále se vzdělávat
•  spolehlivost
•  loajalita

7

•  COMMISSIONING INŽENÝR
•  INŽENÝR AUTOMATIZACE
•  NÁKUPČÍ
•  INŽENÝR ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ
•  KONSTRUKTÉR ELEKTRO/STROJNÍ
•  PROJEKTOVÝ MANAŽER PRO VÝROBU ROZVÁDĚČŮ
•  PROGRAMÁTOR OCHRAN
•  OBCHODNĚ – TECHNICKÝ ZÁSTUPCE
•  PROJECT MANAGER
•  ACCOUNT MANAGER – ELEKTROTECHNICKÉ VZDĚLÁNÍ
•  ELECTRICAL ENGINEER

Dejte nám o sobě vědět a my Vám dáme příležitost!

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

Společnost ABB má kolem 140 000 zaměstnanců přibližně ve 100 zemích světa.

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

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

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



Maminka je právě teď o 
21 let starší než její dcerka.
 
Za šest let bude maminka 
pětkrát starší než dcerka. 

Kde je tatínek?

Zavřeme vás do 
místnosti a budete mít 
60 minut na to, abyste 

se dostali ven.

Zarezervujte si hru na 
www.brainfaq.cz

Moravské náměstí 13, Brno

ESCAPE GAME
FOR YOU
IN BRNO



Nora Haxhidautiová 
HR Consultant
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bakalářské/diplomové práce

Acision czech Republic s.r.o.
Villa J, Spielberk Office Centre
Holandská 5
639 00 Brno

Kontaktní osoba: Nora Haxhidautiová
Tel.:  +420 531 017 630
E-mail: asknora@acision.com
Web: www.acision.com

trainee program

brigády
praxe/stáž

Acision‘s recognised expertise extends across  
a portfolio of propositions, products and services 
and offers its employees an excellent working 
atmosphere in international environment and 
culture, rewarded by a competitive salary and an 
excellent benefits package.

•  Degree in computer Science, Mathematics,  
Physics or in equivalent

•  Working knowledge of English
•  Good knowledge of UNIX/LINUX environment
•  Knowledge of basic network protocols and 

scripting languages
•  Interpersonal skills and can do approach

4

it

As the global leader in mobile messaging Acision connects the world by powering relevant, 
seamless messaging services, which enrich the mobile communications experience and crea-
te new opportunities for carrier and enterprises across the world.

Key facts:
•  30+ offices across 5 regions
•  630+ employees
•  20 year history
•  40% SMS market share – premium player of SMS services
•  270 customers globally – tier one mobile operators
•  Enabling over 2 trillion mobile messages annually

Acision czech Republic s.r.o.

WE OFFER WE REQUIRE
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ADm Prague s.r.o.
Hamerská 50
783 71 Olomouc
Česká republika

Kontaktní osoba: Martin Opálka
Tel.:  +420 581 800 263
E-mail: martin.opalka@adm.com
Web: www.adm.com

trainee program

praxe/stáž
bakalářské/diplomové práce

Náš program podporuje rozvoj studenta prostřed-
nictvím koučování, mentoringu a zároveň posky-
tuje zaškolení pro potenciální budoucí zaměstnání, 
neboť program může být také zdrojem pro získání 
zaměstnanců na plný úvazek v ČR anebo i ve světě 
v rámci ADM.

Studenty/absolventy inženýrských studijních
programů na technických univerzitách (strojní,
elektro a potravinářská chemie), kteří jsou
•  ochotni dále prohlubovat své znalosti,
•  mají zájem aplikovat získané dovednosti v praxi,
•  umí komunikovat v angličtině.

ostatní

ADM celosvětově:
Každý den 30.000 lidí společnosti Archer Daniels Midland Company (dále ADM) mění úrodu 
v obnovitelné produkty, které splňují požadavky rostoucího světa. Ve více než 265 zpracova-
telských závodech zpracováváme obilí, olejnatá semena, pšenici a kakao pro potravinářské 
výrobky, krmiva a pro chemické a energetické využití. Ovládáme hlavní světovou úrodu a ří-
díme dopravní síť spojující úrodu a trhy ve více než 75 zemích. Jsme součástí světového trhu 
s komoditami a prostřednictvím dopravní sítě propojujeme pěstitelské oblasti a trhy ve více 
než 75 zemích světa. Globální centrála je v Chicagu, Illinois v USA. Regionální centrála v Sao 
Paulu v Brazílii, a v Rolle ve Švýcarsku. Více informací o ADM a o produktech naleznete na 
www.adm.com.

ADM v České republice:
ADM Prague s.r.o., závod na lisování olejnatých semen, 108 zaměstnanců. 
Kontaktní adresa: Hamerská 50, 783 71 Olomouc

ADm Prague s.r.o



ADM Prague s.r.o.
Hamerská 50
783 71 Olomouc
Česká republika

Skvělé pracovní místo...

www.adm.com

Personální oddělení:
Kontaktní osoba: Martin Opálka
Tel.: +420 581 800 263
E-mail: martin.opalka@adm.com
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stavební
ostatní

AlPS Electric czech, s.r.o.
Sebranice 240
679 31 Sebranice u Boskovic
Česká Republika

Kontaktní osoba: Ing. Tomáš Leder, MBA
Tel.:  +420 516 490 119
E-mail: jobs@alps.cz
Web: www.alps.cz

trainee program
bakalářské/diplomové práce
praxe/stáž

částečný úvazek

Trainee program EDS
Program je určen studentům nejméně 4. ročníků 
VUT FSI. Program má charakter částečného flexibi-
lního úvazku během studia, kdy se student podílí 
na řešení reálných úkolů a získává tak zkušenosti  
a praxi využitelnou pro další zaměstnání. V roce 
2015 je otevírán pro tyto pozice:
•  Konstruktér
•  Specialista automatizace

1. Quality Engineer
Oblast řízení kvality – quality control. Nabídka je 
určena absolventům většiny oborů VUT FSI.

2. Konstruktér
Oblast konstrukce zejména výrobních technologií. 
Určeno absolventům zejména Konstrukční inženýr-
ství, Výrobní stroje, systémy a roboty VUT FSI, ale  
i jiným.

3. Specialista automatizace
Oblast implementace a vývoje výrobních techno-
logií v oblasti automatizace a robotizace. Určeno 
absolventům zejména Výrobní stroje, systémy  
a roboty, popř. Mechatronika ale i jiným.

elektro
strojní

ALPS Electric Czech, s.r.o. je českou pobočkou japonského nadnárodního koncernu. Zabýváme 
se výrobou komponent a funkčních celků pro automobilový průmysl a spotřební elektroniku. 
V současné době v ČR zaměstnáváme cca. 400 zaměstnanců (celá skupina ALPS Electric 
30 000).

Výrobní program v ČR obsahuje podvolantové moduly, moduly pro ovládání klimatizace. Další 
aktivitou je vývojové centrum pro bezdrátové komunikační moduly.

32 AlPS Electric czech, s.r.o.
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brigády

bakalářské/diplomové práce
trainee program

Asseco central Europe, a. s.
Budějovická 778/3a
140 00  Praha 4

Kontaktní osoba: Magdalena Špačková
E-mail: magdalena.spackova@asseco-ce.com
Web: http://asseco.com/ce/

praxe/stáž

částečný úvazek

Kromě toho, že Tě zaškolí naši zkušení kolego-
vé, budeš mít možnost se podílet na zajímavých 
projektech! A samozřejmě Tě mimo peněz odmění-
me i širokou nabídkou benefitů, například:

•  týden dovolené navíc
•  sick days
•  home office
•  stravenky
•  výuka cizích jazyků
•  sportovní aktivity a další

Odstartuj svoji kariéru analytika, programátora, 
testera, IT konzultanta, projektového manažera  
v Asseco Central Europe. 

Nejčastěji hledáme Java developery a Junior 
programátory (.NET, C++, PL/SQL). Ale aktuálně do 
Brna sháníme i IT konzultanta GIS nebo třeba Web 
developera. Více najdeš na našich stránkách, nebo 
se přijď zeptat ke stánku!

it

21

Asseco Central Europe je jedním z nejsilnějších softwarových domů ve střední a východní  
Evropě. Působí v České republice, Slovensku, Maďarsku, Německu, Rakousku a Švýcarsku. Sou-
částí skupiny Asseco Central Europe jsou i další firmy s IT a telekomunikačním zaměřením. 
Společnost patří mezi nejvýznamnější poskytovatele komplexních řešení a služeb v oblasti 
informačních technologií. Realizuje náročné projekty jak pro komerční sféru, tak pro státní 
správu a samosprávu. Asseco CE má dlouholeté zkušenosti s rozsáhlými projekty, u kterých 
klade silný důraz na podporu strategických záměrů svých klientů.

Asseco central Europe, a. s.
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ostatní

trainee program
bakalářské/diplomové práce
praxe/stáž
brigády
částečný úvazek ARTIN Solutions s.r.o.

Táborská 940/31
140 00  Praha 4

Kontaktní osoba: Petr Háka
Tel.:  +420 775 111 986
E-mail: petr.haka@artin.cz
Web: www.artin.cz

V duchu motta „it‘s in the people“:
•  se dočkáte přátelské atmosféry
•  na vás čeká moderní pracovní prostředí
•  získáte aktivní podporu osobního a profesního růstu
•  se u nás potkáte s experty ve svém oboru
•  budete mít mentora, který vám pomůže s adaptací
•  je potřeba počítat s mnoha firemními akcemi

Kolegy, kteří chtějí rozvíjet své znalosti a 
dovednosti. Tedy každého komu pečlivost, 
samostatnost, komunikace, analytické 
schopnosti a chuť se učit nejsou cizí. Prostě 
a jednoduše hledáme ty, kteří se tak jako my 
budou prací v Artinu bavit :o)

Aktuálně hledáme kolegy na pozice:
•  Java developer
•  Test analytik
•  Analytik
•  Tester
•  .NET developer
•  iOS developer

it

Jsme mladá a dynamická společnost, která je dodavatelem komplexních softwarových řešení 
a poskytovatelem outsourcingu konzultantů v oblasti informačních technologií.

Nabízíme našim klientům mnohaleté a mezinárodní zkušenosti v oboru analýzy, vývoje soft-
ware, integrace, testování a supportu dle uznávaných metodik a s použitím moderních tech-
nologií. Naším cílem je poskytovat služby kvalitně, rychle, spolehlivě a s dobrým poměrem 
cena/výkon. Spolupráci stavíme na dlouhodobém partnerství.

Profesionální přístup, technické znalosti a odpovědnost jsou hlavními přednostmi našich 
konzultantů. I nadále chceme patřit mezi vyhledávané zaměstnavatele a rozvíjet naši filozofii 
„it’s in the people“.

62 ARTIN



Dotáhnu
tě výš!

Vybírej z aktuálních nabídek práce a brigád.

Powered by



Hana Balikova
Recruiter

David Hanley
Recruiter
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AT&T Global Network Services s.r.o.
The Campus Science Park
Palachovo náměstí 726/2
625 00 Brno

Kontaktní osoba: Hana Balikova
Tel.:  +420 518 723 142
E-mail: attjobs@att.com
Web: http://connect.att.jobs/

bakalářské/diplomové práce
praxe/stáž
brigády

We Offer:

•  Multicultural environment and modern workplace
•  Trainings on supported vendors, certifications and 

career growth opportunities
•  5 weeks of vacation
•  Meal vouchers
•  Compensation for income loss due to sickness
•  Advanced Medical Program
•  Company risk life insurance
•  Center team building events

In Brno, we look for talented IT professionals such as:

•  Network Technicians and Architects
•  Mobility Network Engineers
•  Network Security Administrators
•  Backup and Storage Administrators
•  Database Administrators
•  System Engineers
•  VoIP/IPT Specialists
•  Customer Care Agents

it

Welcome to AT&T.  We’re much more than just a phone company, we’re a technology company 
that is connecting people to their world everywhere they live and work.

For more than a century, we have provided a dependable network with a high-quality service 
that is part of our proud heritage.  Today, we’re bringing it all together with revolutionary 
devices and high speed connectivity for U.S customers and ground breaking communication 
solutions for business globally.

Our investment in innovation is transforming what’s possible – in the home, in the car, and 
everywhere. From services that entertain to products that are shaping the future in every 
industry sector. Together we’re enabling ideas that support economic growth and human 
progress.

At the heart of it lies a talented workforce of nearly 240,000 people located in nearly 60 coun-
tries.  Explore a network of career possibilities that connects the world!  Search:  att.jobs

AT&T Global Network Services  
czech Republic s.r.o.

WE OFFER WE REQUIRE





michal Fusek
HR Business Partner
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Atos IT Solutions and Services23

Spojením společností Atos Origin a Siemens IT Solutions and Services vznikla v roce 2011 
společnost Atos, která dnes působí v 66 zemích po celém světě a zaměstnává přibližně 86 000 
odborníků, z toho téměř 400 v České republice.

Naší hlavní předností je více než třicetiletá mezinárodní zkušenost v oborech jako vysoce 
moderní transakční služby, systémová integrace, řízené služby a konzultace. Snažíme se jít 
neustále kupředu a pracovat s nejnovějšími dostupnými technologiemi. 

Našim klientům nabízíme řešení, která maximálně využívají informačních technologií k do-
sahování jejich obchodních cílů. Jako moderní firma nabízíme inovativní služby a produkty, 
které klientům zajišťují udržitelný a měřitelný výkon a také růst.

Je nám ctí, že můžeme být hlavním IT partnerem olympijských a paralympijských her a řídit 
je tak po technologické stránce. Úkolem společnosti Atos je vytvořit pro každé olympijské 
a paralympijské hry unikátní IT řešení.

•  Možnost práce z domova
•  Flexibilní pracovní dobu
•  Benefitní systém Cafeterie
•  25 dní dovolené
•  Příspěvek na stravování
•  Příspěvek na penzijní připojištění
•  Proplacení prvních 3 dnů nemoci
•  Plány vzdělávání pro každé pololetí (rozvoj hard 

skills, soft skills a jazykových dovedností)

Studentům či čerstvým absolventům bez praxe 
nabízíme možnost vyzkoušet si práci v naší firmě 
formou stáže a získat tak řadu nových praktických 
dovedností a zkušeností z prostředí mezinárodní IT 
společnosti.

Vývojáře a testery pro velmi zajímavé mezinárodní 
projekty.
•  absolventy
•  studenty na částečný úvazek
•  stážisty

Atos IT Solutions and Services, s.r.o.
AZ tower (19. patro)
Pražákova 1008/69
639 00 Brno

Kontaktní osoba: Hana Lorencová
Tel.:  +420 420602339376
E-mail: hana.lorencova@atos.net
Web: http://cz.atos.net/
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•  být součástí největší české ICT společnosti
•  účast na reálných projektech přímo v praxi
•  kontakt s odborníky z naší společnosti a s našimi 

největšími klienty
•  odborného garanta a individuální plán rozvoje
•  téma bakalářské i diplomové práce a šanci  

na pořádnou kariéru

•  studenty 2.–5. ročníku vysoké školy
•  s aktivním zájmem o IT a Ekonomii
•  s ambicí budovat kariéru v největší české IT 

společnosti
•  týmového hráče a kreativní osobnost

Nastoupit můžete do těchto týmů: 
•  projektový tým
•  obchodní tým
•  vývojový tým
•  tým konzultantů klientských řešení

AutoCont CZ a.s. je společností, která v oblasti dodávek zboží, služeb a řešení na poli  
informačních a komunikačních technologií (ICT) působí přes 20 let. Z původního výrobce 
PC a prodejce výpočetní techniky se společnost rozvinula v jednoho z nejvýznamnějších 
dodavatelů ICT v České republice. Svou nabídku dnes zaměřujeme především na bu-
dování IT infrastruktury, implementaci podnikových aplikací, vývoj SW, na outsourcing 
provozu IT a systémovou integraci. 

Autocont cZ a.s.
Líbalova 1
149 00, Praha 4

Kontaktní osoba: Iveta Niklová
Tel.: +420 724 015 676
E-mail: iveta.niklova@autocont.cz
Web: www.autocont.cz

trainee program
bakalářské/diplomové práce
praxe/stáž
brigády
částečný úvazek
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Autocont cZ 



AutoCont 

Nast

Nast!

Pošlete nám životopis a motivační dopis na adresu iveta.niklova@autocont.cz. 
(Předmět zprávy: NastUp!). Nepropásněte svou šanci! 

www.autocont.cz

  Studenty 2.–5. ročníku vysoké školy
  S aktivním zájmem o IT a Ekonomii 
  S ambicí budovat kariéru v největší české IT společnosti  
  Týmového hráče a kreativní osobnost 

  Projektový tým
  Obchodní tým
  Vývojový tým
  Tým konzultantů klientských řešení  

Koho hledáme

Do jakých týmů můžete Nastoupit!

  Účast na reálných projektech přímo v praxi
  Kontakt s odborníky z naší společnosti  
a s našimi největšími klienty 
  Odborného garanta a individuální plán rozvoje
  Téma bakalářské i diplomové práce a šanci  
na pořádnou kariéru 

Co nabízíme

Výtah nahoru 
už jede.
Nastup. 
AutoCont  
ti dává šanci.

NastUp 2014/2015  

Špičkový IT profesionál,  

společnost AutoCont CZ, hledá  

do studentského programu  

NastUp! nové tvůrčí osobnosti.



marcela Římalová
Sr Worldwide Recruiter
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strojní
elektro

ekonomie
chemie
stavební
ostatní

AVAST Software s.r.o.
Budejovicka 1518/13a
140 00 Prague
Czech Republic

Kontaktní osoba: Marcela Římalová
Tel.:  +420 274 005 840
E-mail: rimalova@avast.com
Web: www.avast.com/cs-cz/index

trainee program
bakalářské/diplomové práce
praxe/stáž
brigády
částečný úvazek

•  challenging and interesting job in a growing in-
ternational company

•  fun and creative working environment
•  possibility to grow your career
•  benefits (lunch vouchers, mobile phone, 5 weeks 

of vacation, sick days, etc.)

•  Junior and skilled Software Developers (Java, 
Javascript, Android,C, C++, .NET, C#, Perl ...)

•  Junior and skilled Linux Administrators/System 
Engineers

•  Junior and skilled Testers/ Quality Assurance  
Engineers

•  Marketing people

it

12

Maker of the world‘s most trusted antivirus, protecting +250 million people, computers, and 
mobile devices. In business +25 years, with a portfolio covering everything from free antivirus 
for PC, Mac, and Android, to premium solutions for business. Based in Prague, with offices in 
the U.S., Germany, and Asia.

AVAST Software

WE OFFER WE REQUIRE
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částečný úvazek
brigády

it
ekonomie
chemie
stavební
ostatní

Automotive lighting, s.r.o.
Pávov 113
586 01 Jihlava

Kontaktní osoba: Jana Bruknerová
E-mail: jana.bruknerova@al-lighting.com
Web: www.al-lighting.cz/cs

trainee program
bakalářské/diplomové práce
praxe/stáž

•  přátelské a neformální pracovní prostředí, 
•  odborné vzdělávání,
•  5 týdnů dovolené, 
•  závodní stravování, 
•  příplatek na zdraví (1500 Kč), 
•  příplatek na dojíždění (1000 Kč), 
•  příplatek na penzijní připojištění, 
•  firemní, kulturní a sportovní aktivity,  

a řadu dalších benefitů.

•  studenty a absolventy VŠ nebo VOŠ technického 
zaměření (elektro/strojírenství),

•  nasazení a flexibilitu,
•  týmového ducha,
•  dobrou znalost alespoň jednoho cizího jazyka  

(AJ a/nebo NJ),
•  ochotu učit se a rozvíjet,
•  nové nápady, zapojení do projektů.

strojní
elektro

19

Jsme úspěšná a dynamická společnost. Vyvíjíme a vyrábíme nejmodernější světlomety pro 
výrobce automobilů z celého světa. Jsme uznávaným vzorem ve výrobě a její organizaci nejen 
v rámci Automotive Lighting, ale i výrobních závodů Magneti Marelli a celé skupiny FCA.

Jistotu pro nás, naše zákazníky, partnery a společnou budoucnost tvoří neměnné hodnoty, 
které ctíme a prosazujeme:
•  ochota hledat řešení a odvaha překonávat překážky,
•  hrdost na značku Automotive Lighting Jihlava a naše špičkové produkty,
•  otevřená, přímá a věcná komunikace založená na vzájemném respektu,
•  týmová spolupráce,
•  aktivní přístup zaměstnanců a jejich růst
•  přijímání osobní odpovědnosti a dodržování pravidel.

Automotive lighting, s.r.o.



it
ekonomie

chemie
stavební

ostatní
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částečný úvazek

bakalářské/diplomové práce
trainee program

praxe/stáž
brigády

Bomar, spol. s r.o.
Těžební 1236/1
627 00 Brno

Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Vondráková
Tel.:  +420 533 426 111
E-mail: vondrakova@bomar.cz
Web: www.bomar.cz

•  uplatnění ve stabilní a prosperující společnosti
•  spolupráci na zajímavých mezinárodních projek-

tech
•  zaměstnanecké výhody – příspěvek na stra-

vování, penzijní připojištění, roční bonusy
•  možnost dalšího vzdělávání včetně jazykových 

kurzů

Nové kolegy a kolegyně s ukončeným technickým 
vzděláním, kteří mají chuť podílet se na mezi-
národních projektech a přinášet nové nápady  
a inovace. 

Absolventům nabízíme uplatnění v oblastech kon-
strukce, technologie a programování PLC.

elektro
strojní

Bomar, spol. s r.o. 26

Společnost BOMAR je předním výrobcem pásových pil a manipulačních systémů. Byla založe-
na v roce 1993, kdy začínala s 6 zaměstnanci na ploše 120 m2 a vyráběla pouze jediný typ 
stroje. V současné době zaměstnává 250 spolupracovníků a výrobní program zahrnuje více 
než 50 typů strojů od malých mobilních ručních pil až po plně hydraulické, CNC-řízené auto-
maty s možností oboustranných úhlových řezů, určené pro řezání ocelových materiálů téměř 
jakýchkoliv rozměrů.
 
Naše produkty neustále vyvíjíme a vylepšujeme, aby odpovídaly nejnovějším požadavkům 
trhu. V našem vývojovém a zkušebním oddělení na tom pracuje skupina zkušených inženýrů 
a konstruktérů. 



Alexandra Zmušková
Technical Recruiter
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strojní
elektro

trainee program

ekonomie
chemie
stavební
ostatní

bakalářské/diplomové práce
praxe/stáž
brigády
částečný úvazek Blackboard czech s.r.o.

Kotlářská 51a
602 00 Brno

Kontaktní osoba: Alexandra Zmušková
Tel.:  +420 515 534 852
E-mail: kariera@blackboard.com
Web: http://blackboard.com

•  práci na zajímavých projektech s využitím  
nejmodernějších technologií

•  zázemí silné mezinárodní společnosti
•  flexibilní pracovní prostředí
•  zajímavé pracovní podmínky a širokou  

škálu zaměstnaneckých benefitů
•  možnost vycestování do zahraničí 

Absolventy nebo zkušené inženýry se znalostí:
•  programovacích jazyků: C++/J2EE/ C#.NET/T-SQL
•  vývoje mobilních aplikací pro iOS, Android, 

Windows Phone
•  manuálního a/nebo automatizovaného testování

it

“Rozhodl jsem se pro Blackboard, abych tvořil software, jaký bych sám rád při studiu používal.“

V Blackboardu měníme stávající pohled na proces vzdělávání tak, aby učitele i žáky inspiroval 
a činil jej atraktivním, přístupným a moderním.

Univerzity, základní a střední školy, státní instituce i velké podniky ve více než 100 zemích svě-
ta využívají naše platformy pro online vzdělávací kurzy, komunitní portály, web-konferenční 
systémy či Business Intelligence řešení, vše provázáno dohromady a přístupné z desktopů 
nebo mobilních zařízení.

Brněnská pobočka patří k hlavním vývojovým centrům, kde aktuálně zabezpečujeme 
komplexní vývojové projekty pro řadu z našich nejprofitabilnějších produktů.

53 Blackboard
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částečný úvazek
brigády

it

trainee program

chemie
stavební
ostatní

Bosch Diesel s.r.o.
Pávov 121
586 06 Jihlava

Kontaktní osoba: Magdalena Martini
E-mail: magdalena.martini@cz.bosch.com
Web: http://kariera.bosch.cz

praxe/stáž
bakalářské/diplomové práce

•  odborné praxe
•  možnost zpracování BP/DP
•  trainee program pro budoucí specialisty
•  trainee program pro budoucí manažery 
•  stipendijní programy

Aktuální nabídka pracovních míst na 
kariera.bosch.cz

Studenty a absolventy technických oborů.

ekonomie

elektro
strojní

17

Závod 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 systé-
mu Common Rail. 

V současné době zaměstnává téměř 4.300 pracovníků.

BOScH DIESEl s.r.o. 





lenka Valová 
HR Specialist

Ivana Rösslerová 
HR Manager
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strojní

částečný úvazek

it

trainee program

ekonomie
chemie
stavební
ostatní

47

B:TEcH, a.s.
U Borové 69
580 01 Havlíčkův Brod

Kontaktní osoba: Lenka Valová
Tel.:  +420 602 368 906
E-mail: lenka.valova@btech.cz
Web: www.btech.cz

bakalářské/diplomové práce
praxe/stáž
brigády

•  příležitost získat cenné praktické zkušenosti  
v průběhu studia

•  pracovní příležitost pro absolventy s účastí na 
zahraničních projektech:
- programátor PLC – automobilový průmysl
- programátor PLC – pivovary po celém světě
- programátor PLC – dopravníkové systémy 

a logistická centra

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

•  absolventy elektrotechniky a automatizace  
s chutí procestovat svět

elektro

Jsme česká inženýrská společnost poskytující služby v průmyslové automatizaci. Programuje-
me řídicí systémy a uvádíme do provozu technologie po celém světě. Náš tým tvoří kolem  
80 lidí, z toho téměř 60 odborníků na programování, projektování a oživování (uvádění do 
provozu). Naši koncoví zákazníci jsou zejména z odvětví potravinářského průmyslu, auto-
motive, logistiky a energetiky. Působíme také v oblasti průmyslové informatiky a robotiky. 
Jsme certifikovaný partner Microsoft Software Development Silver a systémovým integrátor 
předních světových výrobců řídicích systémů.

B:TEcH, a.s.



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!



Vojtěch Kadlec 
Lead Recruiter

40

částečný úvazek
brigády
praxe/stáž

it
ekonomie

ostatní

cB&I s.r.o.
Holandská 8
Spielberk Office Centre
656 80 Brno

Kontaktní osoba: Vojtěch Kadlec
Tel.:  +420 545 517 887
E-mail: vkadlec@cbi.com
Web: www.cbi.com

bakalářské/diplomové práce
trainee program

Naši zaměstnanci mají možnost podílet se na 
velmi zajímavých mezinárodních projektech, ak-
tivně spolupracují s kolegy z našich sesterských 
zahraničních poboček a využívají moderní tech-
nologie.

Hledáme absolventy technických oborů se znalos-
tí anglického jazyka se zájmem o petrochemický 
průmysl.

Samozřejmostí je ochota dále se vzdělávat a pra-
covat na svém osobnostním i odborném rozvoji.

stavební
chemie

elektro
strojní

55

Společnost CB&I byla založena v roce 1889 v Chicagu a postupem času se stala jedním z nej-
větších a nejkomplexnějších světových dodavatelů služeb v oblasti zpracování ropy a zemního 
plynu, energetiky a technologických řešení pro velké investiční celky.  CB&I v současné době 
zaměstnává celosvětově více než 55.000 zaměstnanců a působí v mnoha zemích na všech 
světových kontinentech. 

Brněnská kancelář reprezentuje důležitou součást technologické divize a zaměřuje se na 
projektování a výstavbu rafinérií a zařízení v chemickém a petrochemickém průmyslu. Pro naši 
na kancelář pracuje přibližně 400 zaměstnanců, a to převážně na pozicích projektantů.

cB&I s.r.o.



strojní
elektro

it
ekonomie

chemie

ostatní
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bakalářské/diplomové práce
praxe/stáž

brigády

31

trainee program

částečný úvazekcOlAS cZ, a.s.
Ke Klíčovu 9
190 00 Praha 9

Kontaktní osoba: Alena Müllerová
Tel.:  +420 702 012 825
E-mail: alena.mullerova@colas.cz
Web: www.colas.cz

•  trainee program - 2 roky
•  v prvním roce - praktická příprava pro Vaši bu-

doucí samostatnou práci
•  ve druhém roce možnost samostatné pozice
•  rozvoj získaných znalostí a dovedností
•  možnost vystřídání 2 - 3 pozic ve společnosti

•  mladé talentované absolventy a studenty čtvr-
tých a pátých ročníků stavební fakulty.

stavební

•  standardní práce silničního stavitelství - výstavba, rekonstrukce, opravy
•  výstavba a rekonstrukce kanalizačních a vodovodních řadů
•  další činnosti související s výstavbou inženýrských sítí, kolejových staveb, mostů a monoli-

tických konstrukcí
•  těžba kamene a výroba drceného kameniva
•  výroba modifikovaných asfaltů a především asfaltových směsí
•  laboratoře

cOlAS cZ, a.s.



martin mušinský
HR Specialist
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částečný úvazek
brigády

stavební
ostatní

it

continental Barum s.r.o.
Objízdná 1628
765 02 Otrokovice

Kontaktní osoba: Martin Mušinský
Tel.:  +420 577 512 503
E-mail: personalni@barum.cz
Web: www.continental-kariera.cz

trainee program

praxe/stáž
bakalářské/diplomové práce

•  Zázemí v silné mezinárodní společnosti
•  Nové a moderní technologie
•  Mladé a perspektivní projektové týmy
•  Profesní růst a karierní rozvoj
•  Široké portfolio zaměstnaneckých výhod

Aktuální nabídky odborných praxí, stáží a nabízených 
projektů můžete naleznout na našich webových 
stránkách. 

Absolventům vysokých škol nabízíme propra-
covaný systém trainee programu, který pomůže 
nastartovat profesní kariéru. V našich řadách nalez-
nou uplatnění nejen technologové, ale rovněž 
strojaři, konstruktéři, informatici, obchodníci nebo 
ekonomové.

•  Ukončené VŠ vzdělání
•  Znalost angličtiny 
•  Flexibilita
•  Mobilita a ochota cestovat 
•  Ztotožnění se s filozofii týmové společnosti

chemie
ekonomie

elektro
strojní

69

Continental Barum s.r.o. je největším evropským výrobcem pneumatik. Zabýváme se 
také vývojem a konstrukcí hliníkových forem, strojů a zařízení pro gumárenský průmysl. 
Dlouhodobě patříme mezi nejúspěšnější společnosti v České republice. Spolu s více než  
200 000 zaměstnanci z 49 zemí celého světa patříme do rodiny koncernu Continental AG, 
který je jedním z největších dodavatelů pro automobilový průmysl.

continental Barum s.r.o.



 

 

 

 
 

Continental Barum s.r.o. je největším evropským výrobcem pneumatik. Zabýváme se také vývojem a 
konstrukcí hliníkových forem, strojů a zařízení pro gumárenský průmysl. Dlouhodobě patříme mezi 
nejúspěšnější společnosti v České republice. Spolu s více než 200000 zaměstnanci z 49 zemí celého 
světa patříme do rodiny koncernu Continental AG, který je jedním z největších dodavatelů pro 
automobilový průmysl. 

  
 We want you at our facility in Frankfurt am Main, Germany. 
 

 

Are you auto-motivated? Welcome! 
 
 
Ve zlínském regionu patříme mezi největší zaměstnavatele. Pro zájemce o zaměstnání nabízíme 
zajímavou práci ve stabilní a úspěšné firmě, bohatý sociální program a  možnost kariérního růstu a 
osobního rozvoje. V našich řadách naleznou uplatnění nejen technologové, ale rovněž strojaři, konstruktéři, 
informatici, obchodníci nebo ekonomové. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NASTARTUJTE SVOJI KARIÉRU 
 

Absolventům vysokých škol nabízíme propracovaný systém trainee programu, který pomůže nastartovat 
profesní kariéru. Aktuální nabídky volných míst, odborných praxí, stáží a nabízených projektů můžete 
naleznout na našich webových stránkách. 
 
 

Kontaktní osoba:                                    Website:                                              
 
Martin Mušinský      www.conti-online.cz 
Email: personalni@barum.cz                www.continental.jobs.cz 
Tel: 577 512 503      www.continental-kariera.cz 
Continental Barum s.r.o.                 www.facebook.com/Continental Career 
Objízdná 1628, 765 02 Otrokovice 
   

Požadavky:      Nabízíme 
 

> Ukončené VŠ vzdělání      > Zázemí v silné mezinárodní společnosti  
> Znalost angličtiny       > Nové a moderní technologie  
> Flexibilita       > Mladé a perspektivní projektové týmy 
> Mobilita a ochota cestovat     > Profesní růst a karierní rozvoj 
> Ztotožnění se s filozofii týmové společnosti  > Široké portfolio zaměstnaneckých výhod  



www.kdejinde.cz

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

Kde jinde nezůstanete stát na místě?

KDE JINDE TOLIK ROSTE  
HODNOTA VAŠICH ZKUŠENOSTÍ 

CEZ_KdeJinde2014_inzerce_210x267.indd   2 23.1.2015   15:37:44
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částečný úvazek
brigády

it

trainee program

ekonomie
chemie
stavební
ostatní

ČEZ, a.s.
Duhová 2/1444
140 53 Praha 4

Kontaktní osoba: Martin Klacián
Tel.:  +420 211 042 715
E-mail: martin.klacian@cez.cz
Web: www.kdejinde.cz

praxe/stáž
bakalářské/diplomové práce

strojní
elektro

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

Nabídku aktuálních pracovních míst naleznete na 
www.kdejinde.cz.

Pracovní příležitosti nabízíme na celém území ČR, 
v elektrárnách, distribuci, měření a prodej elektřiny 
i plynu. 

Do našeho týmu hledáme motivované jedince se 
schopností se nadále rozvíjet a přinášet tak hodno-
ty do společné budoucnosti.

11

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

Skupina ČEZ



www.kdejinde.cz

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

Kde jinde nezůstanete stát na místě?

KDE JINDE TOLIK ROSTE  
HODNOTA VAŠICH ZKUŠENOSTÍ 

CEZ_KdeJinde2014_inzerce_210x267.indd   2 23.1.2015   15:37:44



Ing. Alena Jiránková 
Personalista

Ing. lucie Pelichová 
Personalista
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it

trainee program

ekonomie

ostatní
stavební
chemie

elektro
strojní

ČKD GROUP
Na Sychrově 975/8
101 00 Praha 10

Kontaktní osoba: Ing. Alena Jiránková
Tel.:  +420 702 210 090
E-mail: alena.jirankova@ckddiz.cz
Web: www.ckd.cz

brigády
praxe/stáž
bakalářské/diplomové práce

částečný úvazek

•  zázemí společnosti s dlouholetou tradicí
•  zaměstnání v dynamickém prostředí
•  možnost profesního a kariérního růstu
•  motivující finanční ohodnocení
•  účast na jedinečných projektech
•  zaměstnanecké benefity (např. 5 týdnů dovolené, 

různé příplatky...)
•  odborné kurzy a školení

•  absolventy VŠ technického oboru (strojní,  
elektro, stavební nebo chemie)

•  schopnost rychle se učit novým věcem
•  dobré komunikační dovednosti
•  schopnost týmové spolupráce
•  znalost AJ, RJ výhodou
•  mobilita

30

ČKD GROUP je exportně zaměřená česká firma. Jsme dodavatelem investičních celků  
a funkčních technologických uzlů v segmentech energetika, plyn a ropa, ekologie  
a infrastruktura.

Dlouhodobým strategickým cílem skupiny ČKD GROUP je systematické posilování pozi-
ce silného evropského EPC a ECPm dodavatele (Engineering, Procurement, Construction)  
v plném komplexu činností, resp. zákaznických služeb. Součástí těchto služeb je zpracování 
studie proveditelnosti, modelů financování, technický servis i poradenská činnost. Využívá-
me vlastní výzkum a vývoj, naši odborníci získávají zkušenosti s nejnovějšími technologiemi 
ve spolupráci s vysokými školami a vědecko-výzkumnými institucemi.

Do skupiny ČKD GROUP patří společnosti ČKD PRAHA DIZ, a.s., ČKD ENERGY, a.s., ČKD ELEK-
TROTECHNIKA, a.s. a ČKD CONSTRUCTION, a.s.

ČKD GROUP



ekonomie
chemie

ostatní
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částečný úvazek
brigády

Delphi Poland S.A.
ul. Podgórki Tynieckie 2
30-399 Kraków
Poland

Kontaktní osoba: Recruitment team
Tel.:  +48 122 521 000
E-mail: rekrutacja@delphi.com
Web: http://delphi.com/poland

trainee program
bakalářské/diplomové práce

praxe/stáž

35

stavební

it
elektro
strojní

Currently we are looking for candidates in  
engineering and IT departments.

Join our team as we create safer, cleaner and 
smarter vehicles - apply to Delphi!

We are recruting! Our job offers can be found 
on www.delphi.com

Internships are designed to give students the chance to 
gain practical and challenging real-world experience. 
The kind of experience you simply can’t find in the 
classroom. You’ll learn about our organisation while 
helping us meet business objectives.

We are a leading global supplier of technologies for the automotive industry.

Delphi in Krakow:
•  15 years of dynamic development at our technical center
•  1200 employees in engineering and shared services
•  200 submitted patent applications
•  100 internships in 2014

Our business is all about innovation, so engineering couldn’t be more important to our success. 
As a graduate you can expect exposure to some of the world’s most advanced technologies and 
to some of its most complex problems. You’ll be empowered to share your ideas to help solve 
those problems, working alongside experts and getting the development support you need to 
build your own reputation as an expert.

Delphi Poland

WE OFFERWE REQUIRE
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strojní
elektro

chemie

ostatní

it

Deloitte Advisory s.r.o.
Karolinská 654/2
186 00 Praha 8

Kontaktní osoba: Radka Břečková
E-mail: rbreckova@deloittece.com
Web: www.deloittekariera.cz

trainee program
bakalářské/diplomové práce
praxe/stáž
brigády
částečný úvazek

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

Uchazeče, kteří:
•  studují v posledním ročníku VŠ (obor účetnictví, 

financí výhodou)
•  mají výbornou znalost angličtiny a češtiny, další 

jazyk výhodou
•  mají dobré komunikační a analytické schopnosti
•  mají pozitivní přístup a jsou týmoví hráči

stavební

ekonomie

9

Společnost Deloitte poskytuje prvotřídní služby v oblastech auditu, daňového, právního a fi-
nančního poradenství a strategického podnikového managementu řadě velkých společností, 
rychle se rozvíjejících firem a veřejných institucí.

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

Deloitte



Dělámevěcijinak

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

Hledáme nové kolegy!

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

Více informací na www.deloittekariera.cz

© 2015 Deloitte Česká republika
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částečný úvazek
brigády
praxe/stáž

it

trainee program

ekonomie
chemie
stavební
ostatní

EDAG Production Solutions cZ s.r.o.
Tř.Václava Klementa 1459
29301 Mladá Boleslav

Kontaktní osoba: Daniela Volfová
Tel.:  +420 326 719 096
E-mail: personal-hr@edag-ps.cz
Web: www.edag-ps.com

bakalářské/diplomové práce

elektro
strojní

•  zajímavou práci v nadnárodní společnosti 
•  osobní i profesní růst 
•  nové a moderní pracovní prostředí
•  intenzivní tréninkový program a školení
•  firemní jazykové kurzy 
•  široké portfolio zaměstnaneckých benefitů 
•  odměny při životních a pracovních výročích

Hledáme:
Absolventy VŠ technického, strojního, elektro zaměření: 
•  konstruktér
•  plánovač výrobních procesů
•  nástrojový specialista
•  simulace RobCAD
•  technický redaktor
•  projektkoordinátor
•  elektrokoordinátor
•  programátor robotů

Požadujeme:
•  komunikativní znalost německého jazyka
•  schopnost týmové práce
•  samostatnost, iniciativa, zodpovědnost a aktivní pří-

stup k úkolům
•  dobrá znalost práce na PC
•  prostorová i časová flexibilita

EDAG Production Solutions CZ s.r.o. je dceřinná společnost koncernu EDAG Production  
Solutions GmbH&Co.KG sídlící v Německu. Naše pobočka se nachází v Mladé Boleslavi. Kon-
cern EDAG je v současnosti největší nezávislou vývojářskou firmou pro automobilový průmysl 
na světě. EDAG je celosvětově na více než 70 místech, 25 zemích a má přes 7000 zaměstnanců. 

Naší činností v Mladé Boleslavi je oblast konstrukce vozů. Podílíme se také na dodávkách vý-
robního zařízení pro automobilový průmysl.

59 EDAG Production Solutions cZ s.r.o.



Das Leistungsspektrum der EDAG und FFT EDAG
Výkonné spektrum firem EDAG A FFT EDAG

PRODUKTENTWICKLUNG
 VÝVOJ PRODUKTU

 

PRODUKTIONSLÖSUNGEN
 VÝROBNÍ ŘEŠENÍ

 

Fahrzeug- 
entwicklung 

 
Vývoj automobilů 

Funktions-
entwicklung 

 
Vývoj funkcí 

Elektrik/ 
Elektronik 

 
Elektronika  

Werkzeug- und  
Karosseriesysteme 

Systémy lisovacího a 
karosařského nařadí  

Designkonzepte 
 

Designové koncepty 

Produktionsprozess-
entwicklung 

Vývoj  výrobního 
procesu 

Anlagen- 
entwicklung 

 
Vývoj zařízení  
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entwicklung 

 
Vývoj automatizace 

Fabrikentwicklung 
 

Vývoj závodu 

Fahrzeug- 
absicherung 

 
Zabezpečení vozidel  

Projekt- 
management 
Management 

projektů 

Prozessberatung 
Poradenství 

 
Feynsinn 

ANLAGENBAU
STAVBY ZAŘÍZENÍ

Turn Key Anlagen
Rohbau und 

Montage

System
technologien
und Produkte

Stavba zařízení na klíč

© Copyright 2012 EDAG Production Solutions GmbH & Co. KG. All rights reserved.



michaela Veiga
HR Generalist
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Eaton European Innovation centre
Bořivojova 2380
252 63 Roztoky

Kontaktní osoba: Michaela Veiga
E-mail: michaelaveiga@eaton.com
Web: www.eaton.com/Eaton/Careers/EEIC/index.htm

trainee program
bakalářské/diplomové práce

brigády
praxe/stáž

částečný úvazek

elektro
strojní

•  unikátní příležitost podílet se na budování a roz-
voji inovačního centra

•  odpovídající mzdu a roční výkonostní bonus
•  5 týdnů dovolené, sickdays
•  plně hrazené stravenky
•  životní pojištění, flexipasy
•  pružnou pracovní dobu

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

48

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 103 000 zaměstnanců a zákazníkům dodává své 
výrobky ve více než 175 zemích světa. 

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

Eaton - European Innovation center
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trainee program

EDScHA AUTOmOTIVE KAmENIcE s.r.o.
Masarykova 701
394 70 Kamenice nad Lipou

Kontaktní osoba: Marie Samková
Tel.:  +420 724 424 140
E-mail: msamkova@edscha.cz
Web: www.edscha.com

brigády
praxe/stáž

bakalářské/diplomové práce

částečný úvazek

strojní

Zajímavé a perspektivní zaměstnání v nadná-
rodní společnosti v mladém a  dynamickém týmu  
s možností odborného a osobního růstu v oborech 
– konstruktér, technolog, technik v oblasti výroby 
a kvality. 

Nabízíme zaměstnaní i absolventům bez praxe..

Spolupracujeme při hledání ubytování, poskytuje-
me příspěvek na dojíždění do zaměstnání a posky-
tujeme další benefity v rámci sociálního programu

Máme zájem o studenty a absolventy technických 
oborů – strojírenství a elektrotechnika, s velmi 
dobrou znalostí cizího jazyka – AJ, NJ, ev. FrJ.

13

EDSCHA AUTOMOTIVE KAMENICE s.r.o., je strojírenskou výrobní společností, dodavatelem dílů 
pro automobilový průmysl, nosným výrobním programem je výroba dveřních závěsů a pantů.

Firma má vlastní konstrukční a vývojové pracoviště.

EDScHA AUTOmOTIVE KAmENIcE s.r.o.



Petra Šulková
Recruiter

Iva lattenbergová
Recruiter
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strojní

brigády

elektro

praxe/stáž
bakalářské/diplomové práce
trainee program

ekonomie
chemie
stavební
ostatní

EmbedIT
Spielberk Office Centre
Holandská 10
639 00 Brno

Tel.:  +420 541 557 600
E-mail: kariera@embedit.cz 
Web: https://embedit.cz/

částečný úvazek

it

•  profesionální rozvoj v rámci interních a externích 
školení a certifikací,

•  extra týden dovolené,
•  2x sick day/rok,
•  stravenky,
•  možné služební cesty do exotických destinací 

(Vietnam, Filipíny, Čína, Indonésie…), 
•  a mnohé jiné...

•  absolventy IT a matematických oborů na pozice 
vývojářů, analytiků, projekt manažerů a testerů,

•  nezapomeňte, že musíte taky mluvit plynule 
anglicky,

•  a určitě mají přednost motivovaní, samostatní 
kandidáti, kteří mají radost z nových výzev!

61

EmbedIT poskytuje komplexní IT služby skupině Home Credit a Air Bank (skupina PPF). Naše 
týmy se specializují na architekturu, analýzu, vývoj i provoz systémů a aplikací, které jsou na-
sazeny v deseti zemích světa, například v Číně, Rusku nebo Indii. Kromě jiného řídíme 13 da-
tových center rozesetých po celém světě, které běžně obslouží více než 140 milionů transakcí 
denně. Momentálně nás je již 750 a stále rosteme. Nacházíme se v Brně, Ostravě a v Praze.

EmbedIT
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částečný úvazek

it

trainee program

ekonomie
chemie
stavební
ostatní

52

Emerson a. s.
Piešťanská 1202/44
915 28 Nove Mesto nad Váhom
Slovenská republika

Kontaktní osoba: Jozef Holoubek
Tel.:  +421 327 700 825
E-mail: jozef.holoubek@emerson.com
Web: www.emerson.sk

bakalářské/diplomové práce
praxe/stáž
brigády

•  Pracovné prostredie veľkej nadnárodnej 
spoločnosti 

•  Prácu v multikultúrnych tímoch
•  Využívanie nových technológií v oblasti 

elektrotechniky a strojárstva
•  Motivujúce finančné ohodnotenie a široký 

sociálny program
•  Využívanie cudzích jazykov

elektro
strojní

Do nášho tímu hľadáme skúsených odborníkov 
ako aj absolventov v týchto oblastiach:
•  Inžiniering–Elektrotechnický a mechanický  

inžinier
•  Termodynamický inžinier
•  Konštruktér
•  Výrobný inžinier
•  Testovací inžinier
•  Projektový inžinier
•  PLC programátor

Celosvetovo sme jedným z najväčších lídrov v oblasti priemyselnej výroby a technológií.  

Emerson zamestnáva v súčasnosti približne 115 000 zamestnancov v 220 výrobných závodoch 
po celom svete, vrátane 10 000 inžinierov zapojených do výroby a dizajnu nových výrobkov  
a služieb.

Emerson a. s. pôsobí na Slovensku od roku 1994. V Novom Meste nad Váhom zastrešuje  
3 výrobné sekcie - BRANSON, Emerson Network Power, Energy Systems a jedno obchodné za-
stúpenie - ASCO Numatics.

Podporné obchodné centrum sekcie Emerson Network Power v Bratislave poskytuje širokú 
škálu služieb a zákazníckej podpory našim odberateľom a distribútorom v rámci regiónu EMEA.

Emerson a.s., Nové mesto nad Váhom
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trainee program

částečný úvazekEmERSON clImATE TEcHNOlOGIES, s.r.o.
K Vápence 14
Mikulov 692 01

Kontaktní osoba: Lucie Hejtmánková
Tel.:  +420 519 308 521
E-mail: Lucie.Hejtmankova@emerson.com
Web: www.emerson.com/en-us/careers/Pages/careers.aspx

bakalářské/diplomové práce
praxe/stáž

brigády

strojní

•  Možnost praktického testování v technicky boha-
tě vybavené laboratoři

•  Spolupráce na mezinárodních projektech
•  Rozsáhlé rozvojové a tréninkové programy
•  Přátelskou firemní kulturu
•  Sportovní a společenské akce
•  Široký balíček benefitů

Do našeho týmu hledáme člověka s vizí a zapá-
lením. Požadujeme znalosti v oblasti strojírenství 
nebo elektrotechniky, velkou chuť se učit a přinášet 
řešení. Předpokládáme dobrou znalost anglického 
jazyka pro denní komunikaci s kolegy ze zahraničí.

43

Emerson Climate Technologies tvoří lidé s vášní pro sílu a inovace. Emerson je místo, kde se 
propojuje moderní technologie a inženýrství. Naše společnost patří mezi globální lídry v ob-
lasti klimatizací a chladících systémů pro průmyslové i rezidenční využití. Svým zákazníkům 
se snažíme splnit všechna přání a poskytnout jim tak vyšší komfort. Emerson Climate Techno-
logies je součástí globální společnosti Emerson Co. se sídlem v St. Louis v USA. Tradice firmy 
se datuje již od roku 1890 a v současnosti zaměstnáváme 132 000 lidí ve více než 150 zemích 
po celém světě.

Obsazujeme pozice:
•  Designer
•  Vývojový inženýr
•  Projektový inženýr
•  Výrobní inženýr

Emerson climate Technologies s.r.o.
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strojní

částečný úvazek

chemie
stavební

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

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

trainee program

brigády
praxe/stáž
bakalářské/diplomové práce

ostatní

ekonomie
it
elektro

Pro studenty:
•  Stipendijní program pro technicky zaměřené  

studenty (4. - 5. ročník)
•  Účast na Letní energetické akademii 
•  Praxe a exkurze do našich zařízení

Pro absolventy:
•  Účast v E.ON Graduate Programu a programu 

Entry+

•  Úspěšné studenty VŠ s technickým či ekono-
mickým zaměřením, kteří již během studia chtějí 
získat pracovní zkušenosti a po ukončení studia 
je v naší společnosti rozvíjet.

•  Týmové hráče s dobrou aj/nj, kteří se nebojí práce 
na mezinárodních projektech.

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, možnost profesionálního růstu  
a zvyšování kvalifikace.

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

1 E.ON Česká republika, s.r.o.



E.ON Kariéra

www.kariera.eon.cz

E=mc2

E.ON=my career2

Starost o životní prostředí a zákazníky 
není u nás jen teorie.
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brigády
praxe/stáž
bakalářské/diplomové práce
trainee program

ekonomie
chemie
stavební
ostatní

ERA a.s.
Průmyslová 387
530 03 Pardubice

Kontaktní osoba: Bc. Petra Šefčíková
Tel.:  +420 467 004 554
E-mail: hr@era.aero
Web: http://era.aero

částečný úvazek

strojní

it
elektro

•  Stanete se součástí firmy, která píše historii.
•  Budete součástí 100 % české firmy a týmu, který 

tvoří smysluplný produkt.
•  Vaší zodpovědností bude bezpečnost cestujících 

prostřednictvím spolehlivosti produktů, na kterých 
se budete podílet.

•  Jsme ochotni pomoci a podpořit své zaměstnance 
téměř v čemkoliv v rámci vzájemné důvěry.

•  Pracoviště v Pardubicích. U vybraných pozic v Praze 
nebo v Brně.

•  Široká škála zaměstnaneckých benefitů.
 

6

•  Vývojové pracovníky pro HW - digitální design 
•  Vývojové pracovníky pro SW
•  Systémové inženýry / analytiky s orientací na  

výzkum a vývoj v oblasti Firmware/Hardware   
•  Konfigurační inženýry
•  Konstruktéry
•  Inženýra zkušební laboratoře

STAŇTE SE SOUČÁSTÍ FIRMY, KTERÁ PÍŠE HISTORII

Jsme ryze česká firma, jejíž tradice sahá 51 let zpět, a na svou historii můžeme být právem 
hrdí. V roce 1995 jsme naši unikátní technologii pasivních radiolokátorů úspěšně nasadili  
i v civilní oblasti řízení letového provozu, čímž jsme prakticky vytvořili novou kategorii systé-
mů založených na takzvané multilateraci – sledovací technologii založené na přesném měření 
času zachycení signálu. Tato technologie je v současnosti mezinárodně uznávaná a naše sys-
témy jsou dnes nasazeny ve více než padesáti zemích světa. Zaměřujeme se na inovace – 30% 
zaměstnanců pracuje ve výzkumu a vývoji. A tak od roku 1999 máme na svém kontě přes  
30 patentů. Aktivně se účastníme mezinárodních vývojových programů a vědeckých konfe-
rencí. Jsme plně financováni z vlastních zdrojů. Vytváříme smysluplný produkt, který chrání 
životy cestujících v letecké dopravě.

ERA a.s.

Aktální nabídku volných pozic sledujte prosím na: 
http://era.aero/about-us/careers/volne-pozice/.

Více se dozvíte na: 
http://era.aero/about-us/careers/firemni-kultura/.
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Eures
Úřad práce České republiky - generální ředitelství
Dobrovského 1278/25
170 00 Praha 7

Kontaktní osoba: Bc. Magdaléna Daňková
Tel.:  +420 778 708 148
E-mail: magdalena.dankova@uradprace.cz
Web: www.eures.cz, www.eures.europa.eu 

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

Zájemce o zaměstnání v rámci EU/EHS a Švýcarska.

29

Úřad práce České republiky se po vstupu do EU (2004) stal součástí sítě EURES (z angl.  
European Employment Services – Evropské služby zaměstnanosti), jejímž cílem je usnadňovat 
mezinárodní pracovní mobilitu. Aktivit EURES se účastní všech 28 členských států EU, včetně 
Norska, Islandu a Lichtenštejnska, které jsou součástí EHP. Dohodu o účasti v síti má i Švý-
carsko.

Úkolem sítě je poskytovat informační a poradenské služby uchazečům o práci, pracujícím  
i zaměstnavatelům, kteří chtějí využít práva volného pohybu osob. Tyto služby zajišťují EURES 
poradci a kontaktní pracovníci na krajských pobočkách a vybraných pracovištích Úřadu práce, 
a také databáze na Evropském portále pracovní mobility.

EURES

Baví vás práce s lidmi nebo byste se chtěli podílet na vývoji nejmodernějších technologií?
V Brně hledáme nové Konzultant/ky značkové prodejny a Junior .NET programátor/ky. 

Více informací najdete na www.t-mobile.cz/kariera-v-t-mobile.

ROZŠIŘUJEME TÝM V NAŠÍ
NEJBEZPEČNĚJŠÍ SÍTI

SPOLEČNĚ VE VAŠICH 
SLUŽBÁCH

VYHRAJTE TABLET PRO VAŠE

MISE NA VELETRHU

PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ

iKARIÉRA

TMCZ_agentka_inz_A5_design.indd   1 03/04/15   15:20
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lenka Zachová
Personální ředitelka
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ostatní

praxe/stáž
bakalářské/diplomové práce

•  zázemí dynamické společnosti s dlouholetou tradicí 
v dopravním stavitelství, v lomech a obalovnách

•  možnost dalšího vzdělávání a zahraničních stáží
•  možnost podílet se na významných stavebních 

projektech
•  možnost kariérního postupu

•  absolventy a studenty vyšších ročníků  
technických oborů na univerzitách v ČR

•  absolventy ekonomických oborů na strojní 
fakultě

•  stavaře s češtinou/slovenštinou 
•  ekonomické myšlení a vysokou odolnost 

proti stresu

stavební

strojní

66

EUROVIA cS, a. s. 
Národní 10
113 19  Praha 1

Kontaktní osoba: Mgr. Lenka Zachová
Tel.:  +420 224 951 300
E-mail: talenty@eurovia.cz
Web: www.eurovia.cz

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

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

Skupina EUROVIA cS



www.eurovia.cz

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

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

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

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

trainee program

ekonomie

stavební
ostatní

Farmet a. s.
Jiřinkova 276
55203 Česká Skalice

Kontaktní osoba: Mgr. Tomáš Pospíšil
Tel.:  +420 491 450 100
E-mail:  personal@farmet.cz
Web: www.farmet.cz

praxe/stáž
brigády

bakalářské/diplomové práce

částečný úvazek

chemie

elektro
strojní

•  práci v perspektivní ryze české firmě, která v roce 
2013 získala nejvyšší ratingové hodnocení AAA

•  platový i profesní růst
•  zaměstnanecké bonusy – dotace na dojíždění, 

stravování ve firmě, týden dovolené navíc
•  příjemné pracovní prostředí v kolektivu mladých 

lidí

•  Konstruktéry, projektanty - junior, senior
•  Manažery prodeje
•  Programátory a konstruktéry elektronických sys-

témů pro zemědělskou techniku
•  Technology (obrábění, svařování)
•  Strojní a provozní zámečníky - svářeč CO2, ob-

sluha svářecích robotů
•  Obsluhu CNC obráběcích strojů – fréza, soustruh 

Farmet a. s. je českou soukromou společností, která byla založena v roce 1992, a od té doby 
si vybudovala významné místo v oboru své činnosti. Z původně malé dílny se stala moderní 
společností se 245 pracovníky. Právě tým našich pracovníků - specialistů, techniků a dělníků je 
základem naší společnosti, a proto věnujeme velkou pozornost jejich vzdělávání a odborné-
mu růstu, aby byli připraveni vyhovět požadavkům našich zákazníků. Naším posláním je být 
spolehlivým partnerem zemědělců a zpracovatelského průmyslu v oblasti zpracování půdy  
a setí a technologií na zpracování olejnatých semen, zvláště řepky olejné a slunečnice. Vy-
víjíme, vyrábíme a dodáváme vysoce kvalitní a produktivní stroje pro profesionální použití  
i v těch nejnáročnějších podmínkách. Hlavním cílem je vysoká produktivita a životnost strojů  
a technologií, což zabezpečuje rychlou návratnost investic pro naše zákazníky.

70 Farmet a.s.
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Časopisy v tištěné 
a elektronické verzi,

knihy, konference a semináře 

Informace a inspirace napříč 
celým spektrem elektrotechniky 

a příbuzných oborů

odborný časopis pro elektrotechniku

elektrotechnik ročník 70

elektrotechnický obzor sv. 106 

Elektronická verze 

časopisu  

www.eel.cz/archiv

cena 52 kč
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Téma: Elektrotechnologie a elektromateriály; Nářadí  

Spojení solárního systému se serverem 

Příprava hlubinného úložiště v ČR 

Zkratový proud UPSProhlédněte si videoklipy  

v elektronické verzi  

tohoto vydání:

konference ERU 2014 (s. 12)

rozvodna SF6
 za 26 dní (s. 49)

Časopisy v tištěné Časopisy v tištěné 

odborný časopis pro elektrotechniku

cena 52 kč

Téma: Elektrotechnologie a elektromateriály; Nářadí 

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

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

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

Cena 52 Kč
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chemie
stavební

FEI czech Republic s.r.o.
Vlastimila Pecha 12
627 00 Brno

Kontaktní osoba: Petra Růžičková
Tel.:  +420 730 524 951
E-mail: petra.ruzickova@fei.com
Web: www.fei.jobs.cz

trainee program
bakalářské/diplomové práce
praxe/stáž
brigády
částečný úvazek

ostatní

ekonomie
it
elektro
strojní

•  internship program (studentské stáže)
•  získání mezinárodních zkušeností
•  širokou škálu benefitů, sportovních aktivit  

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

•  Software inženýry/ky (C++, C#)
•  Odborníky z oblasti fyziky, materiálového 

inženýrství, optiky, elektro, konstrukce
•  Aplikační a systémové inženýry/ky
•  Odborníky v logistice, nákupu, IT, HR  

a financích
•  Systém testery a mechaniky/čky ve výrobě

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

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

39 FEI czech Republic s.r.o.



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

bakalářské/diplomové práce
trainee program

chemie
stavební
ostatní

FNZ (czechia) s.r.o.
Orlí 708/36
602 00 Brno

Kontaktní osoba: Šárka Michálková
Tel.:  +420 774 838 457
E-mail: sarka.michalkova@fnz.com
Web: www.fnz.com

praxe/stáž

částečný úvazek

ekonomie
it

•  Friendly, open, relaxed environment 
•  Multinational teams
•  Strong learning focus
•  Knowledge transfer and training sessions 
•  English speaking environment
•  Friday company beer and team building activities
•  Breakfast, fruit and juice provided 
•  Cafeteria
•  English/Czech lessons
•  Extra 6 days of holiday 
•  Flexible working hours
•  Contribution to Life/Pension insurance 
•  Global career and travel opportunities

We currently have the following job opportunities 
for students, graduates and also for experienced 
specialists: 
•  NET, C# Developer - Opportunity to work also 

part-time or apply for Summer Internship
•  SW Test Analyst
•  Business Analyst

To work for FNZ you do not have to be an experien-
ced expert, but you should be a pro-active person 
with advanced knowledge of the English language, 
have basic knowledge of coding if you want to be 
a developer, and be keen to learn new things every 
day.

57

Your Career – Our Success – It’s a symbiotic relationship

FNZ is the market leading provider of technology and investment administration services to 
major financial institutions in the platform and wealth management sectors. We partner with 
life companies, banks and asset managers to enable them to develop and distribute financial 
products and services to their customers across all major distribution channels. 
FNZ employ over 820 people with offices in Edinburgh, London, Bristol, Brno, Wellington, 
Hong Kong and Sydney.
The FNZ Development Centre in Brno, is located in the heart of the City (Orli 36), where we 
currently employ over 230 IT specialists working in a multi-national teams. 

FNZ

WE OFFER WE REQUIRE
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TESTING DYNAMIC TESTING WHITE-BOX TESTING BLACK-BOX TESTING SYSTEM TESTING INTEGRATION TESTING SECURI-

TESTINGWHITE-BOX

 fnz.jobs.cz sarka.michalkova@fnz.co.uk   fnz.com



markéta mátlová
Recruitment Team Coordinator
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chemie
stavební

FOXcONN cZ s.r.o.
U Zámečku 27
532 01 Pardubice

ostatní

it
ekonomie

elektro
strojní

trainee program
bakalářské/diplomové práce
praxe/stáž
brigády
částečný úvazek

•  jistotu pracovního poměru a zázemí nej-
většího 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 zajímavé benefity
•  speciální Trainee program a IT Graduate  

Academy pro absolventy

•  absolventy i zkušené odborníky (Procesní/Test/
Produkt inženýr, Inženýr kvality, SAP konzultant, 
Programátor, Business Analyst, Programátor 
CNC, Strojírenský technolog povrchových úprav, 
lisování plastů, obrábění kovů, apod.)

•  kolegy ochotné učit se novým věcem
•  motivované zaměstnance, kteří jsou připraveni 

na velké výzvy

37

Foxconn představuje:
•  světovou jedničku v poskytování komplexních řešení v oblasti IT, mezi naše zákazníky patří 

největší prodejci elektroniky na světě
•  výrobce elektroniky s inovativním řešením a širokým portfoliem služeb (podáno 25 000 pa-

tentů celosvětově)
•  závody v Pardubicích a Kutné Hoře vyrábějící osobní počítače (od nejjednodušších až po 

skutečně výkonné pracovní stanice), all-in-one PC, servery, náplně do tiskáren, disková pole 
a serverové sestavy, síťové přepínače, videokonferenční zařízení apod. Součástí pardubické 
pobočky je také mechanická divize zabývající se zpracováním tenkých plechů a plastů  
a jejich následným lakováním (např. výroba bankomatů, serverových skříní)

•  2. největšího exportéra v ČR
•  každoroční umístění na předních příčkách v CZECH TOP 100 a v soutěži Zaměstnavatel roku

FOXcONN cZ

Web: www.foxconn.cz

Kontaktní osoba: Markéta Mátlová
Tel.:  +420 466 056 661
E-mail: mmatlova@foxconn.cz

Kontaktní osoba: Michaela Hornýšová
Tel.:  +420 466 056 175
E-mail: mhornysova@foxconn.cz

...vše ostatní naučíme 



martina Khyrová
Specialista Organization  
& Talent Development

strojní
elektro

chemie
stavební

73

trainee program
bakalářské/diplomové práce

brigády
GE money Bank, a.s.
BB Centrum
Vyskočilova 1422/1a
140 20  Praha 4 - Michle

Kontaktní osoba: Martina Khyrová
Tel.:  +420 224 442 777
E-mail: martina.khyrova@ge.com
Web: www.gemoney.cz

praxe/stáž

částečný úvazek

ostatní

ekonomie
it

Nabízíme výhody stabilní korporátní firmy, mezi 
benefity patří např. dny volna navíc, zaměstnanecké 
produkty za výhodnější ceny, možnost práce  
z domova. Samozřejmostí je možnost profesní  
kariéry a celá řada rozvojových a vzdělávacích ná-
strojů. Jsme moderní, inovativní společnost a záleží 
nám na růstu našich zaměstnanců.

Nabízíme širokou škálu pracovních příležitostí  
v mnoha oborech.

I proto je GE Money Bank skvělým místem pro Vaši 
kariéru.V naší společnosti nehledáme zaměstnance 
pouze na obchodní místa, ale nabízíme příležitosti 
v celkem 12 divizích např. Finance, IT, Komerční 
bankovnictví, Produkty a Marketing, Centrum sdí-
lených služeb, Risk management, Lidské zdroje.

34

Společnost General Electric (GE), založena před více než sto lety v roce 1892 Thomasem Alva 
Edisonem, je v současnosti jednou z největších světových firem, která působí ve více než  
100 zemích světa. Skupina GE dnes sdružuje firmy z oblasti průmyslu, dopravy, zdravotnictví, 
financí, atd. Na českém bankovním trhu nachází skupina GE své zastoupení v GE Money Bank, 
která patří mezi největší české peněžní ústavy. Je univerzální bankou, která disponuje širokou 
sítí poboček a bankomatů. Jako první celou bankomatovou síť vybavila čipovou technologií. 
Každoročně sbírá “medaile” v soutěži Zlatá koruna, která oceňuje nejlepší finanční produkty 
na trhu. Naše Internet Banka je dlouhodobě podle české veřejnosti v soutěži Zlatá koruna  
jedničkou mezi všemi finančními produkty na trhu. Své služby orientuje jak na občany, tak na 
malé a střední podniky. Je součástí jedné z největších a nejsilnějších společností na světě. GE 
má diverzifikované portfolio průmyslových i finančních firem.

GE money Bank, a.s.



Jitka Řepíková
Samostatný personalista

Jaroslav Axler
Samostatný personalista
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brigády

chemie
stavební
ostatní

Hella Autotechnik, s.r.o
Družstevní 16
789 85 Mohelnice

Kontaktní osoba: Jaroslav Axler, Jitka Řepíková
Tel.:  +420 583 498 271, +420 583 498 975
E-mail: jaroslav.axler@hella.com, jitka.repikova@hella.com
Web: http://hella.cz

trainee program

praxe/stáž
bakalářské/diplomové práce

částečný úvazek

ekonomie
it
elektro
strojní

Bližší informace o uplatnění, hodnotách a vizích 
firmy a benefitech, které nabízíme naleznete na 
korporátních stránkách.

HELLA AUTOTECHNIK NOVA hledá pro roustoucí 
vývojové centrum a výrobu absolventy technických 
oborů -  konstruktéry, elektroniky, optiky, kvalitáře, 
projektové a provozní inženýry.

Jelikož společnost zajišťuje sdílené služby pro region 
CEE, popř. celý koncern najdou u nás uplatnění IT 
specialisté a rovněž odborníci s příslušným vzdě-
láním v oblasti nákupu a logistiky.

63

Koncern HELLA patří mezi přední světové inovátory ve vývoji a výrobě automobilového osvět-
lení. Mezi naše zákazníky patří přední světové automobilky např. koncern VW (Volkswagen, 
Audi, Škoda, Seat), BMW, Daimler, Volvo, Jaguar, Porsche a další.

Pro naši společnost v ČR pracuje téměř 1800 kmenových zaměstnanců.

HEllA AUTOTEcHNIK NOVA



Technology
with Vision

hella autotechnik nova
Hledáš práci v silné nadnárodní společnosti?

Máš zájem rozvíjet svůj potenciál a očekáváš nové výzvy?
Má být tvoje práce rozmanitá? 

P Ř i D e J  S e  k  n Á M .

Jaroslav.Axler@hella.com
+(420) 583 498 271

hella.jobs.cz
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chemie
stavební
ostatní

Honeywell, spol. s r.o.
V Parku 2326/18
148 00 Praha

Kontaktní osoba: Branislav Cíbik
E-mail: branislav.cibik@honeywell.com
Web: http://honeywell.jobs.cz

trainee program
bakalářské/diplomové práce
praxe/stáž
brigády
částečný úvazek

ekonomie
it
elektro
strojní

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

•  VŠ titul (pro full-time)
•  Znalosti/zkušenosti v požadovaném oboru ze 

školních projektů
•  Ochotu se učit novým věcem
•  Komunikativní AJ

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

68

Společnost Honeywell zaujímá přední postavení v různých odvětvích průmyslové výroby a vý-
voje technologií. Svým zákazníkům celosvětově poskytuje řešení v oblasti letectví, regulační  
a řídící techniky, dopravních systémů a speciálních materiálů. V České republice působí  
v Praze, Brně a Olomouci.

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

Honeywell



elektro
it

ekonomie
chemie

stavební
ostatní
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částečný úvazek

trainee program
bakalářské/diplomové práce

praxe/stáž
brigády

Halla Visteon Autopal Services s.r.o.
Lužická 14
741 01 Nový Jičín

Kontaktní osoba: Ing. Petra Sonnenscheinová
Tel.:  +420 725 495 505
E-mail: prace1@hvccglobal.com
Web: www.hvccglobal.com

•  Procesní technolog
•  Výrobní technolog
•  Vývojový konstruktér
•  Inženýr kvality
•  Plánovač výroby
•  Bezpečnostní technik
•  a další

•  Zajímavou práci v oblasti výzkumu a vývoje nebo 
ve výrobních závodech

•  Motivující finanční ohodnocení
•  Pracoviště vybavená špičkovou technikou
•  Práci v multikulturním týmu
•  Zázemí silné mezinárodní společnosti
•  Příspěvek na dopravu, stravování a další benefity

strojníSpolečnost Halla Visteon Autopal vyvíjí a vyrábí komponenty klimatizační a chladicí techniky 
pro automobilový průmysl a mezi její zákazníky patří Ford, VW, BMW, Jaguar Land Rover, Volvo, 
Porsche, Hyundai/Kia a další. Společnost provozuje dvě technická centra a dva výrobní závody 
v Novém Jičíně a Hluku a zaměstnává přibližně 1600 lidí.

Firma byla založená roku 1879 Josefem Rotterem. V roce 1993 se jejím vlastníkem stala 
společnost Ford Motor Company, v roce 2000 se firma stala součástí Visteon Corporation  
a od roku 2013 je součástí Halla Visteon Climate Control (HVCC), společného podniku Visteon 
Corporation a Halla Climate Control. Dnes je HVCC druhým největším dodavatelem kompletní 
řady výrobků chladicí a klimatizační techniky pro automobilový průmysl, má 36 výrobních 
závodů a 4 globální technická centra a zaměstnává přibližně 15 500 lidí v 19 zemích světa.

20HVcc
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strojní

částečný úvazek
brigády
praxe/stáž
bakalářské/diplomové práce
trainee program

ekonomie
chemie

ostatní
stavební

Huawei Technologies co.,ltd.
Vyskočilova 1461/2a
140 00 Praha 4

Kontaktní osoba: Ing. Eva Kostrišáková
Tel.:  +420 728 255 462
E-mail: eva.kostrisakova@huawei.com
Web: www.huawei.com

it
elektro

60

•  Profesionální zázemí velké nadnárodní společnosti
•  Možnost profesního růstu, školení a vzdělávání
•  Velmi dobré finanční ohodnocení a motivující 
    benefity

•  Technical Support Engineeers

Profil společnosti: Společnost Huawei Technologies je jednou z nejrychleji se rozvíjejících te-
lekomunikačních společností na světě. Je jedním z největších dodavatelů produktů v oblasti 
širokopásmových sítí (NGN, DSL , MSA N), mobilních sítí (GSM/GPRS , UMTS , CDMA), optickch 
sítí, zařízení na přenos dat ( IP routers, switches ), softwaru a aplikací (Intelligent Network). 
Společnost vznikla v roce 1988 v Shenzhenu v Číně. V současnosti má více než 90 000 za-
městnanců, působí v 100 zemích po celém světě a poskytuje služby 32 z 50 největších svě-
tových operátorů Další informace jsou Vám k dispozici na : http://www.huawei.com

Huawei Technologies (czech) s.r.o.





martin Netrh
HR manažer

IAESTE LC Brno
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ostatní
stavební
chemie
ekonomie
it
elektro

trainee program

částečný úvazek IAESTE lc Brno
Purkyňova 93/B06
612 00 Brno

Kontaktní osoba: Martin Netrh
E-mail: martin.netrh@iaeste.cz
Web: www.facebook.com/iaestebrno

strojní

brigády

bakalářské/diplomové práce
praxe/stáž

Uchazečům o zahraniční stáž:
•  placená praxe ve Tvém oboru v zahraniční 

společnosti nebo na univerzitě
•  rozšíření jazykových schopností
•  poznávání nových zemí, kultur a lidí
•  zajímavou položku v životopise pro Tvé budoucí 

zaměstnavatele
•  zkušenosti a přátele na celý život

Novým členům:
•  fůru práce
•  větší fůru zkušeností
•  největší fůru zážitků
•  navíc cenné kontakty na zajímavé firmy
•  super team buildingy
•  pravidelné výlety do zahraničí
•  ale málo času a fůru práce :)

Na stáže posíláme studenty, kteří:
•  se nebojí vycestovat za novými zkušenostmi do 

evropských i exotických zemí
•  chtějí ve svém oboru získat nové zkušenosti
•  ovládají cizí jazyky
•  jsou kovaní ve svém zaměření

Jako členy chceme lidi, kteří:
•  dokáží pracovat samostatně
•  chtějí spolupracovat s různými firmami z praxe
•  nebojí se nových výzev
•  chtějí lukrativně investovat svůj čas
•  umějí se bavit

Jsme parta studentů, kteří pořád něco dělají. Naším největším projektem jsou zahraniční 
stáže, na které ročně vyšleme více než sto studentů! Další projekty už buď znáš nebo poznáš 
v průběhu roku na naších početných akcích jako je Tea Day na FEKTu, Coffee Day na FSI, 
Zmrzlina s IAESTE na Palačáku a na jiných místech. 

Přijď pokecat k nám na stánek a zúčastni se veletržní soutěže nebo jen zjisti, co všechno  
s námi můžeš zažít!

– IAESTE České republiky



strojní
elektro

ekonomie
chemie

stavební
ostatní
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trainee program

brigády

IBm Global Services Delivery center czech Republic, s.r.o.
Technická 21
616 00 Brno

Kontaktní osoba: Renata Denková 
Tel.:  +420 734 420 283 
E-mail: renata_denkova@cz.ibm.com

Kontaktní osoba: Azahara Fernandez Martin
Tel.:  +420 533 417 588
E-mail: azahara.fernandez.martin@cz.ibm.com
Web: www.ibm.cz

praxe/stáž
bakalářské/diplomové práce

částečný úvazek

it

We offer you various options to help you balance 
responsibilities at work and at home:
•  Flexible working hours
•  Extended vacation
•  Health care/ Medical program
•  Global life insurance
•  Contribution to employee pension fund
•  Travel accident insurance
•  IBM stock purchase plan
•  Relocation program
•  Performance bonus
•  Subsidized sickness
•  Sports and relaxation
•  Multicultural environment

18

Do you know IT?

Do you know how to set up new systems, integrate
legacy apps and hardware, and fix it all when  
something goes wrong?

At IBM DC Brno you’ll have the chance to put 
your skills to work helping our clients to get the 
most out of their IT investment. You won’t be just 
solving IT problems, you’ll be meeting business 
needs through innovative IT solutions for global 
companies.

IBM DC Brno is one of the biggest and most diverse IBM centers of its kind worldwide. Its core 
activities focus on providing strategic outsourcing services – remote server and application 
support, networking services and customer support. There are several thousand talented IT 
professionals working at the center and together they form a uniquely diverse team consisting 
of more than several dozen nationalities. IBM DC provides services to hundreds of clients from 
all around the world, ranging from leading world banks and phone operators to pharmaceu-
tical companies.

Working with the state-of-the-art technology, learning from the best and brightest, joining a 
community – Is that what you have in mind? Or are you looking for an opportunity to develop 
your skills and continuously work on your career? IBMers deliver the high-class services that 
our clients expect. We offer training programs, structured career development programs and 
support as well as unique career management system.

IBm Delivery center czech Republic

WE OFFERWE REQUIRE



monika Tesařová
Personalista

Anastasia Kučerová
HR Advisor
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částečný úvazek

elektro
it

trainee program

ekonomie
chemie
stavební
ostatní

Iveco czech Republic, a.s.
Dobrovského 74, Pražské Předměstí
566 01  Vysoké Mýto

Kontaktní osoba: Anastasia Kučerová
E-mail: anastasia.kucerova@cnhind.com
Web: www.iveco.com

brigády
praxe/stáž
bakalářské/diplomové práce

strojní

Firma je významným zaměstnavatelem v regionu 
- v České republice generuje zhruba 3 000 pra-
covních míst přímo, a navíc vytváří další pracovní 
místa u svých tuzemských dodavatelů a umisťuje se 
v první polovině Czech TOP 100 nejvýznamnějších 
firem. Jako Nejlepší zaměstnavatel pardubického 
regionu 2014 nabízí svým zaměstnancům zajímavé 
platové ohodnocení a širokou škálu benefitů.

Hledáme kandidáty především na technické pozice 
v dynamickém a multikulturním prostředí firmy, 
která je otevřená novým příležitostem na roz-
víjejících se trzích, se silným důrazem na výzkum  
a inovace.

Závod ve Vysokém Mýtě je největším výrobním závodem Iveco Bus. Společnost Iveco Czech 
Republic, a. s. navazuje na dnes již 86letou tradici výroby autobusů v tomto městě. Firma, 
známá od roku 1948 pod jménem Karosa, se již v druhé polovině čtyřicátých let minulého 
století orientovala převážně na výrobu autobusů a je spojena s řadou úspěšných a dnes 
legendárních vozidel. Jedná se o řadu 706 RTO, ale i o další řady ŠM, ŠL, ŠD, 700 a 900. Na 
tyto úspěšné typy vozidel navázala vozidla řady Crossway – nejúspěšnější meziměstský auto-
bus současnosti. Výrobní závod doposud vyrobil více než 22 000 vozidel Crossway. Výroba 
dále zahrnuje vozidla typu Crossway Low Entry, Line, POP a PRO a Urbanway s různými typy  
motorů v mnoha výrobních modifikacích vozidel. Letos oslaví společnost významné jubileum -  
120 let své historie od založení firmy Josefem Sodomkou.

15 Iveco czech Republic



NOVÁ 
PŘÁTELSKÁ 

TVÁŘ MĚSTSKÉ 
DOPRAVY.

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

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

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

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

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

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

Iveco Bus s

B
T

S
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strojní
elektro

bakalářské/diplomové práce

chemie
stavební
ostatní

KPmG Česká republika s.r.o,
Pobřežní 1a
186 00 Praha 8

Kontaktní osoba: Hana Borovičková
E-mail: hborovickova@kpmg.cz
Web: www.pribehzacina.cz

trainee program

brigády
praxe/stáž

částečný úvazek

ekonomie
it

•  Zajímavou práci na projektech a zakázkách pro 
významné české i zahraniční společnosti

•  Možnost pracovat se zkušenými profesionály  
v rámci silné poradenské společnosti

•  Příležitost pro rozvoj znalostí a zkušeností 
•  Dobré finanční ohodnocení a benefity

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

Společnost KPMG Česká republika je členem celosvětové sítě poradenských společností 
KPMG s více než 162 000 pracovníky ve 155 zemích světa.  KPMG Česká republika zahájila 
svou činnost v roce 1990, kdy byla v Praze otevřena první kancelář. V současné době má  
760 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.

38 KPmG



•  

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

•  Připrav se na naše výkonové testy.

•  Aplikace zdarma ke stažení. 

test2job.cz

zpodpalubi.cz

Připrav se na výběrové 
řízení s aplikací

Blogujeme  

řízení s aplikací

Blogujeme  

Test2Job

Sleduj příběhy našich auditorů, 
daňařů a poradců.

Praktické rady pro stážisty, 
nováčky i zkušené pracovníky.

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

zpodpalubi.cz

zpodpalubi.cz

Blogujeme  

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



Světlana Honsová
asistentka vedení společnosti
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ekonomie
chemie

ostatní

lIKO-S, a.s.
U Splavu 1419
684 01 Slavkov u Brna

Kontaktní osoba: Hana Williams Musilová
Tel.:  +420 728 460 386
E-mail: hana.williams@liko-s.cz
Web: www.liko-s.cz

stavební

strojní

trainee program
bakalářské/diplomové práce
praxe/stáž
brigády
částečný úvazek

Level I:
•  manuální práce ve výrobě oken, v kovovýrobě, 

ve skladech
•  montážní práce na stavbách v ČR a po celé  

Evropě
•  výuka jazyků AJ, NJ (4-6 hod./měsíčně)

Level II:
•  SUPPORT v obchodních a realizačních týmech
•  cenové nabídky, kalkulace
•  podpora manažerů, asistenční práce
•  výuka jazyků a obchodní a manažerská školení

Level III:
•  samostatná obchodní a technická práce
•  kombinace s výukou jazyků a dalších školení 

Těšíme se na Vás! Pošlete nám Vaše CV na:  
kariera@liko-s.cz

Do našich týmů hledáme nové kolegy/ně do 
projektu LIKO-School: 
PRÁCE A STUDIUM = CESTA K ÚSPĚCHU!
•  Chceš se seznámit s praxí ještě před tím, než na-

stoupíš na své vysněné místo?
•  Myslíš, že nejlepší cesta nahoru je právě od- 

spodu?
•  Myslíš, že je dobré umět také něco udělat rukama 

a poznat práci dělníků?
•  Nevadí Ti fyzická práce a chceš sám sebe lépe 

poznat?
•  A líbí se Ti firemní filozofie LIKO-S, produkty  

a chtěl bys poznat LIKO-S team?
TAK NEVÁHEJ A PŘIDEJ SE K NÁM!

41

Jsme ČESKÁ RODINNÁ FIRMA ROKU 2014, zaměřená na stavebnictví a strojírenství. Společnost 
vlastní jedna rodina, která se podílí na přímém řízení firmy.  Zabýváme se výrobou a montá-
ží halových objektů, montovaných budov, zámečnickou prací na zakázku a specifickými 
akusticko-izolačními realizacemi. 

V dubnu jsme zahájili výstavbu VÝVOJOVÉHO CENTRA a intenzivně pracujeme na VÝVOJI 
nových produktů naší firmy. V minulosti přišel LIKO-S s novinkami, které změnily celé odvětví.

Společnost vznikla z ničeho před 22 lety a dnes zaměstnáváme 200 zaměstnanců a máme 
obchodní zástupce v řadě evropských zemí a ve světě.

Kromě kvalitní práce dáváme svým zákazníkům ještě něco navíc - nabízíme osobní anga-
žovanost našich pracovníků. Zásady firemní kultury máme popsány v sedmi základních prin-
cipech. V přístupu ke klientům klademe vysoké nároky na efektivní komunikaci a snažíme se 
překonávat zákazníkovy představy a přání. 

BUDUJEME „HAPPY AND GREEN COMPANY“

lIKO-S, a.s.

Hana Williams musilová
Human resource manager



BUDUJ S NÁMI 
„HAPPY AND GREEN 

COMPANY“

BAVÍ TĚ 
PRACOVAT NA ŠPICI 

A VYHRÁVAT?
LIKO-SCHOOL 

PRÁCE A STUDIUM 
JE CESTA K ÚSPĚCHU 
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elektro
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trainee program
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stavební
ostatní

magna cartech spol. s r.o.
Hospodářský park 600
378 10 České Velenice

Kontaktní osoba: Ludmila Korčaková
Tel.:  +420 384 752 235
E-mail: lkorcakova@cosma.com
Web: www.magna.com

strojní

brigády
praxe/stáž
bakalářské/diplomové práce

•  Odbornou praxi
•  Odborné a diplomové práce
•  Perspektivní a stabilní práci
•  Zázemí a stabilitu světového koncernu
•  Osobní a profesní růst
•  Odpovídající finanční ohodnocení
•  Příspěvek na dopravu a závodní stravování
•  Možnost zvyšování kvalifikace

•  Nástrojaře
•  Technology
•  Konstruktéry
•  Vedoucí projektu

14

Magna Cartech Spol.s.r.o. je členem společenství kanadského koncernu Magna International 
Inc., jednoho z největších světových dodavatelů automobilového průmyslu.

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

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

magna cartech spol. s r.o



Bláhová lenka
Personalistka

Stručovská Hana
Personalistka

elektro

chemie
stavební
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mANN+HUmmEl Service s.r.o.
Nová Ves 66
675 21 Okříšky

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

trainee program
bakalářské/diplomové práce

praxe/stáž
brigády

částečný úvazek

ostatní

ekonomie
it

strojní

•  perspektivní a zajímavou práci v prosperující 
firmě

•  každodenní využívání znalostí cizích jazyků
•  13., 14., 15. mzdu
•  6 týdnů dovolené
•  příspěvek na penzijní připojištění
•  bezplatné jazykové vzdělávání
•  kulturní a společenské akce

•  hledáme kolegy v oblasti IT, R&D, financí  
a účetnictví, HR a nákupu

•  komunikativní znalost alespoň jednoho světové-
ho jazyka (upřednostňujeme znalost anglického 
jazyka a znalost dalšího světového jazyka vítána)

•  ochota učit se novým věcem

Mezinárodní společnost MANN+HUMMEL je v České republice zastoupena výrobními závody  
v Uherském Brodě a v Nové Vsi, kde se také nachází centrum sdílených služeb.

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

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

V roce 2014 společnost získala prestižní ocenění Progresivní zaměstnavatel regionu  
Vysočina. Na začátku letošního roku byla společnost také oceněna jako Zaměstnavatel roku 
2014 v kategorii servisních center v regionu Střední a Východní Evropy.

65mANN + HUmmEl



mgr. monika Kučerová
Personalistka

Ing. michaela Pašková
Personalistka
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mBtech Bohemia s.r.o.
Nárožní 1400 / 7
158 00 Praha 13 - Stodůlky

Kontaktní osoba: Personální oddělení
E-mail: personal@mbtech-bohemia.cz
Web: http://mbtech-group.jobs.cz/

trainee program

brigády
praxe/stáž

částečný úvazek

elektro
strojní

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

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

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

50 mBtech Bohemia s.r.o.
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částečný úvazek
brigády

praxe/stáž
bakalářské/diplomové práce

trainee program

mND Drilling & Services a.s.
Velkomoravská 900/405
696 18 Lužice

Kontaktní osoba: Mgr. Eva Hošková
Tel.:  +420 775 859 437
E-mail: hoskova@mnd.cz
Web: www.mnd.eu

ostatní

strojní

•  motivující mzdové ohodnocení
•  nadstandardní systém zaměstnaneckých
    benefitů
•  podpora odborného i jazykového vzdělávání
•  moderní pracovní prostředí v Lužicích
    u Hodonína
•  zázemí a stabilita silné skupiny společností

Hledáme nové kolegy, kteří nám pomohou 
naši společnost dále úspěšně rozvíjet:
•  Mistr montáže ústí vrtu
•  Mechanik vrtné soupravy Bentec pro práce 

v zahraničí
•  Strojní inženýr
•  Konstruktér - Technolog
•  Administrátor skladu vrtného nářadí

Během roku průběžně hledáme šikovné  
absolventy technických oborů na různé pozice. 
Aktuální volné pozice najdete vždy na našem 
webu www.mnd.eu.

40

Jsme největší vrtný kontraktor v České republice. Jeden z mála vrtných kontraktorů na svě-
tě, kteří dokáží poskytnout kompletní servis od přípravy plochy, provedení vrtných prací, vy-
strojení sond, měření ve vrtech a sondách, oprav sond až po likvidaci popř. relikvidaci sond. 
Vrtáme průzkumné a těžební vrty na ropu a zemní plyn, hydro a geotermii, vrty pro podzemní 
zásobníky plynu. Naše služby využívají operátoři světových jmen jako např. Exxon Mobil, OMV, 
Lane Energy, Orlen Upstream, BNK. Během šesti let jsme dokázali proniknout na německý, 
rakouský, italský, polský, maďarský, rumunský, srbský a slovenský trh.

mND Drilling & Services a.s.



Karolína Semančíková
HR assistant

lukáš Valenta
Regional Operations Manager
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NATEK s.r.o.
Hybešova 42
602 00, Brno

Kontaktní osoba: Katarína Pipová
Tel.:  +420 774 406 569
E-mail: katarina.pipova@natek.cz
Web: http://natek.cz

it

We offer a multicultural experience to our 
employees by working with the world’s best 
known companies in various countries in CEE. 
Our priority is to deliver our clients competent 
consultants and teams to support them in 
achieving higher levels of performance. Thanks 
to our excellent relationship with our custo-
mers, we are able to offer exciting professional 
development to our employees at all levels.

We look for the right people for the right projects 
who are passionate about their jobs, who thrive to 
work hard, try new things and learn. We are seeking 
for experts in following areas:
•  Software programming
•  Testing/software quality assurance
•  Data bases and data warehouse
•  Architecting
•  Network and cloud computing and big data 
•  Business analysis
•  Project management
•  Integration and implementation

28

A leading provider of
IT OUTSOURCING AND CONSULTING SERVICES

NATEK has been cooperating with international companies in various fields, providing many 
IT professionals with the opportunity to find positions suitable for their experiences and inte-
rests. Commonly, the multinational nature of both NATEK and our clients offers to our candi-
dates an attractive environment more than fitting for their professional and personal growth. 
If you are motivated, NATEK is a great place to be.

Thanks to over 10 years of experience in IT outsourcing, nearshoring and consulting servi-
ces, NATEK understands its customer’s business environments, cost reduction issues and IT 
challenges. NATEK is fast becoming one of the most sought-after companies specialized in IT 
outsourcing in Central and Eastern Europe. 

NATEK 

WE OFFER WE REQUIRE
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částečný úvazek
brigády

bakalářské/diplomové práce
trainee program

National Instruments, s.r.o.
H-1117, Budapest
Neumann János utca 1/E 2nd floor
Hungary

Kontaktní osoba: Reka Kosik
E-mail: reka.kosik@ni.com
Web: www.ni.com

praxe/stáž

elektro

•  Attractive compensation package
•  Integration into a motivated, high energy, 

and technical work team
•  Technical and challenging work with custo-

mers and NI teams
•  Continuous technical and professional deve-

lopment
•  Various professional career opportunities

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

Since 1976, NI provides powerful, flexible technology solutions that accelerate productivity 
and drive rapid innovation. NI’s graphical system design approach to engineering provides 
an integrated software and hardware platform that speeds the development of any system 
needing measurement and control. The company’s long-term vision and focus on improving 
society through its technology supports the success of its customers, employees, suppliers 
and shareholders. 

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

5National Instruments

WE OFFERWE REQUIRE



Pavlína Šprachtová
Resourcing Specialist

Denisa Václavíková 
Resourcing Trainee
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částečný úvazek
brigády
praxe/stáž
bakalářské/diplomové práce
trainee program

Nestlé Česko & Slovensko
Mezi Vodami 2035/31
143 20 Praha 4

Kontaktní osoba: Pavlína Šprachtová
Tel.:  +420 724 420 603
E-mail: hr@cz.nestle.com
Web: www.karieravnestle.cz

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

Hledáme talentované a motivované studenty  
a absolventy do naší pražské centrály, bratislav-
ské kanceláře a do výrobních závodů v Olomouci,  
Holešově a Prievidzi. V naší společnosti nabízíme 
mnoho příležitostí v následujících oborech:
•  MARKETING
•  PRODEJ
•  ZÁKAZNICKÝ SERVIS
•  NÁKUP, LOGISTIKA
•  VÝROBA, KVALITA, TECHNOLOGIE
•  FINANCE A KONTROLING
•  PERSONALISTIKA A LIDSKÉ ZDROJE
•  IS/IT

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.

Nestlé





Jan Zavoral
HR Manager
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Novartis s.r.o.
Gemini, budova B
Na Pankráci 1724/129
140 00 Praha 4

Kontaktní osoba: Jan Zavoral
Tel.:  +420 225 775 111
E-mail: cz.careers@novartis.com
Web: www.novartis.com

trainee program
bakalářské/diplomové práce

•  18 months of paid internship with detail-oriented 
process of onboarding for IT graduates 

•  Talent development program and mentoring
•  Possibility to meet colleagues from all over the 

world via social networking and sports events

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

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

Please send your CV directly to cz.careers@novartis.com

ostatní

it

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

The Novartis IT Hub in Prague was launched in 2012 and represents a significant investment 
for Novartis providing shared IT services to the company’s businesses worldwide.  
The Hub has already grown to over 200 associates, each with deep technical skillsets. Most of 
the technologies and services are delivered worldwide, 

therefore we recruit individuals who can demonstrate both the expected technical skills and, 
as importantly, the soft skills necessary to interact with all of our colleagues across the world.

Novartis IT Hub Prague

WE OFFER WE REQUIRE
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trainee program

částečný úvazekON SEmIcONDUcTOR cZEcH REPUBlIc, s.r.o.
1.máje 2230
756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Kontaktní osoba: Lenka Szczerba
Tel.:  +420 725 321 002
E-mail: lenka.szczerba@onsemi.com
Web: www.onsemi.cz

brigády
praxe/stáž

bakalářské/diplomové práce

•  Práci v oboru, která bude přinášet nové výzvy
•  Spolupráci na zajímavých mezinárodních  

projektech
•  Možnosti vzdělávání a profesního růstu
•  Aktivní využití angličtiny a možnost vycestovat 

do zahraničí
•  Motivující platové ohodnocení odvíjející se od 

schopností a odvedené práce 
•  Nadstandardní zaměstnanecké výhody (volná 

pracovní doba, podpora bydlení či dojíždění, 
týden dovolené navíc, životní a penzijní po-
jištění, a další)

Schopné a motivované VŠ kandidáty z oboru: 
•  mikroelektronika,
•  elektrotechnologie,
•  slaboproudá/silnoproudá elektronika,
•  informační technologie,
•  fyzika pevných látek,
•  optoelektronika,
•  chemické, fyzikální a materiálové inženýrství,
•  anorganická nebo analytická chemie
a v příbuzných oborech.

chemie

it
elektro

22

ON Semiconductor je mezinárodní společností se sídlem ve Phoenixu v americkém státě 
Arizona. Společnost vlastní síť výrobních závodů, design center a obchodních zastoupení 
na klíčových trzích v Severní Americe, Evropě, Asii a Tichomoří. V České republice se nachází 
design centra v Brně a v Rožnově pod Radhoštěm, kde působí také výrobní závod.

Díky své globální logistické síti a silnému portfoliu produktů je ON Semiconductor (Nasdaq: 
ONNN) preferovaným dodavatelem účinných polovodičových technologií pro zákazníky v ob-
lasti výpočetní techniky, komunikačních technologií, spotřební elektroniky, automobilového 
průmyslu, zdravotnické, průmyslové, vojenské techniky a letectví. Široké portfolio společnosti 
zahrnuje obvody pro řízení napájení, analogové a digitální obvody, diskrétní polovodičové 
součástky a zákaznická řešení polovodičových součástek.

ON Semiconductor czech Republic



lucie Kováčová
Recruitment Consultant

Hana Hanzlíková
Recruitment Consultant
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PERSPEKTIVA cZ, s.r.o.
Bašty 8
602 00  Brno

Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Kováčová
Tel.:  +420 605 946 450
E-mail: kovacova@ITjobs.cz
Web: www.ITjobs.cz

Naší hlavní činností je zprostředkování zaměst-
nání v oblasti IT.
 
Na webových stránkách www.ITjobs.cz naleznete: 

•  kompletní nabídku aktuálních pracovních pří-
ležitostí

•  možnost bezplatné registrace do databáze 
uchazečů

•  službu zasílání volných míst e-mailem
•  profesní poradenství
•  tipy a rady jak napsat životopis

Absolventům vysokých škol i zkušeným IT od-
borníkům nabízíme řadu pracovních příležitostí na 
pozicích:

•  programátor (C/C++, Java, C#, PHP a další)
•  SW tester/QA specialista
•  systémový a síťový inženýr
•  IT helpdesk/technická podpora  
•  databázový specialista
•  konzultant ERP/SAP systémů
•  Project Manager, IT Manager
•  vedoucí vývoje, Team Leader
•  SW analytik/Business analytik
•  obchodník, Account Manager a další

it

16

PERSPEKTIVA® CZ je personální agentura zaměřená na vyhledávání zaměstnanců v oblasti 
informačních technologií. Již téměř 20 let nabízíme IT specialistům pomoc s jejich profesním 
uplatněním. Obsazujeme zajímavé pracovní pozice pro významné mezinárodní i české 
společnosti.

Díky dlouhodobým zkušenostem a výborné znalosti oboru jsme schopni uchazečům po-
skytnout individuální poradenství a doporučit jim vhodné nabídky odpovídající jejich zna-
lostem a praxi. Samozřejmostí je profesionální a vstřícný přístup našich konzultantů.

PERSPEKTIVA cZ, s.r.o.
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brigády

it

bakalářské/diplomové práce

ekonomie

stavební
ostatní

Procter & Gamble - Rakona, s.r.o.
Ottova 402
269 32 Rakovník

Kontaktní osoba: Rakona Site Recruiting Leader
Tel.:  +420 313 522 797
E-mail: kariera@procter-gamble.cz
Web: www.procter-gamble.cz

trainee program

praxe/stáž

částečný úvazek

•  program neustálého vzdělávání
•  povyšování z vlastních řad, rotace v rámci 

firmy
•  podpora ubytování anebo dojíždění
•  velmi nadstandardní plat, benefity a péče  

o zaměstnance
•  práce v mezinár. týmu, možnost cestování  

a mezinárodní kariéry

Studenty / absolventy inženýrských studijních
programů na technických univerzitách.

chemie

elektro
strojní

8

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 imple-
mentaci nových technologií ve výrobních závodech po celém světě.

Procter & Gamble - Rakona, s.r.o.
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Profesia cZ, spol. s r.o.
Opletalova 55
110 00 Praha 1

Kontaktní osoba: Oddělení zákazníků
Tel.:  +420 226 213 401
E-mail: support@profesia.cz
Web: www.profesia.cz

trainee program
bakalářské/diplomové práce

praxe/stáž
brigády

částečný úvazek

ostatní
stavební

chemie
ekonomie

it
elektro
strojní

54

Uchazečům o práci přinášíme denně čerstvou práci

•  Přímo na email, díky službě Agent pro nabídky, 
která hlídá trh práce za vás

•  Odkudkoliv díky mobilním aplikacím a respon-
zivnímu webu

•  Na sociálních sítích díky službě Profesia social 
connect

Na www.profesia.cz inzeruje více než 5100 českých 
nebo zahraničních společností, které nabízí přes 
10000 pracovních nabídek. Hledáme uchazeče 
o práci do 32 oborů na 500 různých pozicích. Na 
pracovní nabídky odpovídejte přímo zaměstnava-
telům.

Pracovní portál www.profesia.cz je od roku 2007 partnerem na trhu práce .

•  Vybudovali jsme silnou síť spokojených klientů a vděčných uchazečů o práci.
•  Pravidelně přispíváme analýzami z trhu práce v masmédiích i v odborných časopisech.
•  Jsme organizátorem nebo odborným partnerem mnohých projektů a konferencí v oblasti 

práce s lidmi.
•  Máme zkušenosti ze středoevropského online trhu práce od roku 1997.
•  Patříme k předním světovým poskytovatelům online pracovní inzerce, od roku 2005 jsme 

byli součástí britské mediální skupiny The Daily Mail and General Trust plc a od roku 2012 
finské skupiny Alma Career Oy.

Přijďte na veletrh práce www.profesiadays.cz 21. - 22. 10. 2015.

Pracovní portál Profesia.cz
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trainee program

ekonomie
chemie
stavební
ostatní

Ricardo Prague s.r.o.
Thámova 11-13
186 00 Praha 8

Kontaktní osoba: Jana Čičmancová
Tel.:  +420 221 729 500
E-mail: jana.cicmancova@ricardo.com
Web: www.ricardo.com

brigády
praxe/stáž
bakalářské/diplomové práce

částečný úvazek

•  zajímavou práci v mezinárodní společnosti
•  moderní kanceláře v blízkosti centra (metro B)
•  různorodé projekty s využitím vyspělých tech-

nologií
•  možnost získání mezinárodních zkušeností
•  možnost profesního růstu
•  zajímavý balíček zaměstnaneckých benefitů

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

it
elektro
strojní

Společnost Ricardo patří mezi nejvýznamnější celosvětové společnosti poskytující tech-
nická řešení v oblasti  výzkumu a vývoje pro automobilový průmysl. Své služby poskytuje-
me nejen předním výrobcům automobilů, ale i výrobcům motocyklů, nákladních, terénních  
a vojenských vozidel, lodních i železničních pohonných systémů, stejně jako předním týmům 
v oblasti motorsportu. 

Ve svých 10 technických vývojových centrech v USA, Evropě a Asii zaměstnáváme více než 
2.100 zaměstnanců. Pražská pobočka Ricardo Prague s.r.o. vznikla v roce 2000 a dnes za-
městnává více než 180 zaměstnanců.

Společnost Ricardo podporuje zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

2 Ricardo Prague s.r.o.
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10

it

Seznam.cz, a.s.
Radlická 3294/10
150 00 Praha 5

Kontaktní osoba: Zdeňka Brožová - HR Specialista
Tel.: +420 602 540 480
E-mail: zdenka.brozova@firma.seznam.cz
Web: http://kariera.seznam.cz,
           www.linkedin.com/company/seznam.cz

bakalářské/diplomové práce
trainee program

částečný úvazek

•  poznáš, jak funguje skutečný internet
•  budeš spoluvytvářet nejnavštěvovanější 

webserver českého internetu s pomocí 
nejmodernějších technologií

•  péči o osobní i profesní rozvoj
•  příspěvky na sport, kulturu, vzdělávání, 

cestování a zdraví
•  5 týdnů dovolené
•  klouzavou pracovní dobu i home office

Nadšence, kteří rádi pracují v týmu a sdílejí 
svoje know-how. Zajímají se o celý produkt, ne  
pouze o svoji část kódu. Láká je Scrum a vidí smysl 
v code review a různých technikách extrémního 
programování a chtějí si je vyzkoušet na vlastní 
kůži.

Na vše ostatní Ti rádi odpovíme osobně nebo  
můžeš zapátrat na stránkách kariera.seznam.cz

Pojď do čela českého internetu. 

Těžko hledat mezi českými internetovými společnostmi zkušenějšího matadora než  
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.

Přehled technických pozic, termíny akcí a přednášek najdeš na vyvojari.seznam.cz.

Působíme po celé ČR. Centrálu máme v Praze, největší pobočku v Brně na Londýnském 
náměstí.

Seznam.cz, a.s.
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trainee program
bakalářské/diplomové práce

36

praxe/stáž

částečný úvazek

Lidé jsou to nejcennější, co naše společnost má. 
Proto jim nabízíme více, než jen mzdu.

•  Flexibilní pracovní doba
•  Občerstvení na pracovišti - káva, čaj, voda
•  Příspěvek na stravování
•  Výuka anglického jazyka ve firmě zdarma
•  Firemní teambuldingové akce
•  Týden dovolené navíc + sick days
•  Příjemné pracovní prostředí, žádný „open space“

 

Do našich vývojářských týmů, Java a C++, hledáme 
nové kolegy se smyslem pro zodpovědnost a zna-
lostí několika nezbytností.

Požadavky pro tým Java:
•  Dobrá znalost OOP a jazyka Java
•  Znalost Design Patterns, UML a SQL
•  Znalost Spring, MyBatis, Vaadin a Web services  

je pro nás plus
•  Zkušenosti s Maven, Git a MS SQL Server je pro 

nás plus

Požadavky pro tým c++:
•  Znalost a adekvátní zkušenosti s programováním  

v OOP a C++

it

Společnost SONET působí na trhu již od roku 1991 a zabývá se vývojem a poskytováním služeb 
v oblasti platebních technologií. Kromě vývoje softwaru pro platební terminály nabízí SONET 
i speciální platební aplikace, které zajišťují propojení platebního terminálu s pokladním systé-
mem, dobíjení kreditů mobilních telefonů, CashBack a mnohé další. 

V rámci dalších aktivit se firma také věnuje vývoji manažerských a monitorovacích aplikací pro 
platební terminály. SONET zároveň poskytuje kompletní servis platebních systémů a provo-
zuje odborné call centrum. 

Společnost působí v České republice, na Slovensku a v Maďarsku.

SONET, společnost s. r.o.
Lužická 2093/9
616 00 Brno
Česká republika

Kontaktní osoba: Lenka Bukalová
Tel.:  +420 543 423 576
E-mail: bukalova@sonet.cz
Web: www.sonet.cz

SONET, společnost s.r.o.
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trainee program

chemie
stavební

Siemens, s.r.o.
Siemensova 1
155 00 Praha 13

Kontaktní osoba: Siemens Recruitment Team
E-mail: recruitment.ssc.cz@siemens.com
Web: www.siemens.cz

bakalářské/diplomové práce
praxe/stáž
brigády
částečný úvazek

ostatní

ekonomie
it
elektro
strojní

•  zázemí a stabilitu velkého mezinárodního 
koncernu

•  kontakt s nejmodernějšími technologiemi 
•  individuální přístup v profesním vzdělávání
•  možnost pracovat formou home office
•  flexibilní úvazky
•  širokou škálu benefitů
•  pozice vhodné pro OZP

•  kandidáty technického, humanitního nebo eko-
nomického vzdělání s aktivní znalostí angličtiny 
nebo němčiny

•  iniciativní a aktivní přístup k práci
•  dobré komunikační a organizační schopnosti
•  zájem o sebevzdělávání
•  týmové hráče

25

Siemens patří mezi největší elektrotechnické firmy v České republice. Již 125 let je Siemens 
nedílnou součástí českého průmyslu a zárukou moderních a inovativních technologií. S po-
čtem 9,2 tisíce zaměstnanců se řadí mezi největší zaměstnavatele v Česku. Své technologie, 
produkty a služby dodává zákazníkům ze soukromého i státního sektoru v oblasti energetiky, 
zdravotnictví, průmyslové a veřejné infrastruktury a informačních technologií. Skupina podni-
ků Siemens v České republice vykázala v obchodním roce 2014 obrat 34,9 miliardy Kč.

Siemens, s.r.o.
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trainee program

brigády
částečný úvazekSilicon & Software Systems ČR s.r.o.

Klicperova 12
150 00 Praha 5

Kontaktní osoba: Jan Kovalský
E-mail: recruitment@s3group.com
Web: www.s3group.com

praxe/stáž
bakalářské/diplomové práce

it
elektro

•  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

Vacancies exist for Digital and Analog IC Design En-
gineers within our Prague Design Centre. You will 
be part of an experienced IC design team contribu-
ting to the successful development of complex 
mixed-signal system-on-chip (SoC) solutions.

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 excep-
tional portfolio of in-house design expertise includes Digital IC, System on Chip, Mixed Signal,  
Software Development and Hardware Systems. S3 Group supports a worldwide customer list 
of Semiconductor Companies, OEM s and Start-ups from it’s design centres in Ireland, Czech 
Republic, Portugal and Poland. S3 Group has been established in the Czech Republic since 
1998 and currently employs 19 people at our Prague Design Centre.

27S3 Group

WE OFFERWE REQUIRE
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strojní

částečný úvazek

elektro
it
ekonomie
chemie

ostatní

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

Kontaktní osoba: Mgr. Karin Bílková
Tel.:  +420 222 868 220
E-mail: karin.bilkova@dsp.cz
Web: www.strabag.cz

stavební

trainee program
bakalářské/diplomové práce
praxe/stáž
brigády

•  Nabízíme uplatnění téměř ve všech ob-
lastech stavebnictví

•  Máme vypracovaný trainee program pro  
absolventy škol

•  Poskytujeme možnost brigád a praxí
•  Nabízíme možnosti s pomocí bakalářské/

diplomové práce
•  Jsme přátelský kolektiv

•  Ukončené VŠ vzdělání
•  Velmi dobré PC znalosti - MS Office
•  Loajalitu
•  Kreativitu
•  Osobní přístup
•  Systematický a týmový způsob práce

45

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 se součástí našeho týmu!

STRABAG a.s.
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částečný úvazek
brigády

chemie
stavební
ostatní

ŠKODA AUTO a. s.
Tř. V. Klementa 869
293 60 Mladá Boleslav

Kontaktní osoba: Olga Grůšová
Tel.:  +420 326 816 572
E-mail: olga.grusova2@skoda-auto.cz
Web: www.zivotniprilezitost.cz

ekonomie
it
elektro
strojní

trainee program

praxe/stáž
bakalářské/diplomové práce

Studentům nabízíme možnost aplikovat zís-
kané teoretické znalosti do podnikové praxe 
prostřednictvím odborných stáží, během nichž 
mohou za podpory našich odborníků vypra-
covat i svou závěrečnou práci.

Absolventům magisterského stupně nabízíme 
jednoletý Trainee program.

Hledáme zejména šikovné a talentované studenty 
a absolventy s nadšením pro techniku do oblasti 
technického vývoje, výroby, ale také do oblasti 
nákupu. 

Dynamická, perspektivní a inovativní; více než 1 000 000 prodaných vozů ročně; 120 let 
fungování společnosti na trhu, jedna z největších a nejúspěšnějších firem působících v České 
republice, téměř 26 000 zaměstnanců a importéři po celém světě – to jsou fakta reprezentující 
společnost ŠKODA AUTO.

Značka ŠKODA je inovativní, trendy a snoubí se v ní mnoho příležitostí pro nové zaměstnance. 
Ví totiž, že za každým úspěchem stojí právě člověk. Ve ŠKODA AUTO můžete uplatnit své na-
dání v nejrůznějších oblastech i Vy.

3 ŠKODA AUTO
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it
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ostatní

elektro
strojní

trainee program
bakalářské/diplomové práce
praxe/stáž
brigády
částečný úvazek

Možnosti během studia:
•  spolupráce na bakalářských a diplomových pracích
•  odborné praxe / stáže / exkurze ve firmě
•  brigády v průběhu letních prázdnin i během roku

Perspektivní zaměstnání.

Tyco Electronics czech s. r. o.
K AMP 1293 Kuřim
664 34  Brno venkov

Tyco Electronics Ec Trutnov s.r.o.
Komenského 821
541 01 Trutnov

Kontaktní osoby:  
Jana Křivánková, Ivana Peterková
Tel.:  +420 541 162 251, +420 499 909 604
E-mail: jkrivankova@te.com, ivana.peterkova@te.com
Web: www.te.jobs.cz

Uplatnění u nás najdou absolventi fakulty Strojního 
inženýrství, Elektrotechniky a komunikačních tech-
nologií i Informačních technologií. 

Společnost TE Connectivity, největší světový výrobce a dodavatel kabelové a konektorové tech-
niky, zaměstnává přes 90.000 zaměstnanců v 50 zemích světa. V ČR má zastoupení v Kuřimi  
a Trutnově. 

Tyco Electronics Czech, s r. o. Kuřim
Náš moderní závod se sídlem v Kuřimi (okr. Brno – venkov, 10 km severně od Brna) je svým 
výrobním programem zaměřený na kabelovou a konektorovou techniku pro automobilový prů-
mysl (VW, Opel, BMW…). Zaměstnáváme více než 2.500 lidí.

Tyco Electronics EC Trutnov s.r.o. 
Vyrábíme komunikační, síťová relé, teplem smrštitelné ochranné a identifikační prvky pro  
automobilový, letecký, zdravotnický a elektroprůmysl. Zaměstnáváme více než 1000 pracovníků.

42 TE connectivity
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trainee program

brigády
částečný úvazekTPcA

Průmyslová zóna Ovčáry
280 02 Kolín

Kontaktní osoba: Česáková Michaela
E-mail: michaela.cesakova@tpca.cz
Web: www.tpca.cz

bakalářské/diplomové práce
praxe/stáž

strojní

•  Možnost absolvování odborné stáže
•  Zpracování diplomové/bakalářské práce
•  Absolventům VŠ Graduate development 

program
•  Zajímavé finanční ohodnocení
•  Propracovaný Benefitový zaměstnanecký 

program
•  Využití cizího jazyka v praxi
•  Jazykové kurzy na pracovišti

•  Studenty posledních ročníků -  odborná stáž  
s možností zpracování zajímavého samostatného 
projektu, nebo s možností zpracovat diplomovou 
/ bakalářskou práci

•  Absolventy technických / ekonomických oborů

Společnost TPCA vznikla spojením společností Toyota Motor Corporation a PSA Peugeot  
Citroën. Automobilka sídlí v Kolíně a svou produkci začala v roce 2005. Vyrábí vozy malé třídy 
v počtu přibližně 300 000 vozů ročně. TPCA patří mezi 10 nejvýznamnějších firem v České 
republice. Staňte se i Vy součástí úspěšného spojení společnosti Toyota a PSA Peugeot Citroën 
a poznejte sami nejefektivnější výrobní systém na světě - Toyota Production System !

56Toyota Peugeot citroen Automobile



miroslav Horký 
Compliance specialist
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64

elektro
strojní

trainee program
bakalářské/diplomové práce
praxe/stáž

TRcZ s.r.o.
Průmyslová 1165, 
410 02  Lovosice

Kontaktní osoba: Miroslav Horký
Tel.:  +420 416 421 430
E-mail: miroslav.horky@trcz.cz
Web: http://www.trcz.cz

•  práci v mezinárodní společnosti,v první úrovni 
dodavatelů v automobilovém průmyslu

•  možnost profesního a karierního růstu- možnost 
pracovat s nejnovějšími technologiemi na zají-
mavých projektech

•  zaměstnanecké benefity

Případní zájemci o práci mohou posílat své CV na 
email prace@trcz.cz.

Společnost TRCZ s.r.o. Lovosice je stoprocentní dceřinou společností japonského podniku 
Tokai Rika Co., Ltd., člen skupiny Toyota, který je jedním z největších světových výrobců au-
tomobilových dílů.

Společnost TRCZ byla založena koncem roku 2001 a už v prosinci 2003 zahájila výrobu. Vý-
robní sortiment tvoří především multifunkční ovladače, bezpečnostní pásy a další komponen-
ty sloužící k zajištění aktivní a pasivní bezpečnosti ve vozidlech. Hlavními odběrateli těchto 
špičkových komponentů jsou zejména významné automobilky v Evropě, jako je Toyota, Ford, 
Suzuki, Nissan, Scania.

TRcZ s.r.o.
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Veronika Effenbergová
Personální manažerka

Alena Radonská
Personalistka
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brigády

trainee program

ekonomie
chemie
stavební
ostatní

TTc mARcONI s.r.o.
Třebohostická 987/5
100 00 Praha 10

Kontaktní osoba: Veronika Effenbergová
Tel.:  +420 234 052 403
E-mail: effenbergova@marconi.ttc.cz
Web: www.ttc-marconi.com

it
elektro

bakalářské/diplomové práce
praxe/stáž

částečný úvazek

•  práci na zajímavých projektech
•  možnost seberealizace, profesní a osobnostní 

růst
•  finanční ohodnocení na základě dosažených 

výsledků
•  flexibilní pracovní dobu
•  týden dovolené navíc
•  příspěvek na stravování, jazykové vzdělávání, 

penzijní připojištění

•  absolventy, kteří mají chuť nastartovat svou kari-
éru ve stabilní společnosti

•  mladé lidi se zájmem o telekomunikace a IT
•  flexibilní, komunikativní a motivované profesio-

nály, kteří vědí, že úspěch dosáhnou tím, že na 
sobě budou neustále pracovat

TTC MARCONI působí více než 20 let na telekomunikačních trzích ve střední a východní  
Evropě jako jeden z nejvýznamnějších dodavatelů komunikačních sítí nové generace a sys-
témový integrátor. Největší specializace dosahuje v dodávkách pro sektor energetiky a drah.

TTC TELEKOMUNIKACE je tradičním českým dodavatelem řešení komunikační infrastruktury 
do veřejných sítí telekomunikačních operátorů, podnikových sítí soukromých společností  
i státních organizací v ČR a zahraničí.

TTC MARCONI s.r.o. a TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. jsou součástí holdingového uskupení TTC 
HOLDING, a.s.

– TTc mARcONI a TTc TElEKOmUNIKAcE



Nabízíme absolventské pozice  
i částečné úvazky při studiu!

U nás 

ve svém
budete 

www.ttc-marconi.com

Programátor Java
Programátor C/C++
Programátor embedded SW
Telekomunikační specialista
Cisco Voice specialista
IT analytik
Produktový specialista komunikačních řešení

živlu 



christian Punkenhofer
HR-Generalist

claire Seipel-leischner
HR-Assistant
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brigády
částečný úvazek
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it
elektro

We offer exciting international project assignments 
in a successful high-tech company, responsible 
activities in a motivating environment as well as 
possibilities for professional and personal advan-
cement.

TTTech computertechnik AG, organizacní složka
Šumavská 31-33/A
602 00 Brno

Kontaktní osoba: Christian Punkenhofer
Tel.: +43 158 534 340
E-mail: christian.punkenhofer@tttech.com
Web: www.tttech.com/jobs-career/

We are continually growing throughout Austria 
and all over the world and are constantly looking 
for talented colleagues with drive in the technical 
but also in the commercial sector.

67

TTTech is the technology leader in robust networked safety controls. Our solutions and best-in-
class products improve the safety and reliability of networked computer systems and are used 
in various industries such as automotive, aerospace, off-highway, energy production, railway 
and industrial process automation.

TTTech customers win as they deploy dependable networks and real-time controls more effi-
ciently and profitably. Benefits include shorter time-to-market due to re-use of proven archi-
tecture and ease of system integration with reduced cost.

Today our company has offices in ten different countries with about 400 employees worldwide.

TTTech computertechnik AG

WE OFFER WE REQUIRE
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brigády

24

Valeo Autoklimatizace k.s.
Poděbradská 55/88
198 00  Praha 9

Kontaktní osoba: Hana Hujberová
Tel.:  +420 724 539 881
E-mail: hana.hujberova@valeo.com
Web: www.valeogroup.cz

trainee program
bakalářské/diplomové práce

praxe/stáž

částečný úvazek

ostatní

elektro

Najdou zde uplatnění jak zkušení odborníci, tak ab-
solventi a studenti VŠ, kteří mohou využít možnosti
spolupráce na přípravě diplomových prací nebo 
stáží.

Valeo vám nabízí  ideální prostředí pro rozjezd 
nebo rozvoj vaší kariéry, příležitost pracovat  na 
náročných projektech  v mezinárodních týmech 
s globálním zázemím. Tým je postaven z expertů 
v oblasti automotive, od kterých se můžete hodně 
naučit.

VALEO je jedním z předních světových dodavatelů pro automobilový průmysl. Jako techno-
logická společnost, vyvíjí inovativní výrobky a systémy, které přispívají ke snížení emisí CO2  
a rozvoji intuitivní jízdy. Zaměřuje se na design, výrobu a prodej systémů, modulů a komponentů 
pro automobilový průmysl.

Působí na všech světových kontinentech, má 128 výrobních základen a 61 vývojových stře-
disek ve 28 zemích světa. Celkem zaměstnává 78 600 zaměstnanců 70 různých národností.  
Vývojové centrum v Praze se věnuje různorodým činnostem od sběru zákaznických požadavků, 
HW designu, elektrických testů, SW designu až po systémové testy. Aktuálně zaměstnává při-
bližně 150 osob, ale toto číslo není konečné.

VAlEO
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Vigour a.s.
Executive Briefing Centre - DC
Rychtaříkova 1/2173
326 00 Plzeň

Kontaktní osoba: Zuzana Matějovská
Tel.:  +420 724 360 921
E-mail: cv@vigour.cz
Web: www.vigour.cz

trainee program
bakalářské/diplomové práce

částečný úvazek

it

•  práci v perspektivním oboru s nejvyššími příjmy
•  práci na významných IT projektech
•  trainee programy
•  možnost dynamického kariérního růstu
•  programy dlouhodobého vzdělávání v oboru IT
•  zázemí stabilní společnosti
•  nabídku neobvyklých benefitů

Hledáme studenty a absolventy IT oborů vysokých 
škol se zájmem o IT.

46

Vigour je mladá moderní společnost poskytující pracovní kapacitu IT specialistů pro projekty 
významných společností v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví, energetiky, telekomunikací, 
průmyslu, obchodu a veřejného sektoru.

Vigour je specialista na kariéru v IT. Dáváme příležitost těm, kterým schází praxe, ale mají po-
tenciál do budoucna. Těm, kdo mají chuť se dlouhodobě vzdělávat v IT, budovat svoji kariéru 
a patřit mezi elitu.

Vigour zaměstnává více než 900 IT profesionálů působících na projektech po celé Evropě. 
Jsme exkluzivním partnerem společnosti Unicorn.

Vigour
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bakalářské/diplomové práce

chemie
stavební

strojní

ostatní

ekonomie

Symbol Technologies czech Republic, s.r.o.
Kolejní 1
612 00 Brno

trainee program

brigády
částečný úvazek

it
elektro

•  Technical and non-technical customer support
•  Positions in Finance Shared Service Center
•  New developed teams
•  Positive working environment of professionals
•  Daily use of foreign languages as well as your 

professional skills and knowledge
•  Structured career path with clearly defined 

progression
•  Continuous free training and development
•  Competitive salary and target driven bonuses

•  Young educated professionals with ability to 
adapt quickly in fast paced environment. 

•  Excellent communication skills at least in  
English language skills, other European 
language is essential/advantage

•  Aptitude for IT and computer systems
•  Excellent customer orientated communication 

skills
•  High Level of organization skills, attention to 

detail
•  Ability to work independently as well as part 

of a team
•  Technical positions also require technical skills

Zebra Technologies makes businesses as smart and connected as the world we live in.  
Zebra tracking and visibility solutions transform the physical to digital, creating the data 
streams businesses need in order to simplify operations, know more about their business, 
and empower their mobile workforce. Zebra Technologies has acquired Enterprise business 
of Motorola Solutions worldwide. Zebra‘s acquisition of the Enterprise business has been 
completed in October 2014, since then Shared Service in Brno has become a strategic pla-
ce for Zebra Technologies. In the Czech Republic Zebra operates under the name of Symbol 
Technologies and employs cca. 290 people. This number is constantly growing and we are 
expecting new businesses along with the new job opportunities to be opened in the future.

33 Zebra Technologies

WE OFFER WE REQUIRE

Web: http://zebra.jobs.cz/

Kontaktní osoba: Lucie Dvořáková (finance)
Tel.:  +420 533 336 168
E-mail: BXQ468@zebra.com

Kontaktní osoba: Alena Šafaříková (ostatní)
Tel.:  +420 533 336 129
E-mail: KNBT87@zebra.com
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Oscar Tech s.r.o.
Kubánské náměstí 11
101 00 Praha 10

Tel.:  +420 603 186 554
E-mail: info@oscarsenior.com

codasip ltd.
Božetěchova 1/2
612 00 Brno
Czech Republic

Tel.:  +420 541 141 475
E-mail: www.codasip.com
Web: contact@codasip.com

it

strojní
elektro

ekonomie
chemie
stavební
ostatní

Oscar Tech s.r.o.

codasip ltd.

it

Oscar je jednoduchá a intuitivní aplikace na tablety s funkcí vzdáleného řízení a asistence 
určená seniorům, kteří nepoužívají počítač nebo z toho mají obavy. Společnost Oscar vznik-
la jako spin-off společnosti Ki-Wi Digital v roce 2013. Oscar má od té doby za sebou několik 
úspěchů: 1. místo CzechAccelerator 2011-2014, Podnikatelský projekt roku 2013 a 1.místo 
v TechCrunch Sirius XM Radio Pitch, San Francisco 2014. Oscar má globální ambice a sídlí  
v Cambridge Innovation Center v Bostonu.

Společnost Codasip se zaměřuje na poskytování IP a EDA nástrojů pro jednoduché proto-
typování a adaptaci aplikačně-specifických instrukčních procesorů (ASIPů). ASIPy využívají  
dedikované instrukce pro akceleraci software a jsou srdcem mnoha moderních zařízení, 
které vyžadují velmi vysoký výkon a nízkou spotřebu. Příkladem jsou různé typy wearables, 
fitness trackery, inteligentní spotřebiče i elektronické pomůcky pro zdravotnictví (kategorie 
zařízení Internet of Things). Unikátní přístup společnosti Codasip zajišťuje jejich dostupnost  
každému designerskému týmu a to díky propracovanému software, který umožňuje jak  
vytvoření vlastního ASIPu, tak automatické generování různých podpůrných nástrojů pro ASIP, 
jako je kompilátor, debugger, simulátor, i samotné hardwarové reprezentace ASIPu.
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IAESTE LC Brno
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VElETRH IKARIéRA 2015

Jménem všech organizátorů, co se podíleli na veletrhu, bych rád poděkoval všem návštěvníkům, 
vystavujícím společnostem a zástupcům akademické obce, kteří nám s přípravou pomohli,  
a těšíme se na spolupráci v následujících letech.

Koordinátor veletrhu
Ondřej Poustecký

IAESTE LC Brno
Purkyňova 93/B06

612 00 Brno 1) Soutěž na stánku IAESTE o tablet! 
Vyplň IAESTE kvíz na stánku IAESTE a zúčastni se soutěže o ceny! 

1. místo: Tablet Prestigio MultiPad Ranger 8.0 4G od společnosti T-Mobile
2. místo: 50 l bečka piva Starobrno
3. místo: volný poukaz na jednodenní kurz od Nadačního fondu Lepší vyhlídky
…a další zajímavé ceny včetně elektroniky od IAESTE LC Brno

Soutěž probíhá od 9:00 do 13:45 a vyhlášení je ve 14:00. Vše na IAESTE stánku!

2) Přijď na prezentaci, vyplň dotazník a vyhraj! 
1. cena: spacák od firmy LOAP 
2. cena: volné vstupenky na brněnský Majáles
3. cena: volný poukaz na workshop nebo osobní konzultaci od Mimo školu

Další ceny: PS4 hry + tričko od firmy Xzone, slevové kupony na tisk závěrečné  
práce od tiskárny Jasyko, dárkové balíčky, elektronika a jiné výrobky od společ-
ností Procter & Gamble, AT&T, Honeywell, Continental Barum a mnoho jiného… 
Vyhlášení probíhá po prezentacích společností ABB (10:50) a ŠKODA AUTO 
(12:30)!

3) Každý, kdo přijde na prezentaci, vyhrává! 
Vyhrává každý a je možnost vyhrát spoustu zajímavých cen od IAESTE a předná-
šející společnosti!
Po každé prezentaci proběhne losování, kdy si vytáhneš míček s číslem a podle 
čísla získáš cenu! 

4) Zasoutěž si s kamarády na stánku ikariera.cz!
Sežeň alespoň 4 spolužáky a společně se zaregistrujte na www.ikariera.cz přímo 
na jejím stánku v zóně kariérního poradenství. Odměnou Vám bude volná pou-
kázka na chytrou únikovou hru od BrainFAQ, kde můžete otestovat své schop-
nosti dostat se ze svízelné situace.
Losování proběhne v 11:30, 13:30 a 15:30 na stánku ikariera.cz! 

! SOUTĚŽ ! ! SOUTĚŽ ! ! SOUTĚŽ ! SOUTĚŽ !

! SOUTĚŽ ! ! SOUTĚŽ ! ! SOUTĚŽ ! SOUTĚŽ !
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