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Studentská stáž
Vyzkoušej si roli manažera
a dokaž, že na to máš!

Projektový manažer
Navrhni a realizuj svoje technické 
projekty po celém svìtì!

Procesní inženýr
Odstartuj svoji kariéru a staò se 
budoucím výrobním øeditelem!
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Koordinátor Veletrhu iKariéra 2016

Vážené studentky, vážení studenti,

je mi velkou ctí Vás přivítat na 22. ročníku Veletrhu 
pracovních příležitostí iKariéra. Po několik měsí-
ců v IAESTE LC Brno ustavičně pracujeme na tom, 
abychom Vám mohli představit ty nejatraktivnější 
zaměstnavatele nejen z České republiky, ale také 
ze zahraničí.
Naším hlavním cílem je propojení někdy tak velice 
rozdílných světů, kterými jsou teorie a praxe, neboť 
i my v IAESTE si velice dobře uvědomujeme, jak moc 
je tento faktor důležitý. Proto určitě neváhejte a vy-
užijte této jedinečné možnosti promluvit si se zá-
stupci firem, kteří k nám zavítali právě kvůli Vám! 
Dozvíte se spoustu zajímavých informací, navážete 
nové kontakty nebo si možná zodpovíte několik 
důležitých otázek týkajících se Vaší budoucí kariéry. 
Sám za sebe mohu s jistotou říct, že mi moje prak-
tická zkušenost, kterou momentálně získávám 
z různých zdrojů, ve studiu jednoznačně pomáhá. 
Propojuje dohromady jednotlivé souvislosti ve smy-
sluplný celek, určuje priority a vytváří širší pohled 
na vše, co se kolem nás děje. Ať už se tedy nacházíte 
v jakékoliv části Vašeho studia, na Veletrhu iKariéra 
jistě najdete tu správnou příležitost, jak se posu-
nout tím správným směrem. 
Rád bych Vám na závěr popřál spoustu úspěchů, 
zábavy a nových zkušeností jak na samotném vele-
trhu, tak ve Vašem studiu a osobním životě.

Bc. Ivan Švestka
Koordinátor Veletrhu iKariéra 2016,

IAESTE LC Brno

Prorektor pro studium a záležitosti studentů

Milé studentky a studenti,

dovolte mi, abych vás krátce pozdravil při příležitos-
ti tradičního Veletrhu pracovních příležitostí iKarié-
ra, který pořádá mezinárodní studentská organiza-
ce IAESTE.
Předpokládám, že naprostá většina z vás šla studo-
vat vysokou školu s cílem získat kvalitní vzdělání, 
které se pak stane solidním základem pro vaši další 
profesní kariéru. Veletrh iKariéra je pořádán každo-
ročně na akademické půdě VUT v Brně a studentům 
se naskýtá příležitost kontaktovat své budoucí za-
městnavatele, najít si práci/brigádu nebo téma ba-
kalářské či diplomové práce a to vše ve svém oboru. 
Při propagaci studia na VUT v Brně říkáme středo-
školákům, že nevychováváme žádné  nezaměstna-
né absolventy. Není to žádná propaganda, neboť 
průzkumy dlouhodobě ukazují, že valná většina 
našich absolventů si najde práci v oboru buď již bě-
hem svého studia, nebo krátce po promoci. 
Jedno známé přísloví říká: Štěstí přeje připraveným. 
Věřím, že se to bude týkat především vás. Dou-
fám proto, že využijete všech možností a najdete 
si takové zaměstnání, které vás bude nejen bavit, 
ale i dobře živit. 
Vysoká škola však není jenom o studiu, užívejte si 
proto všech radostí vysokoškolského života. 
Přeji vám mnoho úspěchů ve studiu i v osobním 
životě. Na závěr děkuji organizaci IAESTE za uspořá-
dání tohoto veletrhu.

Prof. RNDr. Miroslav Doupovec, CSc.
Prorektor pro studium a záležitosti studentů, 

VUT v Brně
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UŽÍVEJ SI V ZAHRANIČÍ!

NA CO BUDEŠ VZPOMÍNAT?

Na jízdu na slonovi nebo na surfu, na Sochu 
svobody, Machu Pichu, pyramidy nebo 
Velkou čínskou zeď.

KOHO POZNÁŠ?

Brita, Francouzsku, Korejce, Ghaňana, 
Japonku,... zkrátka kamarády z celého světa!

CO TI TO PŘINESE?

Zlepšíš si cizí jazyk, získáš praktické zkuše-
nosti ve svém oboru a budeš mít cool bod 
do CV! ;)

KDE ZJISTÍŠ VÍC?

Na stánku IAESTE v lobby veletrhu nebo 
na www.iaeste.cz a na facebooku IAESTE 
LC Brno.
Klidně nám i napiš na brno@iaeste.cz 

A VÍŠ, ŽE...?

Výměna IAESTE stáží probíhá na Annual Conference, kde se sjedou všechny 
státy IAESTE.

Annual Conference se letos poprvé konala v Praze a přijeli na ni lidé z celého světa.

IAESTE získalo letos pro české studenty 167 stáží.

Československo bylo jednou ze zakládajících zemí IAESTE v roce 1948.

Podnět ke vzniku IAESTE byl podpořen Organizací spojených národů.

IAESTE má více než 85 členských zemí.
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ZKUŠENOSTI Z MEZINÁRODNÍHO PROGRAMU STÁŽÍ

Léto v dešti a zimě, ale s výbornou whiskey
Když jsem se rozhodovala o plánech na léto, věděla 

jsem, že se chci někam podívat a především máknout 
na angličtině (co si budem nalhávat, vysoká mi v rámci 
jazyků nedala téměř nic). Jako členka IAESTE jsem nevá-
hala dlouho a přihlásila jsem se na stáž. Když se v úno-
ru zveřejnila nabídka, vybrala jsem si Severní Irsko. 
Malé obavy z jejich přízvuku jsem měla, ale chci zlepšo-
vat angličtinu, tak kam jinam! Že se ten rok neopálím 
bylo vcelku jasné...

Po procesu nominace, obíhání potřebných razí-
tek a akceptace jsem v červnu po zkouškách odletěla 
do Belfastu. Z letiště pěkně autobusem po levé straně, 
oblečená v zimní bundě a už jsem byla v centru Belfastu, 
kde na mě čekal vedoucí místního IAESTE, aby mě dove-
dl na koleje. Budovy jak z Harryho Pottera, samostatný 
pokoj, připojení k netu navázáno, začaly převažovat pří-
jemné pocity.

Studuji chemii a tak moje stáž proběhla v labora-
tořích místní univerzity Queens University of Belfast. 
Šéf původem z Indie, spolupracovnice z Francie, ale che-
mie se nijak extrémně nelišila. Nikdy bych si nemyslela, 
že si s oborem Chemie pro medicínské aplikace budu 
v létě vydělávat organickými syntézami, ale opravdu 
to nebyl problém. Mimo práci jsem se seznámila se 
spoustou dalších trainees z destinací jako Brazílie, Švéd-
sko, Rakousko,  Turecko, Španělsko, Kanada a samozřej-
mě spoustou místních. Procestovali jsme okolí, navští-
vili spoustu barů i památek (fotka) a s některými jsem 
v pravidelném kontaktu do teď. Původní cíl zlepšit si an-
gličtinu jsem splnila, nicméně výsledná zkušenost byla 
rozhodně mnohem komplexnější. Otevřelo mi to dveře 
do oboru studia, na který bych si v ČR nikdy netroufla. 
Našla jsem si přátele, kteří procházeli tím stejným, a na-
vzdory kulturním rozdílům jsme si byli obrovskou opo-
rou v každodenní rutině. Pokud máte jen trochu mož-
nost takhle někam vyjet, nevidím důvod váhat :).

Iva Karásková
Fakulta chemická 

Vysoké učení technické v Brně

Sommer, Sonne, Sonnenschein
Although I am living in the neighbouring country of the 
Czech Republic I haven ́t heard a lot about this lovely city 
before. Luckily I was able to spend 4 months in this town 
last year. It is a very vivid town with lots of students and 
great events. Also Brno is located close to Austria and 
Slovakia, therefore weekend trips are really worthwhile. 
But Brno as well offers a lot of nice places. I really liked 
to spend evenings in the pubs, since the Czech beer is 
really good and yet very cheap (true stereotype). 

Brief introduction: My name is Pascal, I am from 
Halle, Germany and currently I am in the final year of 
my biochemistry studies. To gain some working ex-
perience abroad and improving my language skills at 
the same time, I decided to participate in the IAESTE 
program. I was offered an internship in the Veterinary 
Research Institute in Brno (VUVeL) in the immunology 
department. In the course of the internship I was wor-
king on my own project, aiming at the development of 
novel vaccines fighting infections in pigs. The work on 
the project was very interesting. In the course of my 
working project I learned a lot of new methods and 
even more things about the Czech culture. Although 
some language barriers appeared, I spent a great time 
with my working colleagues. Besides working in the lab 
we also went for some matches of tennis or concerts, 
Christmas markets together and became friends. A rea-
lly good experience!

Finally I need to emphasize the great work of the 
IAESTE LC Brno. They managed to make me feel wel-
comed from the day of my arrival till my departure day. 
I spent a lot of time with the members of IAESTE, since 
they are really open minded and active planning events 
for the interns. While spending some time in the pub, 
climbing, playing board games, going for some wee-
kend trips I always had a great time around those guys. 
I am very grateful for their kindness and support during 
my internship.

Pascal Püllmann
Institute of Biochemistry and Biotechnology
Martin-Luther-Universität, Halle-Wittenberg

DALŠÍ ZKUŠENOSTI ZE ZAHRANIČNÍCH STÁŽÍ NAJDEŠ NA WWW.IAESTE.CZ  STUDENT  
CHCI NA PRAXI  ZKUŠENOSTI Z PRAXÍ
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„Proč jsem v IAESTE“

Ivan

„Staví přede mě stále nové výzvy, které mě        
posouvají dopředu.“

Ondra

„Získávám nové zkušenosti, dovednosti               
a inspiraci od super party lidí :)“

Ivka

„Tolik kamarádů z různých koutů světa bych 
jinak těžko hledala.“

Pousťa

„Protože mám pocit, že tvořím hodnoty a vím, že 
škola mě praxi nenaučí.“

Tomáš

„Dáva mi možnosť podieľať sa na niečom       
zmysluplnom a popritom sa rozvíjať.“

Naty

„Každá skúsenosť v IAESTE ma neskutočne    
obohacuje a odhaľuje vo mne schopnosti o 

ktorých som ani netušila, že mám.“

Míša

„Mám chuť tvořit při studiu něco výjimečného    
a s IAESŤáky se to daří skvěle!“

www.iaeste.cz/iaestebrno
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IAESTE PŘEDSTAVUJE...

PRÁCI NA MÍRU!

iKariera.cz   to jsou projekty, které Ti pomů-
žou sehnat práci na míru. Vše to začalo na-
ším jobportálem www.ikariera.cz.

•  2000 inzerujících firem
•  Brigády, praxe, stáže, diplomky 
    a bakalářky

JAK NEZAPOMENOUT NA PARTY...

...ani na zkoušku! Diář studenta Ti s tím 
pomáhá celý rok.

•  Kalendář událostí
•  Informace o univerzitě, menzách,  
    Brně,...
•  Průvodce prváka
•  Prostor na Tvoje poznámky
•  Rozvrh

PRÁCI SNŮ NA DOSAH RUKY!

Seznam nejlepších zaměstnavatelů 
na trhu práce to je Katalog iKariéra! 
Vyjde už v květnu.

•  Inzerce a profily firem
•  Brigády, praxe, stáže, diplomky 
   a bakalářky
•  Elektronická verze!
•  Jak napsat CV?

„Proč jsem v IAESTE“

Ivan

„Staví přede mě stále nové výzvy, které mě        
posouvají dopředu.“

Ondra

„Získávám nové zkušenosti, dovednosti               
a inspiraci od super party lidí :)“

Ivka

„Tolik kamarádů z různých koutů světa bych 
jinak těžko hledala.“

Pousťa

„Protože mám pocit, že tvořím hodnoty a vím, že 
škola mě praxi nenaučí.“

Tomáš

„Dáva mi možnosť podieľať sa na niečom       
zmysluplnom a popritom sa rozvíjať.“

Naty

„Každá skúsenosť v IAESTE ma neskutočne    
obohacuje a odhaľuje vo mne schopnosti o 

ktorých som ani netušila, že mám.“

Míša

„Mám chuť tvořit při studiu něco výjimečného    
a s IAESŤáky se to daří skvěle!“

www.iaeste.cz/iaestebrno
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...VELETRH IKARIÉRA ANEB POSTAV SE KE KORMIDLU!

NA CO NEZAPOMENOUT PŘED VYPLUTÍM?

75 firem a 2 startupy v obsahu o tři stránky dále! Tip: zaměř se primárně na firmy ve svém oboru.
Mapa pro správného mořského vlka, najdeš ji o dvě stránky dále.
7 nálepek oborů   nezapomeň si jednu vzít u hostesky u vchodu.
11 prezentací od firem! A letos to není jen běžné info, ale navíc se dozvíš, jak to ve firmě funguje 
a zda by se Ti tam líbilo. Kdo a o čem zrovna prezentuje najdeš na další stránce.

Veletrh pro Tebe také pořádáme my – IAESTE LC Brno. A letos Ti radíme, „postav se ke kormidlu“, protože 
jenom Ty můžeš udávat směr, kterým popluješ kariérou. ;)

NEVÍŠ, KAM VYPLOUT ZA KARIÉROU?

Navštiv stánek Kariérního centra VUT a tam Ti určitě poradí! Tip: vezmi si s sebou i CV v angličtině.
Konzultuj svoje CV, motivační dopis nebo LinkedIn profil s personalistou firmy a třeba zjistíš, 
že tam na Tebe čeká ta pravá kariéra! Tip: kdy a s kým můžeš CV konzultovat, najdeš na další stránce.

POHOVOR JE PRO TEBE JAKO MOBY DICK?

Opět bychom Ti poradili se zastavit u Kariérního centra VUT a nebo si rovnou vyzkoušet pohovor 
nanečisto. Kde? U Start upů, najdeš to v plánku na další dvojstránce. ;)

CHTĚL/ A BYS VYPLOUT DO DIVOKÝCH VOD S NOVOU FIRMOU?

Pak se určitě stav u jednoho z vystavujících Startupů ve Startup Zone .

JAK OSLOVIT FIRMU?

Slušně pozdrav a představ se celým jménem.
Při rozhovoru si dělej poznámky k firmě na stránku v Průvodci veletrhem.
Předej firmě svoje CV, popřípadě motivační dopis a LinkedIn profil a zdůrazni praktické zkušenos-
ti, máš- li nějaké.
Nezapomeň si vzít kontakt, pokud je jiný než je uvedeno v Průvodci veletrhem.
Při odchodu se nezapomeň rozloučit.

NA CO SE PERSONALISTY PTÁT?

Co bude náplní mé práce? Co bude moje 
zodpovědnost?
Jak probíhá výběrové řízení?
Budu pracovat se zahraničními kolegy? 
Budu cestovat?
V jakém prostředí budu pracovat?
Je možný kariérní růst?

Zakotvil/ a jsi u každé firmy, která by Tě 
mohla zaměstnat nebo Tě zajímala? 

Dej si pauzu v naší Fun Zone!
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HARMONOGRAM FIREMNÍCH PREZENTACÍ

09:15 Slavnostní zahájení veletrhu         IAESTE LC Brno 

09:35 …kde jinde, je to právě o vás  Skupina ČEZ 

10:05 Od vydání Vaší občanky až po řízení  Atos IT Solutions and Services
 olympijských her   

10:35 Chytrá auta jsou i naším dílem!  VALEO VÝMĚNÍKY TEPLA   

11:05 Práce jako zábava – procesní inženýrství  ABB
 ve výrobě traf a rozvaděčů  

11:35 Zákulisí auditu v Deloitte  Deloitte

12:05 Technologie výroby výfukových tlumičů Faurecia    

12:35 Boost your career with Olympus  Olympus Medical Products Czech spol. s r.o.  
  
13:05 Možnosti uplatnění ve ŠKODA a plánování   ŠKODA AUTO
 výroby   

13:35 Engineering – možnosti bez hranic MBtech Bohemia 

14:05 Kariéra v Hella autotechnik nova, s.r.o. HELLA AUTOTECHNIK NOVA

14:35 Prezentace společnosti   Procter & Gamble - Rakona, s.r.o.
 Procter & Gamble – Rakona, s.r.o.   

KARIÉRNÍ PORADENSTVÍ

09:00 - 10:00             ICV            

10:00 - 11:00         IBM Global Services Delivery           ICV 
  Center Czech Republic      

11:00 - 12:00         MBTech Bohemia s.r.o.           ICV

12:00 - 13:00         AT&T Global Network Services         12:00 - 12:30 přestávka
  Czech Republic s.r.o.

13:00 - 14:00         ABB s.r.o.             ICV

14:00 - 15:00         Deloitte             ICV

15:00 - 16:00                     ICV    

ICV = Institut celoživotního vzdělávání

Kariérní poradenství 
(u Focení do životopisů)

Konzultace CV 
(u Firemních prezentací)
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ABB s.r.o.             10                                 12

AC JOBS - PERSONÁLNÍ AGENTURA          44                                 14

AERO Vodochody AEROSPACE a.s.                11                                 13

ALPS Electric            33                                 16

         x

        

   x      

Amazon          FUN ZONE   67                                 18

APOLLO SOFT k.s.            14                                 20

AT&T Global Network Services CZE       FUN ZONE   68                                 22

Atos IT Solutions and Services           39                                 24

   x     x  

 x   x      

AutoCont CZ            49                                 26

Automotive Lighting, s.r.o.            20                                 28

AVECO s.r.o.                  29                                 29

AVG Technologies CZ             6                                 30

AVX Czech Republic s.r.o.           59                                 32

AZ POKORNY            63                                34

B:TECH, a.s.         FUN ZONE   75                                 36

Blackboard            48                                 38

BOMAR, spol. s.r.o.                  36                                 42

BOSCH Diesel s.r.o.            42                                 40

CB&I             46                                 43

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. FUN ZONE   64                                 48

Codasip          FUN ZONE   66                                 44

COLAS CZ, a.s.            23                                 45   x   x   x   

Continental Barum s.r.o.           61                                 46

Deloitte               8                                 50

E.ON Česká republika, s.r.o.                 53                                 52

EDAG Production Solutions CZ s.r.o.       FUN ZONE   74                                 54

EDSCHA AUTOMOTIVE KAMENICE s.r.o.                38                                 56

   x     x  

 x   x      

   x      

        

     x     x

        

 x         x

         x

 x         x

     x     x

     x   x   x

        

 x   x   x    

   x      

   x       x

 x   x      x

 x         

       x   

         x

  x   x   x   

       x   x
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Emerson a.s., Nové Mesto nad Váhom      FUN ZONE    70                                 58

EURES - Evropské služby zaměstnanosti ČR         55                                 59

Farmet a.s.                  13                                 60

FAURECIA               1                                 61        

FEI Czech Republic s.r.o.           35                                 62

Flextronics Design,s.r.o.           51                                 63

FNZ             27                                 64

Foxconn CZ        FUN ZONE    69                                 65

Gardner Denver CZ+SK, s.r.o.           22                                 66

GE Aviation Czech              X                               68

HELLA AUTOTECHNIK NOVA                50                                 70

HESTEGO a.s.        FUN ZONE    73                                 72

Home Credit a.s.                 16                                 73

Honeywell            60                                74

IAESTE Česká republika       LOBBY              X                               76

IBM Client Innovation Centre Brno          17                                 80

IT Talents - My Talents           57                                 78

KBC Czech Branch, Shared Service Center         19                                 82

Kollmorgen, s.r.o.            54                                 81

KPMG             30                                 84

LATECOERE Czech Republic s.r.o.                34                                 85

Magna Cartech spol. s r.o.           31                                 86

MANN+HUMMEL            47                                 87

MBtech Bohemia s.r.o.       FUN ZONE    72                                 88

ON SEMICONDUCTOR CZECH REPUBLIC, s.r.o.         21                                         94

MND Drilling & Services a.s.           56                                 90

Olympus Medical Products Czech               62                                 92
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Pepperl+Fuchs Manufacturing, s.r.o.            7                                 96

Procter & Gamble - Rakona, s.r.o.            5                                 97

Profesia CZ, spol. s r.o.       FUN ZONE    71                                 98

PWO Czech Republic a.s. Valašské Meziříčí FUN ZONE    65                               100

Ricardo Prague s.r.o.           18                               102

Robert Bosch, spol. s r.o. České Budějovice         41                               104

ROHDE & SCHWARZ závod Vimperk, s.r.o.         32                               106

Řízení letového provozu ČR, s. p.          25                               107

S3 Group             37                               108

Seznam.cz                                         26          110

Siemens, s.r.o.                 24                               111

Skupina ČEZ               4                               112

Skupina EUROVIA CS                12                               114

STMicroelectronics Design and Application s.r.o.          X                             117

STRABAG a.s.                    9                             116

ŠKODA AUTO a.s.              3                               118

TE Connectivity            45                               120

Tieto Czech s.r.o.            52                               122

TTTech Computertechnik AG           58                               123

Unicorn             40                               124

Valeo                     2                               126

VESLA s.r.o.            28                               128

Zebra Technologies            15                               129

ZF Engineering Plzeň s.r.o.           43                               130

STRV         STARTUP      X                             132

JIC, zájmové sdružení právnických osob      STARTUP      X                              134
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ABB je přední světovou společností působící v oblasti energetiky a automatizace, která má 140 000 zaměst-
nanců ve 100 zemích světa.
ABB má více než 120letou tradici a její úspěch je dán zejména silným zaměřením na výzkum a vývoj podpo-
řený 7 výzkumnými centry po celém světě.
V ČR zaměstnává ABB v současné době více než 3 400 lidí a působí v 8 lokalitách. Svá nejvýznamnější in-
ženýrská a výzkumná centra a 6 výrobních závodů včetně výroby polovodičů má v Praze, Brně, Ostravě, 
Trutnově, Jablonci a Plzni. 
Organizačně je ABB rozčleněno do 4 divizí: Elektrotechnické výrobky, Energetika, Automatizace výroby a po-
hony a Procesní automatizace.

NABÍZÍME 
   uplatnění např.v těchto pozicích Application Engineer, Commissioning Engineer, Automation  
    Engineer, Junior Project Manager, Inženýr řídicích systémů, Junior Projektant, Konstuktér 
    elektro, Servisní technik aj.
   práci se špičkovými technologiemi 
   spolupráci na mezinárodních projektech
   aktivní využití anglického jazyka
   možnost dalšího profesního i osobního rozvoje a kariérního růstu
   zajímavé zaměstnanecké benefity (jazykové kurzy, 5 týdnů dovolené, penzijní připojištění a další)

10

HLEDÁME

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

stánek

ABB s.r.o.

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

Kontaktní osoba: Alice Chvojková
Tel.: 800 312 222
E-mail: abb.prace@cz.abb.com
Web: www.abb.cz/kariera

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA
částečný úvazek
brigády
praxe/stáž
bakalářské/diplomové práce
trainee program

OBOR STUDIA
strojní
elektro
it
ekonomie
chemie
stavební
ostatní

•  aktivní znalost anglického jazyka    •  proaktivní přístup
•  ochota učit se nové věci, pracovat na sobě   •  ochota cestovat
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AERO Vodochody AEROSPACE a.s. nabízí prostředí firmy s téměř stoletou tradicí a příležitost nahlédnout 
pod pokličku výroby leteckých celků pro společnosti jako Airbus, Embraer či Sikorsky, nebo vývoje nových 
letounů divize Defence&MRO. Naše firemní hodnoty jako kvalita, včasnost, týmovost, hodnota a „jde to“ jsou 
základem přístupu nejen k zákazníkovi ale i k sobě navzájem.

NABÍZÍME 
   získání praktických zkušeností ještě při studiu
   možnost profesního a odborného růstu v perspektivním oboru
   systém vzdělávání včetně specifických jazykových kurzů
   dotované stravování v areálu společnosti
   možnost dalšího profesního i osobního rozvoje a kariérního růstu
   příjemnou dojezdovou vzdálenost z Prahy (cca 20 minut autobusem od metra Kobylisy)

11

HLEDÁME

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

stánek

AERO Vodochody AEROSPACE a.s.

KONTAKT
AERO Vodochody AEROSPACE a.s.
U Letiště 374
250 70 Odolena Voda

Kontaktní osoba: Zdeňka Nováková
Tel.: +420 734 518 042
E-mail: zdenka.novakova@aero.cz
Web: www.aero.cz

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA
částečný úvazek
brigády
praxe/stáž
bakalářské/diplomové práce
trainee program

OBOR STUDIA
strojní
elektro
it
ekonomie
chemie
stavební
ostatní
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AC JOBS, s.r.o. je největší česká personální agentura v oblasti Recruitmentu. Na trhu působí již více než 
14 let, síť poboček má po celé ČR. AC JOBS zajišťuje komplexní služby v oblasti lidských zdrojů, poradenství 
v otázkách náboru a hodnocení nových či stávajících zaměstnanců. Mezi její oborově orientované divize, 
které se specializují na vyhledávání odborníků a obsazování jejich pracovních pozic, patří Engineering (stro-
jírenství, stavebnictví, technické obory), ICT (počítače a informační technologie), Sales & Logistics (obchod 
a logistika), Finance (ekonomika a bankovnictví), Healthcare & Chemistry (farmacie a zdravotnictví) a Elec-
tro & Energo (elektro a energie).
AC JOBS ročně pomůže najít zaměstnání více než 2600 lidem.

 NABÍZÍME 

Na pracovních serverech www.acjobs.cz a www.itprace.cz inzerujeme přes 1700 pracovních pozic, které 
denně aktualizujeme. Najdete zde aktivní nabídky práce z různých oborů určené i pro absolventy, včetně 
forem trainee programů.
Součástí stránek je funce AC POŠŤÁK, jeho aktivace vám zajisti zasílání aktuálních informací na zadaný e-mail.
Pro uchazeče o zaměstnání máme všechny služby zdarma.

Zašlete svůj životopis: kariera@acjobs.cz

44

HLEDÁME

OBSAZUJEME POZICE V OBORECH:

stánek

AC JOBS - PERSONÁLNÍ AGENTURA

KONTAKT
Advantage Consulting, s.r.o.
Orlí 36
602 00 Brno

Kontaktní osoba: Marcela Vyskoková
Tel.: +420 775 993 314
E-mail: vyskokova@acjobs.cz
Web: http://www.acjobs.cz

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA
částečný úvazek
brigády
praxe/stáž
bakalářské/diplomové práce
trainee program

OBOR STUDIA
strojní
elektro
it
ekonomie
chemie
stavební
ostatní

•  strojírenství / automotive
•  ICT / telco / elektrotechnika
•  obchod / marketing / finance a ekonomika / logistika
•  farmacie a zdravotnictví / chemie / potravinářství

      www.acjobs.cz 

 

Advantage Consulting, s.r.o., Orlí 36, 602 00 Brno 

www.acjobs.cz
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Hledáte práci v ICT?
Odborná ICT divize personální agentury Advantage Consulting
se specializuje na uplatnění ICT uchazečů v rámci celé České republiky.

Jako leader v oboru máme:
Přehled o dění na trhu práce v oblasti IT / Srovnání jednotlivých IT společností
Znalosti o aktuálních projektech a jejich zaměření / Přehled o konkrétních obsazovaných pozicích
Informace o motivačních benefitech, které společnosti nabízejí

Na výběrové řízení Vás individuálně připravíme a zkonzultujeme s Vámi životopis.

Nejčastěji obsazujeme tyto absolventské pozice

Oblast vývoje a analýzy
Developer JAVA, C/C++, C#, PHP, JavaScript, Python 
Windows Phone Engineer / iOS Engineer / Android Engineer 
Software Test Engineer / Tester mobile platform / Analytic 
DWH Analytic / DWH Programmer / ETL Specialist

Oblast správy SW a HW, technická podpora
System Administrator Unix, Linux, Windows  
Network Administrator LAN, WAN 
Application Support / Support Consultant / Customer Consultant 
Database Administrator Oracle, MS SQL

Konzultace
ERP Consultant / ITS Consultant

Zašlete nám svůj životopis na
it@acjobs.cz

Do vývojářského týmu
společnosti GMC v Olomouci
hledáme nové kolegy/kolegyně 

Pozice je vhodná pro zkušenější vývojáře
i pro absolventy, kterým nechybí nadšení a mají
zkušenost se zajímavým projektem (i školní).

Java developer / Javascript developer
.NET/Typescript/Javascript developer / Tester webových aplikací

Kontakt:
k.kincelova@gmc.net
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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. 450 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.

 NABÍZÍME 

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

-  Konstruktér
-  Specialista automatizace

33

HLEDÁME

OBSAZUJEME POZICE V OBORECH:

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  inženýrství, výrobní stroje, systémy a roboty VUT FSI, 
    ale i jiným.
3. Specialista automatizace
    Oblast implementace a vývoje výrobních technologií v oblasti automatizace a robotizace.
    Určeno absolventům zejména Výrobní stroje, systémy a roboty, popř. Mechatronika ale i jiným.

stánek

ALPS Electric
KONTAKT
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: http://www.alps.cz/

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA
částečný úvazek
brigády
praxe/stáž
bakalářské/diplomové práce
trainee program

OBOR STUDIA
strojní
elektro
it
ekonomie
chemie
stavební
ostatní
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Více informací 
na našem stánku 
nebo na www.alps.cz

Dvouletý trainee program 
přímo v Japonsku?
Nastartujte kariéru v globálním měřítku.

ALPS Electric každoročně obsazuje několik výběrových míst v našich 
vývojových centrech v Japonsku:

• 2 roky v jiné kultuře
• spolupráce se špičkovými odborníky
• seznámení s nejnovějšími technologiemi
• Právě hledáme: IAP – International Associates Programme

Pokud právě končíte magisterské 
studium, na podzim už můžete být 
v Tokiu a dokonale ztraceni v překladu.

V ČR nabízíme:

• Trainee Program EDS – v oblastech 
Konstruktér, Specialista automatizace, 
Specialista testování, programátor Embedded

• Full Time Job – Specialista testování, 
Strojní konstruktér, Specialista automatizace
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We‘re a company of pioneers. It‘s our job to make bold bets, and we get our energy from inventing on be-
half of customers. Success is measured against the possible, not the probable. For today’s pioneers, that’s 
exactly why there’s no place on Earth they’d rather build than Amazon. 
A philosophy of ownership carries through everything we do — from the proprietary technologies we create 
to the new businesses we launch and grow. You’ll find it in every team. Every day we develop the ideas, the 
services and the products that make life easier for tens of millions of customers. From providing Earth’s 
biggest selection of products to developing ground-breaking software and devices that change entire in-
dustries, Amazon is a place of invention and progressive thinking. 
Amazon is continually evolving and is a place where motivated employees thrive and ownership lead to 
meaningful results. It’s as simple as this: Work Hard. Have Fun. Make History.

 WE OFFER 

An Area Manager is a manager with bias for action. You will manage day-to-day operations of 1 area in our 
warehouse and liaise with others to ensure a smooth fl ow of operations. You will lead and develop a team 
of associates, ensuring your team meets performance objectives in order to fulfill customers’ expectations. 
You will be responsible for improving the processes in the areas of Transportation,Supply Chain and Logis-
tics,reporting on key metrics data and driving production within your area.

67

WE ARE LOOKING FOR

We are looking for ambitious enthusiastic graduates to join fast paced world of Logistics as a Graduate 
Area Manager. 
Whatever your current area of expertise, if you’re motivated by results and driven to achieve them, Amazon 
is a great place to be.

stánek

Amazon
KONTAKT
Amazon Logistic Prague s.r.o.
The BLOX Building 
Evropská 11
160 00 Praha

Kontaktní osoba: Zuzana Zajacova
Tel.: +420 778 432 222
E-mail: zajacova@amazon.com
Web: https://www.amazon.jobs/en/pioneer

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA
částečný úvazek
brigády
praxe/stáž
bakalářské/diplomové práce
trainee program

OBOR STUDIA
strojní
elektro
it
ekonomie
chemie
stavební
ostatní

•  Demonstrate strong leadership ability
•  Results driven with analytical capability, ability to innovate and simplify process/practices
•  Flexible to work shifts(including nights)and commit to get the job done
•  Recent Bc,or Master
•  Excellent CZ and ENG
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V APOLLO SOFT jsme specialisty na design, vývoj a výrobu loterijních herních systémů již od roku 2007. 
V současnosti patříme k předním dodavatelům řešení pro loterijní herní průmysl na mezinárodním trhu 
a produkty Apollo Games nalezneš v mnoha klíčových evropských a afrických zemích.
Náš tým pečlivě vybraných profesionálů vyvíjí inovativní produkty a nové hry s neotřelým designem a důmy-
slnou herní logikou. Hry z produkce Apollo Games patří dnes na trhu mezi absolutní špičku díky dokonale 
propracované matematice a nadstandardnímu grafickému zpracování.

 NABÍZÍME 

14

HLEDÁME

Do našeho IT oddělení hledáme absolventy i zkušené uchazeče, pro které bude práce hrou, na pozice:

stánek

APOLLO SOFT k.s.

KONTAKT
APOLLO SOFT k.s.
V Parku 2294/2
148 00  Praha 4

Kontaktní osoba: Tereza Špinková
Tel.: +420 603 758 271
E-mail: tereza.spinkova@apollogames.com
Web: www.apollogames.com

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA
částečný úvazek
brigády
praxe/stáž
bakalářské/diplomové práce
trainee program

OBOR STUDIA
strojní
elektro
it
ekonomie
chemie
stavební
ostatní

•  JAVA EE Developer     •  .NET Developer
•  JAVA SE Developer       •  HTML5 Game Developer
•  C++ Developer      •  ActionScript Developer

•  Zázemí stabilní a prosperující firmy    
•  Atraktivní platové ohodnocení, bonusy
•  Zajímavou práci, zapojení se do zajímavých projektů po boku zkušených kolegů, od kterých   
    se můžeš učit       
•  Moderní pracovní prostředí      
•  Zaměstnanecké benefity (jazykové kurzy, příspěvky na vzdělávání / kurzy,  firemní akce, sick days,  
    stravenky/ MultiSport karta)
•  Neformální firemní kulturu, mladý kolektiv, uvolněnou atmosféru 

Odborný elektrotechnický časopis

Roční předplatné 420 Kč

Předplaťte si A-Z ELEKTRO na adrese 
GIVERSDON s.r.o., Veleslavínská 39/48, 
162 00 Praha 6 nebo giversdon@email.cz

• novinky
• trendy
• analýzy
• veletrhy
• odborné diskuse

V tomto čísle najdete: 3M: Kapaliny 3MTM NovecTM • ABB: Představení robotů Scara • ABB Elektro Praga: Nabídka 
termostatů • AHLBORN: Měřicí přístroje ALMEMO® • AXIMA: Dodávaná svítidla • B+R: Průmysl 4.0, Lanové 
dráhy • Eaton Elektrotechnika: Elektronický multifunkční spouštěč motorů • ELKO EP: Inovace ve spínačích. 
Nástěnné dotykové ovladače • EPLAN: EPLAN Experience • FANUC: Spolupracující robot CR-7iA • LAPP 
KABEL: Jasné koncepty pro Industry 4.0 • MITSUBISHI ELECTRIC: Robot, zaměstnanec budoucnosti • 
OSRAM: Světlo je náladové • RCPTM Olomouc: V Olomouci budou vznikat chytré 2D materiály • REM 
Technik: Nabídka spínačů • Schmachtl CZ: Přípojné místo on-line a rychle • Testo: S přístroji Testo měří 
řemeslníci rychleji • Redakční články: Novinky z veletrhu CES v Las Vegas • Alphabet: přehled technologií na 
kterých pracuje Google Veletržní pozvánky, novinky a další zajímavé články 

0 1

594163 3400188

A-Z ELEKTRO  
je členem Elektrotechnické 
asociace České republiky

Premiéra supertěžké váhy
Veletrh AMPER, Brno, 15.-18.3.2016  
Pavilon V, Stánek 7.10

7. ročník / leden/únor 2016 / 80 Kč / 3,20 Eur / www.azcasopis.cz
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V tomto čísle najdete: ABB Elektro Praga: Inovativní domácí telefony • EATON:

nouzových svítidel • ELKO EP: Proudové relé-TOP výrobek společnosti • EPLAN: 

platformy EPLAN • EZÚ: LED osvětlení ano nebo ne • Huawei: Nový top model Huawei P8

HELUKABEL CZ: Portfolio výrobků • ifm electronic: Průmyslová identifikace v podání ifm electronic

KUKA: Industry 4.0 přichází • LAPP KABEL: Úspěšný start kabelů UNITRONIC® ROBUST

Murrelektronik: Emparro® 3~ = mimořádná spolehlivost, neobvyklá výkonnost

NOXLITE® SMART Schmachtl CZ: Interierová LED svítidla • Siemens: Novinky na veletrhu Achema 

2015 • Co nového přinesl COMPUTEX v Taipei • Vývoj a budoucnost nejvýkonnějších čipů

6. ročník / květen/červen 2015 / 80 kč / 3,20 Eur / 

01_titul.indd   1

10.6.2015   22:53:23

Inovativní domácí telefony • EATON:

Proudové relé-TOP výrobek společnosti • EPLAN: 

Nový top model Huawei P8

Průmyslová identifikace v podání ifm electronic

Úspěšný start kabelů UNITRONIC® ROBUST

Emparro® 3~ = mimořádná spolehlivost, neobvyklá výkonnost

• Siemens: Novinky na veletrhu Achema 

Vývoj a budoucnost nejvýkonnějších čipů

Nový top model Huawei P8

Průmyslová identifikace v podání ifm electronic

Úspěšný start kabelů UNITRONIC® ROBUST

Novinky na veletrhu Achema 

nejvýkonnějších čipů

V tomto čísle najdete: ABB: Představuje své výrobky 

bezstarostně a bezpečně! iNELSujte! • EPLAN: 

Preplanning • FANUC:

praxi • LAPP KABEL: 

své instalační kabely • OSRAM: 

každodenní práci – Schrack Design • Siemens:

pro výpočetní techniku • Škoda Transportation:

architektura 14nm procesorů • Veletržní pozvánky a další zajímavé články 

ktro  

je členem Českomoravské 

elektrotechnické asociace

6. ročník / červenec/srpen 2015 / 80 kč / 
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 a další zajímavé články 
 a další zajímavé články 

V  tomto veletržním čísle najdete: 3M: Čištění elektronických součástek pod proudem • ABB: Představí na MSV 2015 

ABB Elektro Praga: Ochrana před bleskem a přepětím • B+R: Více času na inovace • BONEGA: Mýty o jističích DC 

ELKO EP: Topte s rozumem-ovládání. Designové skleněné ovladače • EPLAN: Zvyšování efektivity výroby díky 

EPLAN EEC One • HELUKABEL: Nabídka sortimentu • KUKA: Přesné roboty při výrobě • GENERI: Datové přepěťové 

ochrany • LAPP KABEL: Kabelové systémy bez choroboplodných zárodků • nkt cables: Představuje své instalační kabely    

Murrelektronik: Rozbočovače MVP12 Steel do potravinářských provozů • Rittal: Podmínky pro ochranu rozváděčových 

skříní • RCPTM Olomouc: Testovací kartička pro odhalení kontaminace vody • Schmachtl CZ: LED svítidla 

Schrack Technik: Plošné vypínače VISIO • Testo: Měření rozvodů VN a VVN • Redakční články: Hardwarové novinky 

z veletrhu IFA. Nová paměť 3D Xpoint může způsobit revoluci • Veletržní pozvánky, novinky a další zajímavé články 
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6. ročník / září/říjen 2015 / 80 kč / 3,20 Eur 
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V tomto čísle najdete: 3M: Kapaliny 3MTM NovecTM NovecTM TM NovecTM Novec • ABB: Představení robotů Scara 
• AHLBORN: Měřicí přístroje ALMEMO® • AXIMA: 

• Eaton Elektrotechnika: Elektronický multifunkční spouštěč motorů 
Nástěnné dotykové ovladače • EPLAN: EPLAN Experience

 Jasné koncepty pro Industry 4.0 • MITSUBISHI ELECTRIC
Světlo je náladové • RCPTM Olomouc: V Olomouci budou vznikat chytré 2D materiály 

 Nabídka spínačů • Schmachtl CZ: Přípojné místo on-line a rychle 
řemeslníci rychleji • Redakční články:řemeslníci rychleji • Redakční články:řemeslníci rychleji  Novinky z veletrhu CES v Las Vegas 
kterých pracuje Google Veletržní pozvánky, novinky a další zajímavé články 

Premiéra supertěžké váhy
Veletrh AMPER, Brno, 15.-18.3.2016  
Pavilon V, Stánek 7.10

V tomto čísle najdete:
termostatů • AHLBORN:

• Eaton Elektrotechnika:
Nástěnné dotykové ovladače 
KABEL: Jasné koncepty pro Industry 4.0 
OSRAM: Světlo je náladové 
Technik: Nabídka spínačů 
řemeslníci rychleji
kterých pracuje Google Veletržní pozvánky, novinky a další zajímavé články 

Premiéra supertěžké váhy
Veletrh AMPER, Brno, 15.-18.3.2016  
Pavilon V, Stánek 7.10

Představí na MSV 2015
Mýty o jističích DC Zvyšování efektivity výroby díky 

• GENERI: Datové přepěťové Představuje své instalační kabely    Podmínky pro ochranu rozváděčových LED svítidla 
Hardwarové novinky novinky a další zajímavé články 
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V tomto čísle najdete:
termostatů 

• Eaton Elektrotechnika:
Nástěnné dotykové ovladače 
KABEL:
OSRAM: 
Technik:
řemeslníci rychleji
kterých pracuje Google Veletržní pozvánky, novinky a další zajímavé články 
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Veletrh AMPER, Brno, 15.-18.3.2016  
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V tomto čísle najdete: 3M: Řešení odvodu tepla a elektromagnetického rušení • ABB Elektro Praga: Stomilionté Tango®  

AXIMA: Snímač s modrým světlem... • B+R: Webová technologie v průmyslové automatizaci • BONEGA: 

Jednomodulové jističe DPC • EPLAN: EPLAN Harness proD 2,5 • EZÚ: Kyberkriminalita • FANUC: Představuje 

nejsilnějšího robota na světě • HAGER: Typově zkoušené rozvodnice, Ohlédnutí za Designeblokem • HELUKABEL: 

Speciální kabely pro inspekční roboty • ifm: Měření procesních veličin se senzory ifm • LAPP KABEL: Speciální 

kabely pro potravinářský průmysl • MITSUBISHI ELECTRIC: Inteligentní roboti v akci • nkt cables: Představuje 

instalační kabely • RCPTM Olomouc: Testovací kartička pro odhalení kontaminace vody, Přednáškový cyklus 

uvítal světoznámého chemika Petera Sadlera • Schmachtl CZ: Systémy UPS-MULTI POWER • Siemens: Turbína 

s levitujícím rotorem • Testo: Analýza spalin • Redakční články: Hardwarové novinky ze světa, Tablet a hybridní 

notebook podle Microsoftu   Veletržní pozvánky, novinky a další zajímavé články 

A-Z ELEKTRO  je členem Českomoravské 
elektrotechnické asociace
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Odborný elektrotechnický časopis

Roční předplatné 420 Kč

Předplaťte si A-Z ELEKTRO na adrese 
GIVERSDON s.r.o., Veleslavínská 39/48, 
162 00 Praha 6 nebo giversdon@email.cz

• novinky
• trendy
• analýzy
• veletrhy
• odborné diskuse

V tomto čísle najdete: 3M: Kapaliny 3MTM NovecTM • ABB: Představení robotů Scara • ABB Elektro Praga: Nabídka 
termostatů • AHLBORN: Měřicí přístroje ALMEMO® • AXIMA: Dodávaná svítidla • B+R: Průmysl 4.0, Lanové 
dráhy • Eaton Elektrotechnika: Elektronický multifunkční spouštěč motorů • ELKO EP: Inovace ve spínačích. 
Nástěnné dotykové ovladače • EPLAN: EPLAN Experience • FANUC: Spolupracující robot CR-7iA • LAPP 
KABEL: Jasné koncepty pro Industry 4.0 • MITSUBISHI ELECTRIC: Robot, zaměstnanec budoucnosti • 
OSRAM: Světlo je náladové • RCPTM Olomouc: V Olomouci budou vznikat chytré 2D materiály • REM 
Technik: Nabídka spínačů • Schmachtl CZ: Přípojné místo on-line a rychle • Testo: S přístroji Testo měří 
řemeslníci rychleji • Redakční články: Novinky z veletrhu CES v Las Vegas • Alphabet: přehled technologií na 
kterých pracuje Google Veletržní pozvánky, novinky a další zajímavé články 

0 1

594163 3400188

A-Z ELEKTRO  
je členem Elektrotechnické 
asociace České republiky

Premiéra supertěžké váhy
Veletrh AMPER, Brno, 15.-18.3.2016  
Pavilon V, Stánek 7.10

7. ročník / leden/únor 2016 / 80 Kč / 3,20 Eur / www.azcasopis.cz

01_titul.indd   1 30.01.16   15:54

V tomto čísle najdete: ABB Elektro Praga: Inovativní domácí telefony • EATON:

nouzových svítidel • ELKO EP: Proudové relé-TOP výrobek společnosti • EPLAN: 

platformy EPLAN • EZÚ: LED osvětlení ano nebo ne • Huawei: Nový top model Huawei P8

HELUKABEL CZ: Portfolio výrobků • ifm electronic: Průmyslová identifikace v podání ifm electronic

KUKA: Industry 4.0 přichází • LAPP KABEL: Úspěšný start kabelů UNITRONIC® ROBUST

Murrelektronik: Emparro® 3~ = mimořádná spolehlivost, neobvyklá výkonnost

NOXLITE® SMART Schmachtl CZ: Interierová LED svítidla • Siemens: Novinky na veletrhu Achema 

2015 • Co nového přinesl COMPUTEX v Taipei • Vývoj a budoucnost nejvýkonnějších čipů

6. ročník / květen/červen 2015 / 80 kč / 3,20 Eur / 
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Inovativní domácí telefony • EATON:

Proudové relé-TOP výrobek společnosti • EPLAN: 

Nový top model Huawei P8

Průmyslová identifikace v podání ifm electronic

Úspěšný start kabelů UNITRONIC® ROBUST

Emparro® 3~ = mimořádná spolehlivost, neobvyklá výkonnost

• Siemens: Novinky na veletrhu Achema 

Vývoj a budoucnost nejvýkonnějších čipů

Nový top model Huawei P8

Průmyslová identifikace v podání ifm electronic

Úspěšný start kabelů UNITRONIC® ROBUST

Novinky na veletrhu Achema 

nejvýkonnějších čipů

V tomto čísle najdete: ABB: Představuje své výrobky 

bezstarostně a bezpečně! iNELSujte! • EPLAN: 

Preplanning • FANUC:

praxi • LAPP KABEL: 

své instalační kabely • OSRAM: 

každodenní práci – Schrack Design • Siemens:

pro výpočetní techniku • Škoda Transportation:

architektura 14nm procesorů • Veletržní pozvánky a další zajímavé články 

ktro  

je členem Českomoravské 

elektrotechnické asociace

6. ročník / červenec/srpen 2015 / 80 kč / 

01_titul.indd   1
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 a další zajímavé články 
 a další zajímavé články 

V  tomto veletržním čísle najdete: 3M: Čištění elektronických součástek pod proudem • ABB: Představí na MSV 2015 

ABB Elektro Praga: Ochrana před bleskem a přepětím • B+R: Více času na inovace • BONEGA: Mýty o jističích DC 

ELKO EP: Topte s rozumem-ovládání. Designové skleněné ovladače • EPLAN: Zvyšování efektivity výroby díky 

EPLAN EEC One • HELUKABEL: Nabídka sortimentu • KUKA: Přesné roboty při výrobě • GENERI: Datové přepěťové 

ochrany • LAPP KABEL: Kabelové systémy bez choroboplodných zárodků • nkt cables: Představuje své instalační kabely    

Murrelektronik: Rozbočovače MVP12 Steel do potravinářských provozů • Rittal: Podmínky pro ochranu rozváděčových 

skříní • RCPTM Olomouc: Testovací kartička pro odhalení kontaminace vody • Schmachtl CZ: LED svítidla 

Schrack Technik: Plošné vypínače VISIO • Testo: Měření rozvodů VN a VVN • Redakční články: Hardwarové novinky 

z veletrhu IFA. Nová paměť 3D Xpoint může způsobit revoluci • Veletržní pozvánky, novinky a další zajímavé články 
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Welcome to AT&T. We’re much more than just a phone company, we’re a technology company that is co-
nnecting 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 connecti-
vity 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 countries. Explore 
a network of career possibilities that connects the world! 
Search: att.jobs/CzechRepublic

 WE OFFER

68

WE ARE LOOKING FOR

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

stánek

AT&T Global Network Services Czech Republic s.r.o.
KONTAKT
AT&T Global Network Services s.r.o.
The Campus Science Park
Palachovo náměstí 726/2
625 00 Brno

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

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA
částečný úvazek
brigády
praxe/stáž
bakalářské/diplomové práce
trainee program

OBOR STUDIA
strojní
elektro
it
ekonomie
chemie
stavební
ostatní

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

•  Multicultural environment and modern workplace    
•  Trainings on supported vendors, certifications and career growth opportunities
•  25 days of vacation       
•  Meal vouchers      
•  Compensation for income loss due to sickness
•  Advanced Medical Program 
•  Company risk life insurance
•  Center team building events
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Welcome to AT&T
We’re much more than a phone company – we’re a technology 
company that’s connecting people to their world everywhere they 
live and work. From services that entertain to products that are 
shaping the future in every industry, we’re bringing it all together for 
our global customers. 

We know that an amazing team is critical to our success. With more 
than 6,000 employees in 29 countries across Europe, we’re 
constantly looking for talented people to join our team. Especially in 
fast-growing Central and Eastern Europe - where we have many job 
openings in Slovakia and Czech Republic. Whether you’re interested 
in sales, service management, IT support or customer service, you’ll 
find a wide variety of career possibilities at AT&T. 

Learn more at www.att.jobs/czechrepublic 

Diversity is the AT&T way of standing apart. Equal Opportunity Employer. 
© 2016 AT&T Intellectual Property. All rights reserved. AT&T and the AT&T 
logo are trademarks of AT&T Intellectual Property.
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Atos je největší evropská IT firma na světě, která vznikla v roce 2011 spojením společností Atos Origin 
a Siemens IT Solutions and Services. Dnes působí v 72 zemích po celém světě a zaměstnává přibližně 
100 000 odborníků, z toho téměř 400 v České republice. 
Společnost Atos má více než třicetiletou mezinárodní zkušenost v oborech jako transakční služby, systé-
mová integrace a řízené služby. V oblasti IT je vždy o krok napřed – zaměřuje se na business technologie 
podporující pokrok a pomáhá svým zákazníkům vytvářet firmy budoucnosti. Svým klientům nabízí řešení, 
která maximálně využívají informačních technologií k dosahování jejich obchodních cílů. 
Od roku 2002 je Atos hlavním IT partnerem olympijských a paralympijských her a zajišťuje technologickou 
stránku této velké sportovní události.

 NABÍZÍME

39

HLEDÁME

Nabízíme příležitost nejen absolventům, ale i talentovaným studentům všech ročníků bez předchozích pra-
covních zkušeností.
Vyzkoušej si práci v největší evropské IT firmě a nastartuj svou kariéru pod vedením zkušených odborníků! 
Přijď a ukaž nám, co umíš a staň se součástí našeho týmu!

stánek

Atos IT Solutions and Services

KONTAKT
Atos IT Solutions and Services, s.r.o.
Doudlebská 1699
140 00 Praha 4

Kontaktní osoba: Jan Karvánek
E-mail: jan.karvanek@atos.net
Web: http://cz.atos.net/

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA
částečný úvazek
brigády
praxe/stáž
bakalářské/diplomové práce
trainee program

OBOR STUDIA
strojní
elektro
it
ekonomie
chemie
stavební
ostatní

•  spolupráci s profesionály v IT oboru   
•  vzdělávání prostřednictvím Atos University
•  flexibilní pracovní dobu, možnost práce z domova       
•  práci se špičkovými technologiemi      
•  možnost dalšího kariérního růstu
•  příjemné pracovní prostředí a neformální firemní kulturu 
•  benefitní systém Cafeterie (14 000 Kč/rok)
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AutoCont je česká soukromá společnost, která přes 25 let na českém a slovenském trhu úspěšně zavádí 
a provozuje užitečné informační technologie. Zaměřuje se na poskytování komplexních IT řešení a služeb 
pro firemní klientelu a státní správu.
Systematické a dlouhodobé budování odborných schopností, pečlivé sledování potřeb zákazníků a v ne-
poslední řadě i promyšlená vnitřní organizace firmy – to vše přispělo k tomu, že je AutoCont v současné 
době největším a nejvýznamnějším českým dodavatelem informačních a komunikačních technologií v České 
a Slovenské republice.

 NABÍZÍME

49

HLEDÁME

Studenty 2.–5. ročníku vysoké školy informatických nebo ekonomických oborů, týmového hráče a kreativní 
osobnost s ambicí budovat kariéru v největší české IT společnosti.
Otevřené pracovní pozice pro studenty:

stánek

AutoCont CZ

KONTAKT
AutoCont CZ a. s.
Líbalova 1
149 00 Praha 4

Kontaktní osoba: Iveta Niklová
Tel.: +420 910 972 111
E-mail: iveta.niklova@autocont.cz
Web: http://www.autocont.cz/

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA
částečný úvazek
brigády
praxe/stáž
bakalářské/diplomové práce
trainee program

OBOR STUDIA
strojní
elektro
it
ekonomie
chemie
stavební
ostatní

•  Junior business analytik    •  Junior projektový specialista
•  Junior konzultant klientských řešení   •  Junior .NET/Java vývojář
•  Junior pre-sales specialista   

•  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
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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 nebo 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 2016/2017 

Špičkový IT profesionál,  

společnost AutoCont CZ, hledá  

do studentského programu  

NastUP! nové tvůrčí osobnosti.

AutoCont 

Nast

Nast!
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Automotive Lighting s.r.o. je mezinárodní společností zabývající se automobilovou světelnou technikou,vý-
vojem a výrobou předních i zadních světlometů. Výsledkem naší práce jsou nejlepší systémová řešení a kva-
litní sériové výrobky, které jsou oceňovány na světovém trhu. Společně s našimi zákazníky a partnery navr-
hujeme světla specifická pro danou značku a model.

20

HLEDÁME

Absolventům nabízíme pracovní uplatnění v oblastech - logistika, podpora výroby, kvalita, technologie, vý-
voj, engineering. Např.:

stánek

Automotive Lighting, s.r.o.

KONTAKT
Automotive Lighting, s.r.o.
Pávov 113
586 01 Jihlava

Kontaktní osoba: Jana Tománková
Tel.: +420 739 329 429
E-mail: jana.tomankova@al-lighting.com
Web: www.al-lighting.cz

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA
částečný úvazek
brigády
praxe/stáž
bakalářské/diplomové práce
trainee program

OBOR STUDIA
strojní
elektro
it
ekonomie
chemie
stavební
ostatní

•  Vývojový konstruktér světlometů/LED modulů
•  Technický specialista průmyslové automatizace
•  Procesní inženýr pro sériovou výrobu
•  Technolog/procesní inženýr montážních linek
•  Inženýr kvality – výrobní kvalita
•  Specialista štíhlé výroby/údržby
•  Elektronik

 NABÍZÍME 

Zázemí stabilní zahraniční společnosti využívající moderní technologie, podporu při relokaci, příspěvek 
na dojíždění, odpovídající platové ohodnocení, náborový příspěvek, prémiový systém dle dosažených cílů, 
příplatek na preventivní zdravotní péči, příplatek na penzijní připojištění, 13. a 14.mzda, odměny při život-
ních a pracovních jubileích, možnost odborného růstu a osobního rozvoje, 5 týdnů dovolené, benefity.
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Aveco je společnost zabývající se výrobou a dodávkou systémů pro řízení televizního vysílání, s více než 
23 lety zkušeností a více než 275 zákazníky po celém světě. Mezi klíčové zákazníky patří největší broadcaster 
v latinské Americe Televisa, Telefonica s 68 kanály v Peru, Indická zpravodajská jednička TV Today nebo ARD 
v Německu. Systémy Aveca řídí televizní vysílání 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

29

HLEDÁME

Do našeho týmu hledáme ambiciózní a zodpovědné kolegy na obsazení těchto pozic:

Komunikace s okolím probíhá zejména v anglickém jazyce, jeho znalost je tedy nutností.
U všech pozic požadujeme znalost OS Unix/Linux, pečlivost a ochotu učit se novým věcem, u vývojářů 
znalost programovacího jazyka.

stánek

AVECO s.r.o.

KONTAKT
AVECO s.r.o.
Veleslavínská 39
162 00  Praha 6

Kontaktní osoba: Jitka Štolcová
Tel.: +420 235 366 707
E-mail: jitka.stolcova@aveco.com
Web: http://www.aveco.com

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA
částečný úvazek
brigády
praxe/stáž
bakalářské/diplomové práce
trainee program

OBOR STUDIA
strojní
elektro
it
ekonomie
chemie
stavební
ostatní

•  Vývojář Java     •  Vývojář C++
•  Projektový inženýr    •  Obchodník   

 NABÍZÍME 

Zajímavou a náročnou práci ve velmi atraktivním prostředí televizních studií. Kromě vřelého přijetí tě u nás 
čeká neformální, slušné jednání v mladém a příjemném kolektivu. Čeká tě zázemí stabilní a v oboru celosvě-
tově uznávané společnosti, dobré finanční ohodnocení, pružná pracovní doba, zaměstnanecké benefity (pří-
spěvek na stravování, na penzijní/životní připojištění, 5 týdnů dovolené), bezbariérové nekuřácké prostředí.
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AVG is the online security company that protects devices, data, and people. 
For individuals and families, the AVG consumer portfolio spans Internet security, performance optimizati-
on, personal privacy, and identity protection across the PC, Mac©, iOS©, Android™, and Windows Phone© 
platforms. 
For businesses, the AVG Business portfolio offers IT administration, reporting and control, integrated secu-
rity, and mobile device management, which are available through managed service providers and re sellers. 
Further security products built for small businesses are offered for direct sale as well. 
Founded in 1991, AVG has its headquarters in Amsterdam, The Netherlands, and employs more than 
1,000 employees across 11 offices.

 WE OFFER

06

WE ARE LOOKING FOR

stánek

AVG Technologies CZ
KONTAKT
AVG Technologies CZ, s.r.o.
Holandská 4
639 00 Brno
Czech Republic

Kontaktní osoba: Zuzana Janečková
Tel.: +420 725 438 995
E-mail: zuzana.janeckova@avg.com
Web: http://www.avg.com/cz-cs/homepage

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA
částečný úvazek
brigády
praxe/stáž
bakalářské/diplomové práce
trainee program

OBOR STUDIA
strojní
elektro
it
ekonomie
chemie
stavební
ostatní

•  Junior C++, Java, iOS Developers (full/ part time)
•  Customer Care Specialists (part time)
•  Junior Test Engineers (full/ part time)   
•  IT Support Specialists (full/ part time)

•  You’ll be part of a team, all aiming for the same thing   
•  It’s dynamic and fast paced – you won’t be standing still
•  We’re fast, flexible and innovative - we don’t accept the status quo     
•  We’ve got big ideas – just think how many people and businesses in the world have mobiles,  
    PCs, Macs and tablets
•  The opportunity to work in a truly international environment
•  What you do will affect the lives of millions of people around the globe
•  And to top it off - we care – about our customers and our employees
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Nadnárodní společnost AVX (USA) je přední světový výrobce pasivních elektronických součástek, hlavně kera-
mických a tantalových kondenzátorů. Jejími zákazníky jsou přední světoví výrobci špičkových aplikací ve spo-
třební a lékařské elektronice, automobilovém, leteckém i kosmickém průmyslu. AVX Czech Republic s.r.o. 
působí v ČR od roku 1992. 
Lanškrounský závod (cca 1.300 zaměstnanců) vyrábí tantalové a niobové čipové kondenzátory, závody 
v Uh. Hradišti a Bzenci (cca 1.400 zaměstnanců) vyrábí keramické kondenzátory a konektory.
Společnosti AVX byla již několikrát udělena porotou Evropského elektronického průmyslu (European 
Electronics Industry) cena ELEKTRA. Poslední ocenění jsme získali v listopadu 2015 v Londýně v kategorii 
Pasivní a elektromechanický výrobek roku 2015, konkrétně za  řadu vysokonapěťových hermeticky těsných 
polymerových čipových kondenzátorů řady TCH.
Český úspěch na Marsu - AVX Corporation vyvinula a dodala 630 tantalových multianodových kondenzátorů 
vyrobených v Lanškrouně. Ty na palubě vozítka Curiosity úspěšně dodávají energii laserovému modulu, 
který od srpna 2012 analyzuje na Marsu povrch hornin.

 NABÍZÍME

AVX Corporation, USA,  má více než 20 závodů a centrálních skladů ve 14 zemích světa.

59
stánek

AVX Czech Republic s.r.o.

KONTAKT
AVX Czech Republic s.r.o.
Dvořákova 328
560 01 Lanškroun

Kontaktní osoba: Dana Horská
Tel.: +420 465 358 111, +420 465 358 140
E-mail: dana.horska@eur.avx.com
Web: www.avx.com

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA
částečný úvazek
brigády
praxe/stáž
bakalářské/diplomové práce
trainee program

OBOR STUDIA
strojní
elektro
it
ekonomie
chemie
stavební
ostatní

•  Perspektivní zaměstnání ve stabilní mezinárodní společnosti.  
•  Kontakt se světovou špičkou v oboru.
•  Samostatnou a tvořivou práci s moderními technologiemi.     
•  Osobní a profesní růst, možnosti vzdělávání včetně jazykového.
•  Spolupráci s technickými útvary závodů AVX v USA, Salvadoru, Japonsku, Německu aj.

HLEDÁME
Absolventy VŠ převážně technického                  VŠ vzdělání technického směru se zaměřením se směru 
znalostí angličtiny do útvarů:               na obory:

Komunikace v angličtině.
Samostatnost, spolehlivost, ochotu učit se a rozvíjet.
Doktorandské studium vítáno.

•  vývoje, procesního a technického 
    inženýrinku
•  výroby
•  kvality

2K Czech is supporting Hangar 13 with the development of Maaa III
www.2kczech.com

VISIT THE FUN ZONE

•  elektro (technologie nebo obvody)
•  strojní (technologický nebo konstrukční směr)
•  chemie, metalurgie a materiálové inženýrství

Závody v ČR:
Závod/sídlo společnosti:
AVX Czech Republic
Dvořákova 328, 563 01 Lanškroun

Další závody:
AVX Czech Republic, 686 01 Uherské Hradiště, 
Za Olšávkou 303 a
696 81 Bzenec, Sportovní 1441,
tel.: + 420 575757164
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2K Czech is supporting Hangar 13 with the development of Maaa III
www.2kczech.com

VISIT THE FUN ZONE
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Společnost AZ - Pokorny je flexibilním výrobcem s dvacetiletou tradicí na evropském trhu. Vlastníme výrobu 
s širokým portfoliem produktů pro vedení médií a vlastní vývojové centrum. 
Zaměřujeme se nejen na výrobu a propojení nerezových vlnovců, ale i na výrobu potrubních systémů z chi-
rurgické oceli a realizace zakázkových řešení. Výrobky dodáváme pro obory automotive, medicínské techni-
ky, stavebnictví, gastronomie a hotové výrobky pro technologie budov. 
Výrobní technologie, jako je například svařování TIG, mikroplazma, tepelné zpracování, žíhání, CNC techno-
logie nám umožňuje vyrábět kvalitní výrobky přesně dle požadavků zákazníka. 
Spolupracujeme pouze s vybranými dodavateli, kteří s námi sdílejí společnou vášeň pro kvalitu a spokojené 
zákazníky.

63

HLEDÁME

Talentované a motivované absolventy a absolventky strojních, elektrotechnických, ekonomických a IT obo-
rů, pro pracovní pozice: technolog, konstruktér, projektant, IT specialista, procesní inženýr, technik kvality, pro-
gramátor, elektrospecialista.

stánek

AZ POKORNY

KONTAKT
AZ - Pokorny Trade, s.r.o.
Čermákovice 20
671 73 Tulešice

Kontaktní osoba: Ludmila Sobotková
Tel.: +420 515 300 155
E-mail: sobotkova@az-pokorny.cz
Web: www.az-pokorny.cz

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA
částečný úvazek
brigády
praxe/stáž
bakalářské/diplomové práce
trainee program

OBOR STUDIA
strojní
elektro
it
ekonomie
chemie
stavební
ostatní

•  možnost realizovat se přímo ve výrobní společnosti   
•  možnost účastnit se vývoje nových produktů a produktových řešení
•  profesní a osobní růst       
•  zaměstnanecké benefity (sick days, možnost home office, 5 týdnů dovolené ad.)
•  přátelské a neformální pracovní prostředí moderní firmy

 NABÍZÍME 
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DIVIZE FLEXIRA

Flexira přináší chytrý 
potrubní systém 
z nerezového vlnovce
Při vývoji myslíme nejen na užitnou hodnotu 
zákazníka, ale také na snadnou instalaci. 
Z důvodu rozšiřování vývoje a produktového 
portfolia o management tepla v rámci 
technologie budov budujeme nový tým 
inovativního technologického centra.

Pojďme pracovat společně na dalších inova-
tivních řešeních. Intenzivně proto hledáme:

• konstruktéry
• projektanty
• inženýry kvality
• programátory
• elektrospecialisty

KONTAKTUJTE NÁS:

Kateřina Jónová
e: katerina.jonova@flexira.eu
t: +420 725 432 844
www.flexira.eu

DIVIZE VÝROBA

Jsme experti na vedení 
a propoje z nerezového 
vlnovce
Zvažujeme každý detail a společně s vlastním 
vývojem a výrobou se posouváme dál, a to 
především díky rostoucí náročnosti našich 
zákazníků, jako jsou například Weishaupt, 
Siemens, Rational, MAN, Fagor Industrial, 
Würth, Wolf, Vaillant a mnoho dalších.

Připojte se k našemu týmu profesionálů, 
který rozšiřujeme o:

• konstruktéry
• technology
• procesní inženýry
• it specialisty
• techniky kvality

KONTAKTUJTE NÁS:

Ludmila Sobotková
e: sobotkova@az-pokorny.cz
t: +420 515 300 155
www.az-pokorny.cz

Ing. Tomáš Holeček 
Senior Product Engineer
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Jsme česká inženýrská společnost poskytující služby v průmyslové automatizaci. Programujeme řídicí systé-
my a uvádíme do provozu technologie po celém světě. Náš tým tvoří kolem 100 lidí, z toho téměř 70 odbor-
níků na programování, projektování a oživování (uvádění do provozu). Naši koncoví zákazníci jsou zejména 
z odvětví potravinářského a automobilového průmyslu, logistiky a energetiky. Působíme také v oblasti prů-
myslové informatiky a robotiky. Jsme certifikovaný partner Microsoft Software Development Silver a systé-
mový integrátor předních - světových výrobců ŘS. Sídlíme v Havlíčkově Brodě a v Praze.

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

stánek

B:TECH, a.s.

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

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

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA
částečný úvazek
brigády
praxe/stáž
bakalářské/diplomové práce
trainee program

OBOR STUDIA
strojní
elektro
it
ekonomie
chemie
stavební
ostatní

• studenty elektrotechniky a automatizace, kteří chtějí realizovat smysluplnou odbornou praxi  
   nebo shání brigádu při studiu
• absolventy elektrotechniky a automatizace s chutí procestovat svět 

•  příležitost získat cenné praktické zkušenosti v průběhu studia  
•  pracovní příležitosti pro absolventy s účastí na zahraničních projektech:
•  programátor PLC a HMI       
•  programátor aplikačního SW pro MES
•  projektant
•  servisní technik

 NABÍZÍME 
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Rozhýbej 
s námi 
celý svět!

Studuješ elektro 
a chytly tě PéeLCéčka?

C H C E Š  T A B L E T ?
Navštiv náš stánek, najdi chybu v softwaru 
a zúčastni se slosování!
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“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 atrak-
tivním, přístupným a moderním. 
Univerzity, základní a střední školy, státní instituce i velké podniky ve více než 100 zemích světa využívají 
naše platformy pro online vzdělávací kurzy, komunitní portály, web-konfereční systémy či Business Intelli-
gence 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 nejprofitabilnejších produktů.
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HLEDÁME

Absolventy nebo zkušené inženýry se znalostí:

stánek

Blackboard

KONTAKT
Blackboard
Kotlářská 51a
602 00 Brno

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

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA
částečný úvazek
brigády
praxe/stáž
bakalářské/diplomové práce
trainee program

OBOR STUDIA
strojní
elektro
it
ekonomie
chemie
stavební
ostatní

•  programovacích jazyků: C++/J2EE/ C#.NET/T-SQL
•  vývoje mobilních aplikací pro iOS, Android, Windows Phone
•  manuálního a/nebo automatizovaného testování   

•  práci na zajímavých projektech s využitím nejmodernejších technologií 
•  zázemí silné mezinárodní společnosti
•  zajímavé pracovní podmínky a širokou škálu zaměstnaneckých benefitů  
•  možnost vycestování do zahraničí
•  přátelské pracovní prostředí

 NABÍZÍME 
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Firma BOSCH Diesel v Jihlavě je jedním z nejmodernějších provozů v rámci skupiny Bosch, patří do divize 
dieselových systémů a vyrábí se zde komponenty vstřikovacích zařízení systému Common Rail. V současné 
době zde pracuje téměř 4 500 zaměstnanců. 
Dnes jsou snahy a cíle společnosti Bosch vyjádřeny sloganem „Stvořeno pro život“. Tím je myšlena spolehlivá 
technika provázející člověka po celý jeho život, ale zároveň i technika přispívající k ochraně životního pro-
středí a přírodních zdrojů - technika, která pomáhá zlepšovat kvalitu našeho života. Naším cílem je udržet 
si špičkovou pozici v oblasti automobilové techniky a nadále rozvíjet naše služby.
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HLEDÁME

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

stánek

BOSCH Diesel s.r.o.

KONTAKT
BOSCH DIESEL s.r.o.
Pávov 121
586 06  Jihlava

Kontaktní osoba: Magdalena Martini  
Tel.: +420 567 585 664
E-mail: magdalena.martini@cz.bosch.com
Web: http://kariera.bosch.cz

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA
částečný úvazek
brigády
praxe/stáž
bakalářské/diplomové práce
trainee program

OBOR STUDIA
strojní
elektro
it
ekonomie
chemie
stavební
ostatní

•  Nadstandardní platové ohodnocení 
•  Možnost příspěvku na bydlení
•  Zajímavou a perspektivní práci v mezinárodní společnosti  
•  Možnosti dalšího vzdělávání
•  Prémie za výsledky firmy 2x - 3x za rok
•  Pružná pracovní doba  
•  Možnost Home Office
•  Dotované stravování v závodních jídelnách
•  5 týdnů dovolené
•  Mentoringový program pro ženy
•  Slevy na výrobky firmy Bosch v podnikové prodejně, slevy v partnerských firmách

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

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

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

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

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

„Staňte se součástí našeho týmu!“

www.kariera.bosch.cz
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Společnost BOMAR je předním výrobcem pásových pil a manipulačních systémů. Byla založena v roce 1993, 
kdy začínala s 6 zaměstnanci na ploše 120 m2 a vyráběla pouze jediný typ stroje. V současné době zaměst-
nává 250 spolupracovníků a výrobní program zahrnuje více než 50 typů strojů od malých mobilních ručních 
pil až po plně hydraulické, CNC-řízené automaty 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. 
Abychom vyhověli stále stoupajícím nárokům na kvalitu a životnost, vyrábíme více než 80% dílů ve vlast-
ní režii. 
O distribuci našich výrobků a služeb koncovým zákazníkům se stará celosvětová síť obchodních partnerů.

36

HLEDÁME

Nové kolegy a kolegyně s ukončeným technickým vzděláním, kteří mají chuť podílet se na mezinárodních 
projektech a přinášet nové nápady a inovace.
Absolventům nabízíme uplatnění v následujících oblastech:

Studentům nabízíme možnost praxí a brigád.

stánek

BOMAR, spol. s.r.o.

KONTAKT
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: http://www.bomar.cz

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA
částečný úvazek
brigády
praxe/stáž
bakalářské/diplomové práce
trainee program

OBOR STUDIA
strojní
elektro
it
ekonomie
chemie
stavební
ostatní

•  Konstrukce
•  Programování PLC
•  Technologie a procesní inženýrství

 NABÍZÍME 

•  uplatnění ve stabilní a prosperující společnosti 
•  spolupráci na zajímavých mezinárodních projektech
•  možnost dalšího vzdělávání včetně jazykových kurzů       
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CB&I je mezinárodní inženýrsko-dodavatelská organizace poskytující rozsáhlou nabídku technologií a služeb 
pro zpracování ropy a plynu v rafinérském, petrochemickém a chemickém průmyslu. Na 50000 zaměstnců 
po celém světě denně pracuje na projektech světového významu jako jsou rafinerie, LNG terminály, petro-
chemické jednotky apod. To vše zastřešujeme od prvotního designu, přes samotnou stavbu, až po uvedení 
do provozu.

46

HLEDÁME

Naší cílovou skupinou jdou převážně absolventi technických škol v relevantních oborech jako např. strojní, 
elektro, stavební, chemie apod. Jelikož jsme mezinárodní společností a projekty, na kterých pracujeme mají 
mezinárodní přesah, vhodný kandidát by měl ovládat anglický jazyk na alespoň komunikativní úrovni.

stánek

CB&I

KONTAKT
CB&I s.r.o.
Holandská 8
639 00 Brno

Kontaktní osoba: Kamila Kryčerová
Tel.: 545 517 889
E-mail: kamila.krycerova@cbi.com
Web: www.cbi.com

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA
částečný úvazek
brigády
praxe/stáž
bakalářské/diplomové práce
trainee program

OBOR STUDIA
strojní
elektro
it
ekonomie
chemie
stavební
ostatní

 NABÍZÍME 

•  Velmi zajímavou práci v unikátním oboru 
•  Možnost účastnit se velkých mezinárodních, průmyslových projektů
•  Dlouhodobou spolupráci a neustálé vzdělávání
•  Dobré platové ohodnocení včetně benefitů (stravenky, jazykové kurzy, příspěvek na penzijní  
    připojištění, 13. plat atd.)
•  Moderní pracovní prostředí téměř v centru Brna       
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Společnost Codasip se zaměřuje na poskytování IP a EDA nástrojů pro jednoduché prototypování 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 do-
stupnost 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.

66

HLEDÁME

Programátor jazyka Java, Senior/Junior programátor jazyka C/C++, Verifikační Inženýr.

stánek

Codasip

KONTAKT
Codasip s.r.o.
Božetěchova 1/2
Brno 612 00

Kontaktní osoba: Karel Masařík
Tel.: 541 141 475
E-mail: info@codasip.com
Web: http://codasip.com

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA
částečný úvazek
brigády
praxe/stáž
bakalářské/diplomové práce
trainee program

OBOR STUDIA
strojní
elektro
it
ekonomie
chemie
stavební
ostatní

 NABÍZÍME 

•  Práci na velmi zajímavém projektu v menším týmu 
•  Příležitost pracovat se zkušenými vývojáři a získat mnoho multi-oborových zkušeností
•  Reálný prostor pro inovace a vlastní nápady
•  Příjemné pracovní prostředí s přátelskou atmosférou
•  Flexibilní pracovní dobu
•  Stravenky a team-building akce    
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Společnost COLAS CZ, a.s. je součástí skupiny COLAS, světového lídra v oboru silničního stavitelství. S celko-
vým počtem zaměstnanců více než 60 000, COLAS celosvětově působí v 50 zemích všech 5 kontinentů, kde 
ročně realizuje cca 100 000 projektů prostřednictvím sítě 800 pracovišť a 2 000 výrobních závodů.
Zabýváme se:

23

HLEDÁME

stánek

COLAS CZ, a.s.

KONTAKT
COLAS CZ, a.s.
Ke Klíčovu 9
190 00 Praha 9

Kontaktní osoba: Zuzana Straková
Tel.: +420 724 618 718
E-mail: zuzana.strakova@colas.cz
Web: www.colas.cz

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA
částečný úvazek
brigády
praxe/stáž
bakalářské/diplomové práce
trainee program

OBOR STUDIA
strojní
elektro
it
ekonomie
chemie
stavební
ostatní

•  mladé talentované absolventy a studenty 4. a 5. ročníku stavební fakulty
•  jazykově zdatné kandidáty schopné zapojit se v mezinárodním měřítku   
•  profesionály v oboru s dobrými komunikačními a organizačními schopnostmi, aktivním přístupem  
    a logickým myšlením

•  v prvním roce - praktická příprava pro Vaši budoucí samostatnou práci 
•  možnost vystřídání 2 - 3 pozic ve společnosti (stavby, obchodní oddělení, technické oddělení)
•  ve druhém roce start profesní kariéry ve zvolené oblasti     

•  standardní prací silničního stavitelství - výstavba, rekonstrukce, opravy
•  výstavbou a rekonstrukcí kanalizačních a vodovodních řadů   
•  další činností související s výstavbou inženýrských sítí, kolejových staveb, mostů a monolitických  
    konstrukcí
•  těžbou kamene a výrobou drceného kameniva
•  výrobou modifikovaných asfaltů a především asfaltových směsí 
•  zkouškami materiálu ve vlastních laboratořích

 NABÍZÍME 

Trainee program na 2 roky:

Dále nabízíme:

•  zázemí silné společnosti 
•  osobní a karierní rozvoj – profesní vzdělávání dle individuálních potřeb
•  jazykové kurzy  
•  firemní benefity: 5 týdnů dovolené, stravenky, příspěvek na penzijní/životní pojištění, odměny
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Continental Barum s.r.o. je největším evropským výrobcem pneumatik. Zabýváme se také vývojem a kon-
strukcí hliníkových forem, strojů a zařízení pro gumárenský průmysl. Dlouhodobě patříme mezi nejúspěš-
nější společnosti v České republice. Spolu s více než 200 000 zaměstnanci z 53 zemí celého světa patříme 
do rodiny koncernu Continental AG, který je jedním z největších dodavatelů pro automobilový průmysl. 
Ve Zlínském regionu patříme mezi největší zaměstnavatele.

61

HLEDÁME

Absolventům vysokých škol nabízíme propracovaný systém trainee programu, který pomůže nastartovat 
profesní kariéru. V našich řadách naleznou uplatnění nejen technologové, ale rovněž strojaři, konstruktéři, 
informatici, obchodníci nebo ekonomové.
Požadavky:

stánek

Continental Barum s.r.o.

KONTAKT
Continental Barum s.r.o.
Objízdná 1628
765 02 Otrokovice

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

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA
částečný úvazek
brigády
praxe/stáž
bakalářské/diplomové práce
trainee program

OBOR STUDIA
strojní
elektro
it
ekonomie
chemie
stavební
ostatní

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

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

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

64

HLEDÁME

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

stánek

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

KONTAKT
Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 6/2681
130 00 Praha 3 - Žižkov

E-mail: HR@cetin.cz
Web: http://www.cetin.cz

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA
částečný úvazek
brigády
praxe/stáž
bakalářské/diplomové práce
trainee program

OBOR STUDIA
strojní
elektro
it
ekonomie
chemie
stavební
ostatní

•  odbornou praxi v délce 1 roku 
•  technická a netechnická školení
•  spolupráci s předními odborníky v oboru 
•  zajímavou finanční odměnu    

 NABÍZÍME 

Pro studující:

Pro absolventy:

•  práci na plný úvazek 
•  moderní pracovní podmínky (notebook se vzdáleným přístupem, mobilní telefon s  výhodným  
    tarifem, internet v mobilu 10 GB, občasná práce z domova, flexibilní pracovní doba)
•  motivující mzdové ohodnocení a odměny  
•  další benefity dle kolektivní smlouvy (výběrové benefity, týden dovolené navíc, stravenky aj.)
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TEORIE, TEORIE A ZASE 
JENOM TEORIE. CHCE TO 
NĚJAKOU PRAXI!

VÍTÁME TĚ 
V TÝMU CETIN!

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

08

HLEDÁME

Hledáme uchazeče, kteří:

stánek

Deloitte
KONTAKT
Deloitte
Nile House
Karolinská 654/2
186 00 Praha 8 - Karlín

Kontaktní osoba: Hana Mužíková 
Tel.: +420 776 028 922
E-mail: hmuzikova@deloittece.com
Web: https://www.jsmedeloitte.cz

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA
částečný úvazek
brigády
praxe/stáž
bakalářské/diplomové práce
trainee program

OBOR STUDIA
strojní
elektro
it
ekonomie
chemie
stavební
ostatní

•  rozmanitou práci, která Tě bude bavit 
•  dobrý kolektiv, kde si všichni týkáme
•  kolegy, kteří s Tebou budou táhnout za jeden provaz 
•  kariéru, kterou můžeš ovlivnit svým výkonem
•  peníze, ale o těch to není, ne :-)    

 NABÍZÍME 

Uchazečům nabízíme:

•  studují v posledních ročnících vysoké školy (oblast účetnictví, financí nebo práva je výhodou, 
    ale hledáme i IT odborníky, energetiky, personalisty, kreativce a další)
•  chtějí rozvíjet svůj talent v jedné z TOP mezinárodních firem
•  mají výbornou znalost angličtiny a češtiny, další jazyk je výhodou
•  mají dobré komunikační a analytické schopnosti
•  mají pozitivní přístup a jsou týmoví hráči
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JSME
DELOITTE

DĚLÁME AUDIT, 
DANĚ, PORADENSTVÍ

TEČKA

pravnicky veletr.indd   1 20. 1. 2016   10:39:16
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Společnost E.ON je stabilním partnerem na energetickém trhu v ČR. Našim zákazníkům převážně v jižních 
Čechách a na jižní Moravě dodáváme elektřinu, zemní plyn a poskytujeme specializovaná energetická řešení. 
Svým zaměstnancům nabízíme moderní pracovní prostředí, flexibilní pracovní dobu, možnost profesionál-
ního růstu a zvyšování kvalifikace.

53

HLEDÁME

stánek

E.ON Česká republika, s. r. o.

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

Kontakt: Hr Direct 
Tel.: +420 389 112 222
E-mail: hrdirect.cz@eon.com
Web: http://www.kariera.eon.cz

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA
částečný úvazek
brigády
praxe/stáž
bakalářské/diplomové práce
trainee program

OBOR STUDIA
strojní
elektro
it
ekonomie
chemie
stavební
ostatní

•  Stipendijní program pro technicky zaměřené studenty (3. - 5. ročník) 
•  Účast na Letní energetické akademii
•  Praxe a exkurze do našich zařízení    

 NABÍZÍME 

Pro studenty:

Pro absolventy:

•  Úspěšné studenty VŠ s technickým zaměřením, kteří již během studia chtějí získat pracovní  
    zkušenosti a později je v naší společnosti rozvíjet
•  Technické talenty, kteří by rádi energetiku posunuli o krok dopředu
•  Týmové hráče s dobrou aj/nj, kteří se nebojí práce na mezinárodních projektech

•  Zisk pracovních zkušeností na plný úvazek v absolventském programu Entry+



25



54

EDAG Production Solutions CZ s.r.o. je dceřiná společnost koncernu EDAG Production Solutions GmbH 
Co.KG sídlící v Německu. Koncern EDAG je v současnosti největší nezávislou engineeringovou firmou pro 
automobilový průmysl na světě. EDAG je celosvětově na více než 70 místech, 25 zemích a má přes 7000 za-
městnanců. Naše pobočka se nachází v Mladé Boleslavi. 
Naší činností je oblast konstrukce vozů. Podílíme se také na dodávkách výrobního zařízení pro automobilový 
průmysl. 

Pobočky firmy:

74

HLEDÁME

Absolventy VŠ technického zaměření (strojní, elektro) na tyto pozice:
konstruktér, plánovač výrobních procesů, nástrojový specialista, simulace RobCAD, projektkoordinátor, 
elektrokoordinátor, programátor robotů.
POŽADUJEME:

stánek

EDAG Production Solutions CZ s.r.o.

KONTAKT
EDAG Production Solutions CZ s.r.o.
Tř. Václava Klementa 1459
293 01 Mladá Boleslav

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

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA
částečný úvazek
brigády
praxe/stáž
bakalářské/diplomové práce
trainee program

OBOR STUDIA
strojní
elektro
it
ekonomie
chemie
stavební
ostatní

•  možnost spojit kariéru s perspektivou automobilového průmyslu 
•  zajímavou práci v nadnárodní společnosti
•  osobní i profesní růst  
•  nové a moderní pracovní prostředí, práci s nejnovějšími technologiemi 
•  intenzivní tréninkový program a školení   
•  rozvoj jazykových znalostí-firemní jazykové kurzy
•  široké portfolio zaměstanneckých benefitů (13.plat, 25 dní dovolené, flexibilní pracovní doba,     
    příspěvek na stravování aj.)
•  odměny při životních a pracovních výročích

 NABÍZÍME

•  Německo: Fulda a dalších 32 poboček
•  Česká republika: Mladá Boleslav
•  Polsko: Varšava
•  Maďarsko: Györ
•  Evropa: Anglie, Itálie, Rumunsko, Rusko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko
•  Svět: Brazílie, Čína, Indie, Japonsko, Malajsie, Jižní Korea, USA, Mexiko

•  komunikativní znalost německého/anglického jazyka           •  schopnost týmové práce
•  zodpovědnost a aktivní přístup k úkolům             •  dobrá znalost práce na PC
•  samostatnost, iniciativa, analytické myšlení               •  časová flexibilita a ochota cestovat
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PRODUKTENTWICKLUNG 
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procesu 
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Management 
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Stavba zařízení na klíč 

© Copyright 2012 EDAG Production Solutions GmbH & Co. KG. All rights reserved. 
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EDSCHA AUTOMOTIVE KAMENICE s. r. o. je strojírenskou výrobní společností, dodavatelem dílů pro automo-
bilový průmysl. Nosným výrobním programem je výroba dveřních závěsů a pantů. 
Firma má vlastní vývoj, zkušebnu, dále projektové a procesní řízení.

38

HLEDÁME

Požadujeme vysokoškolské ev. středoškolské vzdělání technického směru, ideálně strojírenského, 
popř. elektrotechnického směru s velmi dobrou znalostí alespoň jednoho cizího jazyka (Aj, Nj, Rj, Frj,...).

stánek

EDSCHA AUTOMOTIVE KAMENICE s.r.o.

KONTAKT
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: http://www.edscha.com

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA
částečný úvazek
brigády
praxe/stáž
bakalářské/diplomové práce
trainee program

OBOR STUDIA
strojní
elektro
it
ekonomie
chemie
stavební
ostatní

 NABÍZÍME 

Zajímavé a perspektivní zaměstnání v nadnárodní společnosti v mladém a dynamickém týmu s možností 
odborného a osobního růstu v oborech - konstruktér, technolog, technik v oblasti kvality, výroby a další.
Spolupráci při bakalářských a diplomových pracích.
Nabízíme zaměstnaní i absolventům bez praxe. 
Spolupracujeme při hledání ubytování, poskytujeme příspěvek na dojíždění do zaměstnání a poskytujeme 
další benefity v rámci sociálního programu.
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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 1995. V Novom Meste nad Váhom zastrešuje 3 výrobné sek-
cie - BRANSON, Emerson Network Power, Energy Systems a jedno obchodné zastúpenie - 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.

70

HLEDÁME

Do nášho tímu hľadáme skúsených odborníkov ako aj absolventov v týchto kľúčových oblastiach:

Inžiniering – Elektrotechnický a mechanický inžinier, Termodynamický inžinier, Konštruktér, Výrobný 
     inžinier, Testovací inžinier, Projektový inžinier, PLC a CAM programátor
Výroba –      Procesný inžinier, Technológ, Plánovač výroby
Kvalita –      Inžinier kvality, Kontrolór kvality

stánek

Emerson a.s., Nové Mesto nad Váhom
KONTAKT
Emerson a.s.
Piešťanská 1202/44
915 28 Nové Mesto nad Váhom
Slovakia

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

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA
částečný úvazek
brigády
praxe/stáž
bakalářské/diplomové práce
trainee program

OBOR STUDIA
strojní
elektro
it
ekonomie
chemie
stavební
ostatní

 NABÍZÍME 

•  pracovné prostredie veľkej nadnárodnej spoločnosti
•  prácu na zaujímavých projektoch v multikultúrnych tímoch
•  využívanie nových technológií a systémov v oblasti elektrotechniky a strojárstva
•  motivujúce finančné ohodnotenie a široký sociálny program
•  využívanie cudzích jazykov
•  osobnostný a profesijný rast
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Úřad práce České republiky se po vstupu do EU (2004) stal součástí sítě EURES (z angl. EURopean Employ-
ment 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 Švýcarsko. 
Úkolem sítě je poskytovat informační a poradenské služby uchazečům o práci, pracujícím i zaměstnavate-
lům, kteří chtějí využít práva volného pohybu osob. Tyto služby zajišťují EURES poradci a kontaktní pracov-
níci na krajských pobočkách a vybraných pracovištích Úřadu práce, a také databáze na Evropském portále 
pracovní mobility.

55

HLEDÁME

Zájemce o práci v zahraničí všech možných oborů a profesí. Oficiální databázi všech volných pracovních 
míst členských států EU, EHP a Švýcarska naleznete na Evropském portále pracovní mobility EURES. Tato 
volná pracovní místa jsou uveřejňována prostřednictvím veřejných služeb zaměstnanosti jednotlivých zemí.

stánek

EURES ČR - Evropské služby zaměstnanosti ČR
KONTAKT
Úřad práce České republiky 
Krajská pobočka v Brně
Polní 1011/37
659 59 Brno

Kontaktní osoba: Mgr. Lenka Navrátilová
Tel.: +420 950 104 320
E-mail: Lenka.Navratilova@bm.mpsv.cz
Web: www.eures.cz; www.eures.europa.eu;  
          www.facebook.com/eures.czech

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA
částečný úvazek
brigády
praxe/stáž
bakalářské/diplomové práce
trainee program

OBOR STUDIA
strojní
elektro
it
ekonomie
chemie
stavební
ostatní

 NABÍZÍME 

Informační a poradenské služby o volných pracovních místech (pracovní síle) v zemích EU/EHS a Švýcarsku, 
prostřednictvím Evropského portálu pracovní mobility www.eures.europa.eu a EURES poradců a kontakt-
ních pracovníků na pracovištích Úřadu práce ČR.
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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 350 zaměst-
nanci. Právě tým našich pracovníků - specialistů, techniků a dělníků je základem naší společnosti, a proto 
věnujeme velkou pozornost jejich vzdělávání a odbornému růstu, aby byli připraveni vyhovět požadavkům 
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. Vyví-
jíme, vyrábíme vysoce kvalitní a produktivní stroje pro použití i v těch nejnáročnějších podmínkách. Hlavním 
cílem je vysoká produktivita a životnost strojů a technologií.
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HLEDÁME

stánek

Farmet a.s.

KONTAKT
Farmet a. s.
Jiřinkova 276
552 03 Česká Skalice

Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Kudrnovská
Tel.: 495 450 128
E-mail: k.kudrnovska@farmet.cz
Web: http://www.farmet.cz/

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA
částečný úvazek
brigády
praxe/stáž
bakalářské/diplomové práce
trainee program

OBOR STUDIA
strojní
elektro
it
ekonomie
chemie
stavební
ostatní

•  Konstruktéry, projektanty - junior, senior
•  Manažery prodeje
•  Programátory a konstruktéry elektronických systémů pro zemědělskou techniku
•  Technology (obrábění, svařování)
•  Strojní a provozní zámečníky - svářeč CO2, obsluha svářecích robotů
•  Obsluhu CNC obráběcích strojů – fréza, soustruh

 NABÍZÍME

•  práci v perspektivní ryze české firmě, která v roce 2013 získala nejvyšší ratingové hodnocení AAA  
    a obsadila v tomto roce druhé místo v soutěži Štika českého byznysu
•  platový i profesní růst
•  zaměstnanecké bonusy – dotace na dojíždění, stravování ve firmě, týden dovolené navíc
•  příjemné pracovní prostředí v kolektivu mladých a kreativních lidí
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Faurecia je 6. největším světovým dodavatelem pro automobilový průmysl, který má zastoupení ve 34 ze-
mích světa, a to díky více než 320 výrobním závodům a výzkumným a vývojovým centrům. V České republice 
má Faurecia celkem 7 závodů s více než 4 500 zaměstnanci. Jde o závod na výrobu automobilových interiérů 
v Mladé Boleslavi a Pardubicích, závod na výrobu autosedaček v Písku a Nýřanech a závod na výrobu výfu-
kových systémů v Písku, Bakově nad Jizerou a Bezděčíně u Mladé Boleslavi.

01

HLEDÁME

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

stánek

FAURECIA
KONTAKT
Faurecia Emissions Control Techno-
logies, Mladá Boleslav, s.r.o.
Bezděčín 125
Mladá Boleslav, CZ

Kontaktní osoba: Lenka HAUPTMANOVÁ
Tel.: +420 702 124 818
E-mail: lenka.hauptmanova@faurecia.com
Web: http://www.pojedtesnami.cz/

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA
částečný úvazek
brigády
praxe/stáž
bakalářské/diplomové práce
trainee program

OBOR STUDIA
strojní
elektro
it
ekonomie
chemie
stavební
ostatní

 NABÍZÍME 

Proč pracovat u nás? Protože lepší školu života nemůžete dostat! Slíbíme Vám rychlou kariéru v oboru au-
tomotive, práci v mezinárodních týmech, volnou pracovní dobu, kontakt s top zákazníky v oboru…. A za to 
budeme chtít Váš zájem, ochotu pracovat a zdokonalovat se v oboru, který si vyberete.
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FEI Czech Republic působí v Brně již od roku 1993 a v současnosti je celosvětově největším výrobním cen-
trem společnosti FEI Company. Významný je kromě samotné produkce také vývoj a servis elektronových 
mikroskopů.
Hlavními odběrateli přístrojů FEI jsou proslulé univerzity, velké farmaceutické společnosti nebo vývojová 
centra kosmického, polovodičového, těžebního, automobilového či leteckého průmyslu.

35
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stánek

FEI Czech Republic s.r.o.

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

Kontaktní osoba: Hana Drnovská
Tel.: +420 736 530 974
E-mail: hana.drnovska@fei.com
Web: www.fei.jobs.cz

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA
částečný úvazek
brigády
praxe/stáž
bakalářské/diplomové práce
trainee program

OBOR STUDIA
strojní
elektro
it
ekonomie
chemie
stavební
ostatní

•  Software inženýry/ky (C++, C#)
•  Odborníky z oblasti fyziky, materiálového inženýrství, optiky, elektro, konstrukce
•  Aplikační a systémové inženýry/ky
•  Odborníky v logistice, nákupu, IT, HR a financích
•  Systémové testery/ky a mechaniky/čky

 NABÍZÍME

•  Internship program (studentské stáže)
•  Mezinárodní zkušenost
•  Širokou škálu benefitů, sportovních aktivit a společenských akcí
•  Moderní a příjemné pracovní prostředí
•  Přátelský kolektiv
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Flextronics Design, s.r.o. se sídlem v Brně je součástí nadnárodní společnosti Flextronics International 
(NASDAQ:FLEX). 
Zkušenosti našeho vývojového týmu navazují na více než 40-ti letou tradici vývoje a výroby elektronických 
systémů v Brně. 
Naše designové centrum patří mezi tři tzv. Super Design centra v rámci společnosti Flextronics, a je zaměře-
no na vývoj špičkových elektronických systémů za použití nejmodernějších technologií, návrhových nástrojů 
i certifikovaných postupů pro všechny hlavní segmenty trhu (tzn. Automobilový, Industriální, Letecký, Medi-
cínský, Energetický, Datových sítí a segment Spotřební Elektroniky). 
Společnost Flextronics vznikla v Kalifornii přímo v srdci Silicon Valley, kde má také svoji základnu a nejvyšší 
vedení. Pomocí našich platforem, otevřených inovací a globálních virtuálních expertních center jsme schop-
ni ve velmi krátkém čase dodat řešení na míru.
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Flextronics hledá nejen kvalifikované pracovníky, ale i talentované absolventy do týmu vývojového centra 
v Brně. Naši zaměstnanci pracují v multioborových týmech vývojářů, a to nejen v rámci brněnského centra, 
ale také v rámci celosvětové sítě vývojových a výrobních center v Evropě, Americe, Asii.
Vhodný kandidát by měl mít výborné komunikační schopnosti, týmového ducha, a také schopnost pracovat 
na náročných projektech.

stánek

Flextronics Design, s.r.o.

KONTAKT
Flextronics Design,s.r.o.
Purkyńova 649/127
612 00 Brno

Kontaktní osoba: Lenka Skočková
Tel.: +420 733 133 939
E-mail: lenka.skockova@flextronics.com
Web: https://www.flextronics.com

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA
částečný úvazek
brigády
praxe/stáž
bakalářské/diplomové práce
trainee program

OBOR STUDIA
strojní
elektro
it
ekonomie
chemie
stavební
ostatní

 NABÍZÍME 

•  zajímavé finanční ohodnocení závisející na zkušenostech
•  bonusové ohodnocení při plnění zadaných úkolů
•  příspěvek na životní pojištění, penzijní připojištění
•  poukázky FlexiPass
•  25 dnů dovolené ročně
•  masáže na pracovišti
•  pružnou pracovní dobu
•  stravenky s platností po celé ČR
•  firemní kurzy AJ a NJ
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FNZ is the market leading provider of technology and investment administration services to major financial 
institutions in the platform and wealth management sectors across the globe. We partner with life insurance 
companies, banks, asset managers and discretionary wealth managers to enable them to develop and dis-
tribute financial products and services to their customers across all major distribution channels. 
We are looking for graduates and also experienced people with degree in IT, finance, economics or maths to 
work as: Test Analyst, Developer, System Analyst, and Investment Operations Officer.
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WE ARE LOOKING FOR

We currently have following job opportunities for students, graduates and also for experienced specialists:

stánek

FNZ

KONTAKT
FNZ
Orlí 708/36
602 00 BRNO

Kontaktní osoba: Lucia Ridzoňová
Tel.: +420 773 552 474
E-mail: brnorecruitment@fnz.com
Web: www.fnz.com, fnz.jobs.cz

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA
částečný úvazek
brigády
praxe/stáž
bakalářské/diplomové práce
trainee program

OBOR STUDIA
strojní
elektro
it
ekonomie
chemie
stavební
ostatní

•  JUNIOR .NET, C# DEVELOPER - Opportunity to apply for Summer Internship 2016
•  SENIOR .NET, C# DEVELOPER
•  SW TEST ANALYST
•  SECURITY INCIDENT RESPONSE ANALYST
•  INVESTMENT OPERATIONS OFFICER

 WE OFFER

•  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
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HLEDÁME

stánek

Foxconn CZ

KONTAKT
FOXCONN
U Zámečku 27, 532 01 Pardubice
Karlov 245, 284 01 Kutná Hora

Kontaktní osoba: Markéta Mátlová, 
Michaela Šimáková, Simona Brůžková, Petra Janečková
Tel.: 800 192 019
E-mail: kariera@foxconn.cz
Web: http://www.foxconn.cz

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA
částečný úvazek
brigády
praxe/stáž
bakalářské/diplomové práce
trainee program

OBOR STUDIA
strojní
elektro
it
ekonomie
chemie
stavební
ostatní

•  absolventy i zkušené odborníky (Software/Procesní/Test/Produkt inženýr, Inženýr kvality, SAP  
    konzultant, Programátor, Business Analyst, Programátor CNC, Strojírenský technolog apod.)
•  kolegy ochotné učit se novým věcem
•  motivované zaměstnance, kteří jsou připraveni na velké výzvy   
•  ...vše ostatní naučíme

 NABÍZÍME

•  světová jednička v poskytování komplexních řešení v oblasti IT, mezi naše zákazníky patří největší
    prodejci elektroniky na světě    
•  výrobce elektroniky s inovativním řešením a širokým portfoliem služeb
•  společnost s pobočkami v Pardubicích a Kutné Hoře vyrábějící osobní počítače, all-in-one PC,  
    servery, náplně do tiskáren, disková pole a serverové sestavy, síťové přepínače, 
    videokonferenční zařízení apod.    
•  součástí pardubické pobočky je také mechanická divize zabývající se zpracováním tenkých  
    plechů a plastů a jejich následným lakováním a divize zabezpečující strategické služby v oblasti  
    záručního a pozáručního servisu, logistiky a řízení projektů

•  zázemí největšího zaměstnavatele v Pardubickém kraji a druhého největšího exportéra v ČR
•  profesní a kariérní růst
•  zajímavé finanční ohodnocení   
•  kurzy AJ zdarma
•  firemní stravování   
•  zvýhodněné T-Mobile tarify 
•  MultiSport program a jiné  



66

Gardner Denver, founded in 1859, is a leading, global provider of high-quality industrial equipment, tech-
nologies and services to a broad and diverse customer base through a family of highly recognized brands. 
The Company has 36 manufacturing facilities located in the Americas, EMEA, and Asia Pacific with offices in 
33 different countries.
Shared Service Center situated in Brno is providing back office services for whole European market.
Sales Order Processing department is providing support to EMEA countries in sales order processing, after-
market and customer care. 
Financial department is divided into Accounts Payables, Accounts Receivables, General Ledger and other 
functions.

22

WE  ARE LOOKING FOR

We are currently looking for enthusiastic graduates or people with experience who are interested in wor-
king for financial/sales sector in global company with different language knowledge. English is a must, other 
language is a big advantage (preferably German, Italian, French). 
With us, you will have the opportunity to learn and grow, while using your language skills on a daily basis.

stánek

Gardner Denver CZ+SK, s.r.o.

KONTAKT
Gardner Denver CZ+SK, s.r.o.
Veveří 3163/111 - Platinium
616 00 Brno

Kontaktní osoba: Linda Střechová
Tel.: +420 725 352 107
E-mail: linda.strechova@gardnerdenver.com
Web: http://www.gardnerdenver.com/

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA
částečný úvazek
brigády
praxe/stáž
bakalářské/diplomové práce
trainee program

OBOR STUDIA
strojní
elektro
it
ekonomie
chemie
stavební
ostatní

 WE OFFER 

We offer motivating salary and annual bonuses, many employee benefits (meal vouchers, extra week of 
holidays, flexible working hours, language courses, contribution to sports activities, social events & team-
building activities, further education, contribution to health & social insurance, etc.), pleasant and modern 
working environment close to the city center and refreshment at workplace for free. 
We also offer possible career growth.
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Poradenství 
pro studenty

Rozvojové 
a přípravné 
kurzy

-
va na výběrové řízení a mno-

kurzů pořádáme pravidelně 
v průběhu celého roku.

Psychologické 
poradenství

Určeno pro všechny, kteří se 
chtějí zorientovat sami v sobě, 
rozvíjet se a řešit důvody ne-

 různých ob-

studijní atd.). Konzultace pro-
bíhají individuálně.

Kariérní 
poradenství

Konzultace CV, příprava na vý-
běrové řízení, sestavení osob-

k profesi a prostě a jednoduše 
vše, co se váže k profesnímu 
životu, s Vámi rádi individuál-
ně probereme.

pracovní 
veletrhy

Jako pořadatelé se podílí-
me na organizaci jednoho 
z největších veletrhů práce 
JobChallenge a rovněž si ne-
necháme ujít ani veletrhy po-
řádané v rámci VUT.

WWW.LLI.VUTBR.CZ STUDENTI/

www.facebook.com/poradenskecentrumvut
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V GE Aviation Czech navrhujeme, vyvíjíme, vyrábíme, prodáváme a servisujeme turbovrtulové letecké mo-
tory GE. Jsme součástí společnosti GE Aviation, která je největším výrobcem letadlových motorů na naší 
planetě. Pod křídly skupiny General Electric pracujeme na věcech, díky kterým funguje svět lépe. 
Naše české centrum vývoje a výroby v pražských Letňanech je jediným zařízením, které konstruuje letadlové 
motory GE mimo území USA. 
Pracujeme v technologicky špičkových podmínkách, které byste těžko hledali kdekoli jinde na českém 
trhu. Najdete u nás experty na každou část vývojového procesu – od počátečního návrhu, přes testování, 
až po certifikaci k výrobě a uvedení do provozu. Rychle rosteme, a tak nadále otevíráme další pozice. Pomoz-
te nám dostat nové technologie do vzduchu!

HLEDÁME

Nadšence do letectví. Talenty s chutí podílet se na výrobě, vývoji, prodeji a servisu leteckých motorů.
Studenty i absolventy se zaměřením na:

Aktuální pracovní příležitosti: www.geaviation.jobs.cz

GE Aviation Czech
KONTAKT
GE Aviation Czech s.r.o.
Beranových 65
199 02 Praha 9 - Letňany
Česká republika

Kontaktní osoba: Alžběta Haniková
Tel.: 222 538 739
E-mail: alzbeta.hanikova@ge.com
Web: http://www.geaviation.cz

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA
částečný úvazek
brigády
praxe/stáž
bakalářské/diplomové práce
trainee program

OBOR STUDIA
strojní
elektro
it
ekonomie
chemie
stavební
ostatní

•  Práci v 1 z 5 firem na světě, které úspěšně sériově vyrábí certifikované turbovrtulové letecké 
    motory s výkonem od 300 do 1000 koní 
•  Inovativní projekty a neomezené možnosti rozvoje
•  Profesionální, otevřené a zároveň přátelské pracovní prostředí 
•  Aktivní využití angličtiny v multikulturně složených týmech a na mezinárodních projektech
•  Zkrácenou pracovní dobu 37,5h týdně   
•  Vzdělávací kurzy na míru vaší pozici
•  Firemní posilovnu, čerstvé ovoce, startovné na vybrané běhy RunCzech, masáže...

 NABÍZÍME

•  konstrukci      •  technologii výroby a montáže
•  aerodynamiku      •  obrábění
•  materiálové inženýrství       •  nákup
•  výpočty pevnosti a životnosti    •   podporu produktu

X
stánek



25

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

GE Aviation Czech
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HELLA je globální nezávislá rodinná společnost s přibližně 32 000 zaměstnanci ve 100 pobočkách ve více 
než 35 zemích světa. Koncern Hella vyvíjí a vyrábí světelné a elektronické komponenty a systémy pro au-
tomobilový průmysl. Kromě toho koncern disponuje jednou z největších obchodních sítí s automobilovými 
díly, příslušenstvím, diagnostikou a servisními službami v Evropě. S obratem přibližně 5.8 miliard euro v ob-
chodním roce 2014/2015 se koncern Hella zařadil mezi 40 nejvýznamnějších dodavatelů automobilových 
dílů ve světě.

50

HLEDÁME

HELLA AUTOTECHNIK NOVA, s.r.o. hledá pro rostoucí 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 vzděláním v oblasti nákupu, prodeje, logistiky a další.

stánek

HELLA AUTOTECHNIK NOVA

KONTAKT
HELLA AUTOTECHNIK NOVA
Družstevní 338/16
789 85 Mohelnice

Kontaktní osoba: Mgr. Pavla Fabiánová
Tel.: +420 777 364 982
E-mail: pavla.fabianova@hella.com
Web: www.hella.jobs.cz

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA
částečný úvazek
brigády
praxe/stáž
bakalářské/diplomové práce
trainee program

OBOR STUDIA
strojní
elektro
it
ekonomie
chemie
stavební
ostatní

•  práci na zajímavých projektech v mezinárodním prostředí s využitím nejmodernějších technologií
•  zázemí silné nadnárodní společnosti
•  možnost zahraničních služebních cest 
•  pružnou pracovní dobu a nadstandardní délku dovolené
•  širokou škálu firemních benefitů   
•  trainee programy a možnost zpracovávání BP/DP
•  profesní růst a kariérní rozvoj
•  motivující finanční ohodnocení

 NABÍZÍME

Bližší informace o uplatnění, hodnotách, vizích firmy a benefitech naleznete na www.hella.jobs.cz.
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Hledáš práci v silné nadnárodní společnosti? Máš zájem rozvíjet svůj potenciál a oče-
káváš nové výzvy? Má být tvoje práce rozmanitá? Přidej se k nám.

HELLA AUTOTECHNIK NOVA, s.r.o.

Mgr. Pavla Fabiánová 
+420 583 498 975 
pavla.fabianova@hella.com 

Mgr. Andrea Jedelská 
+420 585 091 414 
andrea.jedelska@hella.com

www.hella.jobs.cz 
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Společnost HESTEGO a.s. je česká strojírenská firma specializující se na zpracovávání plechů. Našim sloga-
nem je „Vdechujeme plechu život“. Plech se pod rukama našich specialistů mění v konkrétní výrobky, které 
se stávají živoucí součástí nejrůznějších strojů a zařízení. V současné době je HESTEGO rozděleno do tří 
výrobních divizí - teleskopické kryty, zakázková výroba, kapotáže. Obslužnými středisky pro tyto tři výrobní 
divize je středisko dělení materiálu a moderní prášková lakovna. Výroba je vybavena nejmodernějšími tech-
nologiemi z oblasti laserového řezání, ohýbání, svařování a broušení materiálu. Společnost HESTEGO si vel-
mi zakládá na budování otevřené a přátelské firemní kultury. Ta je postavena zejména na rozvoji osobního 
potenciálu každého zaměstnance. V letech 2013 a 2015 bylo HESTEGO oceněno na krajské úrovni v soutěži 
Zaměstnavatel roku. V roce 2014 získalo titul Firma roku 2014 v Jihomoravském kraji a Odpovědná firma 
roku 2014 v Jihomoravském kraji.
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HLEDÁME

Hledáme technicky vzdělané odborníky na pozice konstruktérů, technologů projektových manažerů. 
Potřebujeme lidi, kteří se nebojí zodpovědnosti a dynamických změn. Lidi schopné uvažovat netradičně 
a inovativně. Lidi, kterým záleží na výsledku jejich práce. Takové, kteří neznají slova „Nejde to“ a „To není 
moje starost“. Takové, kteří budou ctít náš Etický kodex a naše firemní hodnoty. Těmi jsou kvalita a spoleh-
livost, odbornost a týmová spolupráce, hodnota v lidech.

stánek

HESTEGO a.s.

KONTAKT
HESTEGO a.s.
Na Nouzce 470/7
682 01 Vyškov

Kontaktní osoba: Mgr. Eva Vavrouchová
Tel.: +420 603 468 211
E-mail: vavrouchova@hestego.cz 
Web: https://www.hestego.cz

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA
částečný úvazek
brigády
praxe/stáž
bakalářské/diplomové práce
trainee program

OBOR STUDIA
strojní
elektro
it
ekonomie
chemie
stavební
ostatní

 NABÍZÍME 

Uchazečům nabízíme především kreativní práci, hodnocení na základě skutečně dosažených výkonů, vzdě-
lávání ve firemní akademii a možnost kariérního růstu. Obchodník, který u nás nastoupil po absolvování 
gymnázia, je dnes ředitelem výrobní divize. Žena, která u nás začala pracovat ještě při studiu vysoké školy, 
je dnes finanční ředitelkou. Jiná studentka, která se osvědčila při občasné výpomoci, získala místo na cont-
rollingu. Záleží jen a jen na schopnostech a dosahovaných výsledcích.
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Home Credit a.s. je ryze česká firma, která byla založena v Hustopečích u Brna v roce 1997. V současnos-
ti patříme k předním poskytovatelům spotřebitelského financování, stále rosteme a hledáme nové posily 
do našich týmů. 
Podporujeme absolventy. Spoustu pracovních míst jim šijeme na míru a běžné jsou u nás i brigády při stu-
diu. A věřte, že nejde o vaření kávy. Každý se u nás rychle dostane k zodpovědné práci. 
V našich moderních kancelářích v centru Brna se cítíme jako doma. Jsou totiž navrženy ve stylu „Domov“. 
Přijďte se podívat, jak to může vypadat v práci! 
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HLEDÁME

Dlouhodobé uplatnění u nás najdou samostatné osobnosti schopné spolupracovat. Patříte mezi týmové 
hráče, máte rádi výzvy a chcete se dále rozvíjet? To nám stačí.
Znalost angličtiny je u nás výhodou, nikoli podmínkou.
Obsazované pozice vhodné pro absolventy:

Nabízené trainee, graduate programy a stáže:

stánek

Home Credit a.s.

KONTAKT
Home Credit a.s.
Nové sady 996/25
602 00 Brno

Kontaktní osoba: Iva Měřínská
Tel.: +420 702 207 383
E-mail: kariera@homecredit.cz
Web: http://www.homecredit.cz/kariera

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA
částečný úvazek
brigády
praxe/stáž
bakalářské/diplomové práce
trainee program

OBOR STUDIA
strojní
elektro
it
ekonomie
chemie
stavební
ostatní

•  Vybrané pozice pro specialisty    
•  Obchodní reprezentant   
•  Operátorské pozice (klientský servis, vymáhání pohledávek, interní call centrum)

 NABÍZÍME 

Vzdělávání, růst a možnost se neustále zlepšovat. Právě to patří mezi hlavní výhody práce v Home Creditu. 
Všichni zaměstnanci mohou navštěvovat odborná školení a pro ty nejnadanější připravujeme intenzivní roz-
vojové programy.
Všichni naši zaměstnanci mají k dispozici 5 týdnů dovolené a k tomu 3 dny placeného zdravotního volna. 
Kromě toho přispíváme na penzijní pojištění. To ale není všechno - naši zaměstnanci dostávají stravenky, 
slevy na firemní produkty a volnočasové poukázky.

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

Uplatnění zde naleznou především studenti a čerství absolventi technicky zaměřených středních 
a vysokých škol.

stánek

Honeywell

KONTAKT
Honeywell spol. s.r.o.
Tuřanka 100
627 00 Brno-Slatina

Kontaktní osoba: Branislav Cíbik
Tel.: +420 730 807 012
E-mail: UR_CZ@honeywell.com
Web: www.honeywell.jobs.cz

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA
částečný úvazek
brigády
praxe/stáž
bakalářské/diplomové práce
trainee program

OBOR STUDIA
strojní
elektro
it
ekonomie
chemie
stavební
ostatní

•  Stipendijní programy
•  Praxe, stáže a brigády
•  Exkurze, odborné přednášky 
•  Spolupráce při zpracování bakalářských a diplomových prací
•  Volné pracovní pozice pro čerstvé absolventy   
•  Spolupráce na projektech a výzkumech
•  Možnost cestování do zahraničí
•  Kariérní růst a variabilita

 NABÍZÍME

•  VŠ titul minimálně Bc.
•  Znalosti/zkušenosti v požadovaném oboru ze školních projektů
•  Ochotu učit se novým věcem
•  Komunikativni AJ
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Jsme parta mladých lidí, se základnou na Purkyňových kolejích (možná jste tam o nás už slyšeli), kteří rádi 
pracují na užitečných projektech a ještě raději se za práci odměňují. Během roku nás můžeš potkat na růz-
ných akcích, jak rozdáváme v létě zmrzku a v zimě svařák na Palačáku a k tomu přihodíme ještě Diář stu-
denta. Na fakultách ti zas naservírujem kávu nebo čaj a navíc s námi můžeš pokecat o zahraničních stážích, 
na které ročně vyšleme z Brna více než 30 studentů. Anebo nás potkáš kdekoli na Veletrhu iKariéra, zejména 
na IAESTE stánku. Stačí se jenom stavit a dáme řeč. 

HLEDÁME:

PRO ZAHRANIČNÍ STÁŽE HLEDÁME STUDENTY:    IAESTE HLEDÁ LIDI, KTEŘÍ:

The International Association for the Exchange 
of Students for Technical Experience
KONTAKT
IAESTE LC Brno
Purkyňova 93
612 00 Brno

E-mail: brno@iaeste.cz 
Web: www.iaeste.cz

•  Možnost získat pracovní zkušenost  
     ve více než 80 zemích světa
•  Placenou praxi v oboru 
•  Poznání nových lidí v mezinárodním  
    kolektivu
•  Objevování nových kultur   
•  Prázdniny v zahraničí
•  Zlepšení jazykových schopností

 NABÍZÍME:

ZÁJEMCŮM O STÁŽ NABÍZÍME:       IAESTE TI NABÍZÍ:

•  Kteří mají dobré znalosti ve svém  
    oboru.
•  Nebojí se vycestovat do světa
•  Umí se dorozumět anglicky nebo  
     i jinými jazyky
•  Chtějí nabýt nové zkušenosti z praxe
•  Touží si vylepšit životopis

•  Nechtějí chodit jen do školy, ale chtějí  
    dělat i něco víc
•  Si chtějí vyzkoušet, jaké to je pracovat  
    v týmu
•  Se potřebují zdokonalit v angličtině
•  Chtějí poznat nové podnikavé lidi

•  Možnost pracovat na vlastním projektu 
•  Práci se zahraničními stážisty
•  Zázemí dobře fungující studentské  
    organizace
•  Možnost účastnit se na národních  
    i mezinárodních akcí a teambuldingů
•  A mnoho dalšího...
•  … jediné co nenabízíme, je nuda  
    a volný čas 

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA
částečný úvazek
brigády
praxe/stáž
bakalářské/diplomové práce
trainee program

OBOR STUDIA
strojní
elektro
it
ekonomie
chemie
stavební
ostatní

00
stánek
v LOBBY
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The International Association for the Exchange 
of Students for Technical Experience

facebook.com/iaestebrno brno.iaeste.czwww

dream job?odream job?

ď
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57
stánek

IT Talents - My Talents

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA
částečný úvazek
brigády
praxe/stáž
bakalářské/diplomové práce
trainee program

OBOR STUDIA
strojní
elektro
it
ekonomie
chemie
stavební
ostatní

IT Talents & My Talents– nehledej práci, nech se ulovit.

HLEDÁME

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

studenty na placené odborné stáže na pozice v oblasti HR, headhuntingu, on-line marketingu a komunikaci 
se zákazníky

KONTAKT
Recruiting Talents, s.r.o.
Radlická 663/28  
150 00 Praha 5

Kontaktní osoba: Jiří Herodek
Tel.: +420 774 715 695
E-mail: jiri@ittalents.cz
Web: http://www.mujtalent.cz

•  BI Developer / Analyst    •  Tester/Test/QA Engineer
•  Junior Network Engineer    •  Linux Administrator 
•  Junior IT Security Analyst    •  Tax Consultant
•  Finanční analytik     •  Finanční controller 
•  Audit assistant / specialist    •  Accountant
•  SW Engineer - HTML/JavaScript, Java, C/C++, .NET, PL/SQL, Android, iOS…   

 NABÍZÍME

• jsme headhunteři - zabýváme se vyhledáváním specialistů v oboru IT (informační technologie) 
   a v oborech finance, daně, audit, risk, controlling, poradenství apod.   
• máme přes deset let zkušeností v oboru – máme přehled o platech, nejžádanějších pozicích
   i technologiích
• ročně díky nám najdou desítky lidí lidí lepší uplatnění, zajímavější pozici nebo svoji první práci 
• ročně díky nám najdou desítky společností kvalitní zaměstnance
• našimi zákazníky jsou globální společnosti i menší firmy, české i zahraniční  

• podporu při výběru vhodné pozice/firmy   
• zajímavé pracovní nabídky, které nejsou jinak inzerovány
• asistenci během výběrových řízení a poskytnutí zpětné vazby
• pravidelné informace o platech a nejžádanějších pozicích v IT
• vše je pro vás zdarma  
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IBM Client Innovation Centre 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 end customer support. Our employees form a unique diversified team consisting of 
more than several dozens nationalities. IBM DC provides services to hundreds of clients around the world, 
ranging from leading world banks and phone operators to pharmaceutical companies, helping them work 
smarter. Working with state-of-the-art technology, learning from the best and brightest, joining a commu-
nity – is that what you have in mind? Or are you looking for an opportunity to develop and continuously 
grow your career? IBMers deliver the high-class services that our clients expect. We offer a training program, 
structured career development programs and support and a unique career management system.

17

WE ARE LOOKING FOR

You know IT. How to set up new systems, integrate legacy apps and hardware, and fix it all when something 
goes wrong. At the IBM DC Brno you’ll have the chance to put your skills to work helping our clients get the 
most out of their IT investment. You won’t just be solving IT problems, you’ll be meeting business needs 
through innovative IT solutions for global companies.
In order to have a better overview of our positions please go to:
www.ibm.biz/IBMBrnoRecruitment

stánek

IBM Client Innovation Centre Brno
KONTAKT
IBM Global Services Delivery Center 
Czech Republic
Technická 21
616 00 Brno

Kontaktní osoba: Jan Pecenak
Tel.: +420 734 420 373
E-mail: john.pecenak@cz.ibm.com
Web: www.ibm.biz/IBMBrnoRecruitment

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA
částečný úvazek
brigády
praxe/stáž
bakalářské/diplomové práce
trainee program

OBOR STUDIA
strojní
elektro
it
ekonomie
chemie
stavební
ostatní

•  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

 WE OFFER

We offer you various options to help you balance responsibilities at work and at home:
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54
stánek

Kollmorgen, s.r.o.

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA
částečný úvazek
brigády
praxe/stáž
bakalářské/diplomové práce
trainee program

OBOR STUDIA
strojní
elektro
it
ekonomie
chemie
stavební
ostatní

KONTAKT
Kollmorgen, s.r.o.
Evropská 864
664 42 Modřice

Kontaktní osoba: Kristýna Brejšová
Tel.: +420 739 586 930
E-mail: kristyna.brejsova@kollmorgen.com
Web: http://www.kollmorgen.com

Společnost Kollmorgen s.r.o. je součástí nadnárodní firmy s pobočkami po celém světě. Působí v oblasti 
výroby a montáže pohonných systémů strojních zařízení a frekvenčních měničů. Využití produktů společ-
nosti je v robotice a  v průmyslových výrobních procesech, přičemž maximum produkce je určeno na export 
do zahraničí.
Společnost vznikla v roce 1992 pod jménem SMB (Servo Motory Brno) jako česká firma. Od roku 2001 se sta-
la součástí americké skupiny Danaher Corporation. V roce 2004 se přestěhovala do nových a větších prostor 
výrob ního závodu v Modřicích. Od tohoto roku společnost Kollmorgen s.r.o. neustále roste a rozšiřuje výro-
bu transferem nových linek.

HLEDÁME

Ambiciózní talenty, kteří se dokáží nadchnout pro společný cíl. Ideální uchazeči mají rádi změny a budou 
se nadšeně podílet na růstu dynamické společnosti s mezinárodním dosahem, která disponuje stabilním 
zázemím americké korporace, a přesto si zachovala individuální přístup ke svým zaměstnancům.

 NABÍZÍME 

Zajímavou práci ve společnosti, která vám nabídne nejen férovou mzdu a neotřelé benefity, ale i individu-
ální plán profesního a osobnostního rozvoje. Jsme společnost, pro kterou kariérní růst v rámci společnosti 
není prázdným pojmem, nejraději hledáme vhodné kandidáty na manažerské posty ve vlastních řadách. 
Zároveň dáme možnost zvídavým absolventům nahlédnout do různých oddělení, aby mohli načerpat nové 
zkušenosti.
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KBC Group je mezinárodní bankovně-pojišťovací skupina působící na domácím trhu v Belgii a ve střední 
a východní Evropě.
KBC SSC Brno (Centrum sdílených služeb) je společností, která se zabývá obchodně-administrativními pro-
cesy a aktivitami pro vybrané členy skupiny KBC.

19

HLEDÁME

Většina pozic je pro absolventy s komunikativní znalostí anglického jazyka, analytickým myšlením a nejlépe 
ekonomickým vzděláním. 
Obsazujeme především administrativní pozice, na kterých se pracuje s reporty, čísly, grafy a systémy. 
Také hledáme experty z oblasti cenných papírů, risk managementu, finančních trhů, procesního manage-
mentu a řízení lidí.

stánek

KBC Czech Branch, Shared Service Center
KONTAKT
KBC Czech Branch
Shared Service Center
Palachovo náměstí  726/2
625 00 Brno

Kontaktní osoba: Radka Lisnerová
Tel.: +420 734 648 589
E-mail: radka.lisnerova@kbc.com

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA
částečný úvazek
brigády
praxe/stáž
bakalářské/diplomové práce
trainee program

OBOR STUDIA
strojní
elektro
it
ekonomie
chemie
stavební
ostatní

•  Zaměstnání v mezinárodní stabilní společnosti se silným jménem na trhu
•  Moderní zázemí kanceláří v Brně s dobrou dostupností
•  5 dní dovolené navíc 
•  3 sick days
•  Stravenky   
•  Cafeteria systém (Flexi Pass poukázky...)
•  Příspěvky na penzijní a životní pojištění
•  Zvýhodněná nabídka bankovních produktů
•  Jazykové kurzy
•  Soft skills kurzy pro pracovní i osobní rozvoj, Hard skills kurzy dle potřebných kompetencí
•  Team buildingové a firemní akce
•  Smlouva na dobu neurčitou

 NABÍZÍME
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Společnost KPMG Česká republika je členem celosvětové sítě poradenských společností KPMG s více než 
162 000 pracovníky ve 155 zemích světa. KPMG Česká republika zahájila svou činnost v roce 1990, kdy byla 
v Praze otevřena první kancelář. V současné době má 850 zaměstnanců a kanceláře v Praze, Brně, Čes-
kých 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.

30

HLEDÁME

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

stánek

KPMG

KONTAKT
KPMG Česká republika s.r.o.
Pobřežní 1a
186 00 Praha 8

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

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA
částečný úvazek
brigády
praxe/stáž
bakalářské/diplomové práce
trainee program

OBOR STUDIA
strojní
elektro
it
ekonomie
chemie
stavební
ostatní

•  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

 NABÍZÍME
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LATECOERE Czech Republic je součástí francouzské společnosti GROUPE LATECOERE. Hlavní centrála spo-
lečnosti je ve městě Toulouse v jižní Francii, které je nejvýznamnějším střediskem leteckého a kosmického 
průmyslu v Evropě. GROUPE LATECOERE využívá ke svému podnikání v oblasti leteckého průmyslu meziná-
rodní síť svých poboček, partnerů a subdodavatelů. 
LATECOERE Czech Republic se významnou měrou podílí na tvorbě výrobního portfolia celé skupiny.
GROUPE LATECOERE je v současné době předním dodavatelem významných firem:

34

HLEDÁME

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

stánek

LATECOERE Czech Republic s.r.o.

KONTAKT
LATECOERE Czech Republic s.r.o.
Beranových 65
199 02 Praha 9 - Letňany

Kontaktní osoba: Jiří Šíma
Tel.: +420 605 249 725
E-mail: jiri.sima@latecoere.cz
Web: http://www.latecoere.cz/

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA
částečný úvazek
brigády
praxe/stáž
bakalářské/diplomové práce
trainee program

OBOR STUDIA
strojní
elektro
it
ekonomie
chemie
stavební
ostatní

 NABÍZÍME

• Airbus
• Embraer
• Dassault Aviation 
• Boeing

• Práci na špičkovém pracovišti vybaveném nejmodernějšími technologiemi   
• Kooperaci na mezinárodních projektech
• Získávání a prohlubování technických dovedností
• Uznání a zajištění kariérního růstu  

PANTONE 288C 
C100 M67 Y0 K23

PANTONE 1795C 
C0 M94 Y100 K0
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Magna Cartech spol. s.r.o. je členem společenství kanadského koncernu Magna International Inc., jednoho 
z největších světových dodavatelů automobilového průmyslu, který dnes zaměstnává 130 000 zaměstnan-
ců, má 285 výrobních závodů, 83 vývojových center a působí v 29 zemích po celém světě. 
Magna Cartech v Českých Velenicích je součástí divize Cosma, je specializována na výrobu ocelových výlisků 
a svařování. Tento závod je od svého vzniku, roku 1996, jedním z největších zaměstnavatelů regionu - Tře-
boňsko. 
Největšími zákazníky jsou BMW, Volkswagen, Volvo, Škoda, Audi, Daimler...

31

HLEDÁME

Hledáme ambiciózní, schopné a kreativní absolventy vysokých škol, především technického směru, 
pro uplatnění v následujících oblastech:

stánek

Magna Cartech spol. s r.o.

KONTAKT
Magna Cartech spol. s r.o.
Hospodářský park 600
378 10 České Velenice

Kontaktní osoba: Ludmila Korčaková
Tel.: 384 753 235
E-mail: ludmila.korcakova@magna.com
Web: http://www.magna.com

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA
částečný úvazek
brigády
praxe/stáž
bakalářské/diplomové práce
trainee program

OBOR STUDIA
strojní
elektro
it
ekonomie
chemie
stavební
ostatní

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

 NABÍZÍME

•  Technická kancelář (konstruktéři, vedoucí projektů)
•  Technologie (technologové pro svařování a lisování kovů)
•  Nástrojárna (obsluha a programování CNC strojů, obsluha na elektroerozivní obrábění)
•  Kvalita, logistika a nákup (inženýři kvality, plánovači výroby, supply chain manažeři, specialisté  
    na logistické procesy atd.)
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Koncern MANN+HUMMEL reprezentují v České republice dvě společnosti: centrum sdílených služeb 
MANN+HUMMEL Service s.r.o. a výrobní závod MANN+HUMMEL (CZ) s.r.o.
Centrum sdílených služeb MANN+HUMMEL Service s.r.o. poskytuje servisní služby pobočkám 
MANN+HUMMEL Group ve více než 20 zemích světa prostřednictvím svých více než 280 zaměstnanců, 
kteří ke své práci využívají 11 světových jazyků. Služby jsou poskytovány v oblastech financí, informačních 
technologiích, služby v oblasti informačních technologiích, zpracování materiálových dat, lidských zdrojů, 
nákupu, výzkumu a vývoje, projektového managementu a další služby podporující hlavní činnosti servisního 
centra.
Ve výrobním závodě MANN+HUMMEL (CZ) s.r.o. s více než dvacetiletou tradicí se vyrábějí kapalinové a vzdu-
chové filtry pro automobilový a strojírenský průmysl, filtrační vložky vlastní značky MANN-FILTER, která 
je nejsilnější zahraniční značkou filtrů v České republice a na Slovensku.

47

HLEDÁME

stánek

MANN+HUMMEL

KONTAKT
MANN+HUMMEL
Nová Ves 66
675 21 Okříšky

Kontaktní osoba: Lenka Bláhová
Tel.: +420 568 898 367
E-mail: lenka.blahova@mann-hummel.com
Web: https://www.mann-hummel.com/cs/mh-cz/home/

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA
částečný úvazek
brigády
praxe/stáž
bakalářské/diplomové práce
trainee program

OBOR STUDIA
strojní
elektro
it
ekonomie
chemie
stavební
ostatní

 NABÍZÍME

Perspektivní a zajímavou práci v mezinárodním prostředí prosperující firmy v oblasti HR, finance a contro-
lling, výzkum a vývoj, nákup, logistika, kvalita, technologi atd.

Nadstandardní benefitní systém:

• Jazykově vybavené studenty a absolventy univerzit s technickým a ekonomickým zaměřením

• Péči o osobní a profesní rozvoj   
• Každodenní využívání znalostí cizích jazyků  

• 13., 14., 15. mzda   
• měsíční bonus na péči o zdraví  
• 6 týdnů dovolené   
• závodní stravování
• příspěvek na penzijní připojištění   
• jazykové vzdělávání
• kulturní a společenské akce
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Společnost MBtech Bohemia s.r.o. je předním poskytovatelem vývojových a konzultačních služeb, zejména 
pro oblast automobilového průmyslu, v posledních letech se však stále vice orientuje také na oblast železnič-
ní dopravy a letectví. V České republice zahájila svou činnost v roce 1996 a v současné době na pobočkách 
v Praze, Plzni a v Mladé Boleslavi zaměstnává přes 400 odborníků. Své zákazníky podporuje od prvních skic, 
přes konstrukci, výpočty až po prototypovou výrobu.

72

HLEDÁME

Hledáme nové kolegy, kteří mají vztah k technice, chtějí rozvíjet své odborné znalosti a kreativně se podílet 
na řešení vývojových projektů. Absolventi technických vysokých škol u nás najdou uplatnění v těchto ob-
lastech:

stánek

MBtech Bohemia s.r.o.

KONTAKT
MBtech Bohemia s.r.o.
Nárožní 1400/7
158 00 Praha 13-Stodůlky

Kontaktní osoba: Monika Fikrová
Tel.: 251 050 402
E-mail: monika.fikrova@mbtech-group.com
Web: www.mbtech.jobs.cz

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA
částečný úvazek
brigády
praxe/stáž
bakalářské/diplomové práce
trainee program

OBOR STUDIA
strojní
elektro
it
ekonomie
chemie
stavební
ostatní

•  zázemí silné a stabilní nadnárodní společnosti
•  přátelský kolektiv
•  práci na nadnárodních vývojových projektech
•  možnost využití znalosti cizích jazyků v prostředí mezinárodního týmu
•  přístup k nemodernějším technologiím

 NABÍZÍME

Jako jedna z předních vývojových společností v České republice sázíme na - talent a kreativitu našich kolegů.
Absolventům technických vysokých škol nabízíme:

•  konstrukce karoserií a podvozků
•  konstrukce motorů a převodovek
•  konstrukce interiérových a exteriérových dílů
•  vývoj elektriky a elektroniky
•  tvorba povrchových ploch

LÍSTKY ZA  50 KČ

PSH, INE KAFE
FAST FOOD ORCHESTRA 
ZRNÍ, JAROSLAV UHLÍŘ
DISCOBALLS, BOMBS FROM HEAVEN
VÍTĚZ SOUTĚŽE STUDENTSKÝCH KAPEL BLOOMING 

+ DALŠÍ STUDENTSKÉ KAPELY 

SUUD - SOUBOR UNIKÁTNĚ UNYLÝCH DIVADELNÍKŮ
VYSTOUPENÍ NDB V RÁMCI FESTIVALU DIVADELNÍ SVĚT BRNO 

+ DALŠÍ STUDENTSKÁ DIVADLA 

divadlo

NÁVRAT LEGENDÁRNÍ 
DNB STAGE

stage
djs: AKVAMEN, NOBODYLISTEN, N‘ZYM  

party shit

WWW.STUDENTSKYMAJALES.COM
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Jsme největší vrtný kontraktor v České republice. Jeden z mála vrtných kontraktorů na světě, kteří dokáží 
poskytnout kompletní servis od přípravy plochy, provedení vrtných prací, vystrojení 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 světo-
vých 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.

56

HLEDÁME

Hledáme mezi absolventy strojírenských oborů nové kolegy, kteří nám pomohou naši společnost dále 
úspěšně rozvíjet.

stánek

MND Drilling & Services a.s.

KONTAKT
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: http://www.mnd-drilling.eu

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA
částečný úvazek
brigády
praxe/stáž
bakalářské/diplomové práce
trainee program

OBOR STUDIA
strojní
elektro
it
ekonomie
chemie
stavební
ostatní

•  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

 NABÍZÍME

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

62

HLEDÁME

Aktivní, zvídavé a učenlivé kolegy, kteří jsou otevření novým věcem.
Studenty a absolventy vysokých škol se zaměřením zejména na:

stánek

Olympus Medical Products Czech

KONTAKT
Olympus Medical Products Czech
Teličkova 457/29
751 24 Přerov

Kontaktní osoba: Markéta Vystrčilová
Tel.: +420 725 635 398
E-mail: boost@olympus-oste.eu
web: http://www.proudly.cz/olympusmedical

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA
částečný úvazek
brigády
praxe/stáž
bakalářské/diplomové práce
trainee program

OBOR STUDIA
strojní
elektro
it
ekonomie
chemie
stavební
ostatní

•  možnost uplatnit své teoretické poznatky v praxi
•  příležitost zapojit se do projektů v nadnárodní společnosti a aktivně využívat angličtinu
•  šanci učit se od zkušenějších kolegů    

 NABÍZÍME

Studentům nabízíme:

Absolventům nabízíme:

•  automatizaci     •  konstrukci
•  strojírenské technologie    •  laserové technologie
•  procesní inženýrství      •  kvalitu a řízení jakosti
•  logistiku     •   nákup

•  možnost získat skvělou první práci
•  příležitost vypracovat se v prostředí dynamicky se rozvíjející společnosti
•  stabilní silnou značku zaměstnavatele v perspektivním odvětví
•  širokou škálu firemních benefitů    
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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: ON) preferova-
ným dodavatelem účinných polovodičových technologií pro zákazníky v oblasti výpočetní techniky, komuni-
kačních 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.

21

HLEDÁME

Schopné a motivované VŠ kandidáty z oboru:

a v příbuzných oborech.

stánek

ON SEMICONDUCTOR CZECH REPUBLIC, s.r.o.

KONTAKT
ON Semiconductor Czech Republic
1. máje 2230, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Vídeňská 204/125, 619 00 Brno

Kontaktní osoba: Tereza Sobková
Tel.: +420 736 503 645
E-mail: jobscz@onsemi.com
Web: http://www.onsemi.cz

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA
částečný úvazek
brigády
praxe/stáž
bakalářské/diplomové práce
trainee program

OBOR STUDIA
strojní
elektro
it
ekonomie
chemie
stavební
ostatní

•  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 pojištění, a další)

 NABÍZÍME

•  mikroelektronika     •  elektrotechnologie
•  slaboproudá/silnoproudá elektronika   •  informační technologie
•  fyzika pevných látek     •  optoelektronika
•  chemické, fyzikální a materiálové inženýrství  •  anorganická nebo analytická chemie



95facebook.com/iaestebrno brno.iaeste.czwww

Jsi studentem bakalářského, magisterského 
nebo doktorského programu.

Pročti si podrobné informace na našem webu 
a nahraj tam svůj životopis a výpis známek. 
Najdeš tam i zkušenosti studentů z již proběhlých stáží.

Uhraď praktikantský poplatek 5.000,- Kč,
získáš tak praxi v oboru.

Vyjeď na placenou stáž, kterou si předem sám vybereš, 
zúčastni se Summer Reception Events, poznávej nové lidi 
a kulturu a pošli nám pohled! ;)

Po příjezdu vyplň Trainees Report a pošli nám fotky 
ze své stáže. Odměnou ti bude vrácení 1.500,- Kč 
z praktikantského poplatku, co jsi platil v pátém kroku.

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

07

HLEDÁME

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

stánek

Pepperl+Fuchs Manufacturing, s.r.o.

KONTAKT
Pepperl+Fuchs Manufacturing, s.r.o.
Tovární 10
541 01 Trutnov

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

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA
částečný úvazek
brigády
praxe/stáž
bakalářské/diplomové práce
trainee program

OBOR STUDIA
strojní
elektro
it
ekonomie
chemie
stavební
ostatní

 NABÍZÍME

Pepperl+Fuchs nabízí příjemné pracovní prostředí v menším týmu. Všichni naši zaměstnanci jsou uznáváni 
za jejich individuální přínos k našemu podnikatelskému úspěchu, kde týmová práce je základním kamenem 
pro naší pracovní kulturu. Mezi hlavní výhody pro zaměstnance patří: atraktivní mzdové ohodnocení, extra 
týden dovolené, flexibilní pracovní doba, jazykové kurzy, příspěvek 1000,- na penzijní připojištění, příspěvek 
na stravu, 6.000,- roční příspěvek na sportovní, zdravotní a kulturní aktivity.
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Společnost Procter & Gamble - Rakona, s.r.o., která byla založena v roce 1991, má v současné době kolem 
500 zaměstnanců, včetně několika desítek - inženýrů, kteří pracují na manažerských pozicích výrobního 
závodu Rakona a v Technologickém centru. Výrobní podnik Rakona patří mezi deset největších podniků 
společnosti P&G mající celkem 140 závodů po celém světě. 
Zároveň je také největší firmou v Evropě vyrábějící prací prášky a neustále se rozrůstá, aby byla schopna 
plnit náročné požadavky spotřebitelů ve střední a západní Evropě.
Technologické centrum, které bylo založeno v roce 2007, je zodpovědné za vývoj a implementaci nových 
technologií ve výrobních závodech po celém světě.

05

HLEDÁME

Příležitost pro studenty:

Pozice pro absolventy:

stánek

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

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

Kontaktní osoba: Tereza Toužimská
Tel.: 313 522 797
E-mail: kariera@procter-gamble.cz
Web: http://www.procter-gamble.cz

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA
částečný úvazek
brigády
praxe/stáž
bakalářské/diplomové práce
trainee program

OBOR STUDIA
strojní
elektro
it
ekonomie
chemie
stavební
ostatní

 NABÍZÍME

• Internship/Trainee program ve výrobě
• Internship/Trainee program v Technologickém centru

• Program neustálého vzdělávání.   
• Povyšování z vlastních řad, rotace v rámci firmy.  
• Podpora ubytování a nebo dojíždění.   
• Velmi nadstandardní plat, benefity a péče o zaměstnance.
• Práce v mezinár. týmu, možnost cestování a mezinár. kariéry.

• Procesní inženýr ve výrobě
• Projektový inženýr: Strojní/Chemicko-technologické procesy
• Projektový inženýr: Elektro/Automatizace
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Na internetovém pracovním portálu www.profesia.cz najdete přes 20 000 aktuálních pracovních nabídek 
po celé ČR. Na pracovní nabídky můžete odpovídat kdykoliv a kdekoliv díky mobilní verzi našeho webu. 
Profil Profesia CZ najdete i na sociální síti Facebook nebo na LinkedIn. Nejrychlejší způsob jak denně dostá-
vat čerstvé pracovní nabídky na míru přímo do Vašeho emailu představuje aktivace služby Nabídky práce 
emailem na naší internetové stránce. Svoje šance při hledání vhodného zaměstnavatele zvýšíte přidáním 
CV do databáze životopisů.

71

HLEDÁME

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

stánek

Profesia CZ, spol. s r.o.

KONTAKT
Profesia CZ, spol. s. r. o.
Opletalova 55
110 00 Praha 1

Kontaktní osoba: Zuzana Lincová
Tel.: +420 221 419 761
E-mail: lincova@profesia.cz
Web: http://www.profesia.cz/

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA
částečný úvazek
brigády
praxe/stáž
bakalářské/diplomové práce
trainee program

OBOR STUDIA
strojní
elektro
it
ekonomie
chemie
stavební
ostatní

 NABÍZÍME

Společnost Profesia CZ je zároveň pořadatelem největšího pracovního veletrhu Profesia days v České repub-
lice. Letošní šestý ročník se koná ve dnech 12. a 13. 10. 2016 v PVA EXPO Letňany v Praze. Cílem veletrhu je 
přinést návštěvníkům příležitost jak najít dobrou práci a vystavovatelům nabídnout možnost oslovit tisíce 
aktivních návštěvníků k přímému náboru nových zaměstnanců nebo k budování značky dobrého zaměstna-
vatele. Více informací najdete na www.profesiadays.cz.
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Firma PWO Czech Republic a.s. sídlící ve Valašském Meziříčí je součástí německého koncernu PWO. 
Jsme dominantním výrobcem nástrojů a významným dodavatelem plechových výlisků a sestav pro automo-
bilový průmysl. Našim zákazníkům nabízíme komplexní služby v oblasti vývoje, konstrukce, výroby nástrojů 
a výroby kovových komponentů. Koncern je globálně zastoupen dalšími pobočkami v Kanadě, Číně a Me-
xiku.
PWO dává příležitost lidem, kteří chtějí být součástí nejen silné mezinárodní společnosti, ale jsou také připra-
veni pracovat na svém profesním i osobnostním rozvoji.
Každý náš zaměstanec se může rozvíjet ve svém oboru na špičkově vybavených pracovištích, může čerpat 
potřebné know-how od zkušených kolegů, ale i v řadě školení a kurzů, které nabízíme. 
Věnujeme se talentům, takže pokud má pracovník určité předpoklady, budeme ho připravovat i pro mana-
žerské pozice.

65

HLEDÁME

Pracovat v PWO znamená podílet se na zvyšování bezpečnosti a komfortu automobilů mnoha světových 
značek. Náš slogan „PWO VAŠE PŘÍLEŽITOST!“ vystihuje mnohé. Největší zájem máme o studenty a absol-
venty technických a strojírenských oborů.
Příležitost studentům nabízíme v těchto oblastech:

stánek

PWO Czech Republic a.s. Valašské Meziříčí
KONTAKT
PWO Czech Republic a.s.
Palackého 1261
757 01 Valašské Meziříčí
Česká republika

Kontaktní osoba: Alena Poledníková
Tel.: +420 730 144 218
E-mail: prace@pwo.cz
Web: http://www.pwo.cz/

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA
částečný úvazek
brigády
praxe/stáž
bakalářské/diplomové práce
trainee program

OBOR STUDIA
strojní
elektro
it
ekonomie
chemie
stavební
ostatní

 NABÍZÍME

•  absolventské práce    •  trainee programy
•  odborné praxe v rámci studia   •  volná pracovní místa

•  práci v moderním prostředí s nejnovějšími technologiemi   
•  příležitost profesně i kariérně růst a to v rámci celého koncernu
•  možnost absolvovat zahraniční stáže  
•  22 dní dovolené
•  zdravotní dovolená (sick days)
•  velká podpora v oblasti vzdělávání  
•  příspěvek na stravu, dopravu a penzijní připojištění
•  výkonové a roční bonusy
•  zvýhodněné telefonní tarify i pro rodinné příslušníky  
•  pořádání volnočasových a sportovních aktivit
•  programy na podporu zdraví (úhrada očkování proti chřipce, vitaminové balíčky atd.)
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Společnost Ricardo zaměstnává více než 2700 špičkových techniků, poradců a vědců, kteří řeší náročné 
projekty v oblasti konstrukce spalovacích motorů, převodových ústrojí, vozidel, hybridních a elektrických 
systémů, i v oblasti analýzy dopadů na životní prostředí.
Naše aktivity dále zasahují do oblasti osobních, nákladních a kolejových vozidel, vojenských vozidel, motocy-
klů, stavebních a zemědělských strojů, lodní dopravy a také do oblasti obnovitelných zdrojů energie. 
Mezi naše klienty patří nejvýznamnější výrobci originálních dopravních dílů, dodavatelské řetězce, energetic-
ké společnosti, finanční instituce a vládní agentury.

18
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stánek

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

Kontaktní osoba: Jana Čičmancová
Tel.: +420 727 815 109
E-mail: jana.cicmancova@ricardo.com
web: http://www.ricardo.com/

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA
částečný úvazek
brigády
praxe/stáž
bakalářské/diplomové práce
trainee program

OBOR STUDIA
strojní
elektro
it
ekonomie
chemie
stavební
ostatní

•  flexibilní pracovní dobu
•  zajímavou práci v mezinárodní společnosti
•  moderní kanceláře v blízkosti centra (metro B)
•  různorodé projekty s využitím vyspělých technologiíi
•  možnost získání mezinárodních zkušeností
•  možnost profesního růstu
•  zajímavý balíček zaměstnaneckých benefitů    

 NABÍZÍME

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



25
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Naše firma je jedním z nejvýznamnějších výrobců a dodavatelů komponent pro automobilový průmysl. 
V minulých letech jsme v Českých Budějovicích kromě výroby vybudovali i moderní vývojové a zkušební 
centrum, které nám dovoluje pracovat na stále prestižnějších projektech! V současné době zaměstnáváme 
přes 3500 zaměstnanců, kteří oceňují především možnosti profesního rozvoje a spolupráce na mezinárod-
ních projektech.

41

HLEDÁME

stánek

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

KONTAKT
Robert Bosch, spol. s r.o.
Roberta Bosche 2678
370 04 České Budějovice

Kontaktní osoba: Mgr. Zdeněk Holenka
Tel.: 380 404 404
E-mail: Zdenek.Holenka@cz.bosch.com
web: http://www.bosch.cz/kariera-cb

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA
částečný úvazek
brigády
praxe/stáž
bakalářské/diplomové práce
trainee program

OBOR STUDIA
strojní
elektro
it
ekonomie
chemie
stavební
ostatní

•  perspektivní zaměstnání
•  stabilní zázemí silné nadnárodní firmy
•  zajímavý motivační program    
•  program podpory bydlení
•  cestovní připojištění pro zaměstnance  
•  spolupráce během studia (brigády, bakalářské a diplomové práce, stipendium, akce pro studenty…)
•  NAVÍC - pro motivované studenty s nadprůměrnými výsledky možnost proplácení nákladů 
    na dojíždění do firmy, ev. sjednání příspěvku na ubytování

 NABÍZÍME

•  vývojové a zkušební inženýry   •  technology
•  inženýry kvality     •  konstruktéry
•  specialisty na simulace      •  specialisty na plasty
•  specialisty na senzory    •   specialisty na konektory
•  specialisty na spojovací technologie   •   vedoucí projektů ve vývoji
•   vedoucí projektů technického nákupu
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■   8.4. 2016 Pohovor “nanečisto”

■ 15.4. 2016 Den žen u firmy Bosch

■ 22.4. 2016 Den technologa

■ 29.4. 2016 Den vývojáře

■   6.5. 2016 Den plastaře

■ 13.5. 2016 Den kvalitáře

■ 20.5. 2016 Den prváka

■  12.-16.9. 2016 Bosch univerzita
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ROHDE & SCHWARZ závod Vimperk, s.r.o. je součástí světového koncernu Rohde & Schwarz, jenž je sou-
kromou společností se sídlem v Mnichově a na trhu působí již více než 80 let. V současnosti působí ROHDE 
& SCHWARZ ve více jak 100 zemích světa (USA, Brazílie, Singapur, …). 
Vimperský závod má přes 700 zaměstnanců, v roce 2016 bude dokončena finální etapa jeho výstavby a mo-
dernizace. Patří k největším a nejstabilnějším zaměstnavatelům regionu.
ČÍM SE ZABÝVÁME?

32

HLEDÁME

stánek

ROHDE & SCHWARZ závod Vimperk, s.r.o.

KONTAKT
Rohde & Schwarz závod Vimperk, s.r.o.
Špidrova 49
385 01 Vimperk

Kontaktní osoba: Mgr. Václav Hanzlík
Tel.: +420 734 155 653
E-mail: vaclav.hanzlik@rohde-schwarz.com 
              personal.vimperk@rohde-schwarz.com
Web: https://www.vimperk.rohde-schwarz.com

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA
částečný úvazek
brigády
praxe/stáž
bakalářské/diplomové práce
trainee program

OBOR STUDIA
strojní
elektro
it
ekonomie
chemie
stavební
ostatní

 NABÍZÍME

Více informací na www.career.rohde-schwarz.cz.

• Testovací a měřicí technika
• Radiokomunikační systémy
• Radiomonitorovací systémy
• Systémová řešení pro zajišťování bezpečnosti informací
• Televizní a rozhlasová vysílací technika pro analogové a nyní primárně digitální vysílání

• Elektrotechnické konstruktéry
• Mechanické konstruktéry
• Produktové inženýry
• Odborníky na kvalitu, logistiku
• Stipendisty - nabízíme stundentům až 8.000 korun měsíčně, podporu během studia, téma pro  
    bakalářskou i diplomovou práci, možnost seznámit se a pracovat již během studia se špičkovou  
    technikou R&S.

• Zázemí silného německého koncernu
• Možnost osobního rozvoje a kariérního růstu
• Možnost získat firemní byt
• Týden dovolené navíc
• Dopravné, příspěvek na stravování ve vlastní restauraci
• Penzijní připojištění
• Bohatou nabídku možností pro studenty i čerstvé absolventy
• Příjemné a moderní pracovní prostředí
• Firemní sportovní oddíly (hokej, fotbal, tenis, squash, turistika,...) 
• a mnoho dalšího.
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Posláním ŘLP ČR, s. p., je poskytovat bezpečné, kvalitní a nákladově efektivní letové navigační služby, kte-
ré naplní očekávání našich zákazníků v kooperativním a zároveň konkurenčním prostředí letecké dopravy 
jak na národní úrovni, tak v kontextu vývoje ATM v Evropě. 
ŘLP ČR, s. p., je stabilní, spolehlivá a předvídatelná součást civilního letectví v České republice, aktivně pod-
porující jeho další dynamický rozvoj, zároveň však také sebevědomý prvek evropských integračních a libe-
ralizačních procesů v ATM prostředí, v jehož rámci bude dále zvyšována jeho celková hodnota a konkuren-
ceschopnost.

25

HLEDÁME

Hledáme zájemce o letectví a práci v perspektivní firmě, kteří se chtějí stále učit novým poznatkům, 
jsou odolní vůči permanentní psychické zátěži, jsou schopni pracovat v týmu a ovládají anglický jazyk. 
V současné době hledáme především zájemce na pozici servisní personál ATM systémů. 
Veškeré informace o nabízených pozicích získáte na internetové adrese www.rlp.cz v sekci „Kariéra“.

stánek

Řízení letového provozu ČR, s. p.

KONTAKT
Řízení letového provozu ČR, s.p.
Navigační 787
252 61  Jeneč

Kontaktní osoba: Bc. Iva Márová
Tel.: +420 220 373 205
E-mail: marova@ans.cz
Web: http://www.rlp.cz

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA
částečný úvazek
brigády
praxe/stáž
bakalářské/diplomové práce
trainee program

OBOR STUDIA
strojní
elektro
it
ekonomie
chemie
stavební
ostatní

 NABÍZÍME

• zajímavou práci v prosperujícím a stabilním oboru s využitím nejmodernějších technologií 
• bezplatné získání potřebné kvalifikace  
•  soustavné vzdělávání a zvyšování odborné úrovně   
• motivující finanční ohodnocení
• systém péče o zaměstnance
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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 cli-
ents get to market faster – with confidence. Our exceptional portfolio of in-house design expertise includes 
Digital IC, System on Chip, Mixed Signal, Software Development and Hardware Systems. S3 Group supports 
a worldwide customer list of Semiconductor Companies, OEM s and Start-ups from it’s design centres in 
Ireland, Czech Republic, Portugal and Poland. S3 Group has been established in the Czech Republic since 
1998 and currently employs 22 people at our Prague Design Centre.

37

WE ARE LOOKING FOR

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

stánek

S3 Group

KONTAKT
Silicon & Software Systems Česká Republika s.r.o.
Klicperova 12
150 00 Praha 5

Kontaktní osoba: Jan Kovalský
Tel.: +420 234 717 700
E-mail: jan.kovalsky@s3group.com
Web: http://www.s3group.com/

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA
částečný úvazek
brigády
praxe/stáž
bakalářské/diplomové práce
trainee program

OBOR STUDIA
strojní
elektro
it
ekonomie
chemie
stavební
ostatní

 WE OFFER

•  Opportunity to work with experienced and talented professionals and a customer and client  
    base of multinational, blue-chip companies   
•  Opportunity to work on advanced designs using leading-edge technologies
•  Competitive salary  
•  Career development prospects
•  Professional working environment
•  Friendly and relaxed atmosphere  
•  Travel and training opportunities
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Pojď do čela českého internetu. 
Těžko hledat mezi českými internetovými společnostmi zkušenějšího matadora než je Seznam.cz. 
Všechno začalo v roce 1996 katalogem českých webů. Dnes v Seznamu děláme desítky služeb: Vyhledávání, 
Mapy.cz, Email.cz, Novinky.cz, Stream.cz a další…
Na naše stránky zavítá denně několik milionů návštěvníků. Většina Čechů u nás má svůj e-mail a zhruba 
polovina jich na Seznamu vyhledává.

Informace o volných pozicích, našem Trainee programu, tématech BD/DP najdeš na: kariera.seznam.cz
Vývojová centra máme na centrále v Praze a na pobočkách v Brně, Českých Budějovicích a Ostravě.

26

HLEDÁME

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.

Šikovné system administrátory, kteří se s námi budou starat o více než tisíc operačních systémů Linux, 
umístěných ve dvou nezávislých datacentrech.

Nejčastěji hledáme specialisty se znalostí:

stánek

Seznam.cz

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

Kontaktní osoba: Zdeňka Brožová
Tel.: +420 234 694 316
E-mail: kariera@firma.seznam.cz
Web: kariera.seznam.cz

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA
částečný úvazek
brigády
praxe/stáž
bakalářské/diplomové práce
trainee program

OBOR STUDIA
strojní
elektro
it
ekonomie
chemie
stavební
ostatní

 NABÍZÍME

• zázemí přední české technologické firmy
• možnost práce s nejnovějšími technologiemi (Hadoop, Docker, Cassandra, Node.js, …)
• říkat si v práci ahoj místo dobrý den a nosit triko místo košile
• tým lidí toužících posouvat hranice a měnit svět internetu
• péči o osobní i profesní rozvoj
• příspěvky na sport, kulturu, vzdělávání, cestování a zdraví
• 5 týdnů dovolené
• flexibilní pracovní dobu i home office

• HTML, CSS, JavaScriptu 
• C++, Pythonu, Javy  
•  OS Linux
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Siemens patří mezi největší elektrotechnické firmy v České republice a již přes 125 let je nedílnou součástí 
českého průmyslu a zárukou moderních a inovativních technologií. Se svými 9 200 zaměstnanci se řadí mezi 
největší zaměstnavatele v Česku. Své technologie, výrobky a služby dodává zákazníkům ze soukromého 
i státního sektoru. Portfolio Siemens pokrývá řešení pro oblast průmyslu, energetiky, dopravy a veřejné in-
frastruktury, technologie budov a zdravotnictví. Skupina podniků Siemens v České republice vykázala v ob-
chodním roce 2015 obrat 31,8 miliardy Kč.

24

HLEDÁME

Hledáme kandidáty nejrůznějšího zaměření, a to jak studenty, tak absolventy. Uplatnění u nás najdou nejví-
ce studenti/absolventi elektrotechniky a strojírenství, ale zájem máme taktéž o šikovné studenty/absolven-
ty z řad humanitních oborů, hlavně jazykově vybavené.
Hledáme kandidáty se zájmem o daný obor, znalostí angličtiny nebo němčiny alespoň na středně pokročilé 
úrovni, proaktivní týmové hráče s tahem na branku. Těšíme se na Vás :-).

stánek

Siemens, s.r.o.

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

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

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA
částečný úvazek
brigády
praxe/stáž
bakalářské/diplomové práce
trainee program

OBOR STUDIA
strojní
elektro
it
ekonomie
chemie
stavební
ostatní

 NABÍZÍME

Podporujeme work-life balance a nabízíme širokou paletu firemních benefitů:

• cafeteria 
• příspěvek na stravování  
•  příspěvek na penzijní nebo životní pojištění (doby neurčité)   
• 5 týdnů dovolené
• bridge days - další dny placeného volna
•  flexibilní pracovní doba a podpora zkrácených úvazků   
• firemní školka (Praha a Ostrava)
• zvýhodněné nabídky zboží a služeb pro zaměstnance: např. výhodnější mobilní tarify, bankovní       
   účty či hypotéky, levnější taxislužbu, vstupenky do divadel, slevy do obchodů
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Energetická společnost ČEZ je největším energetickým uskupením v České republice i v rámci celé střední 
a jihovýchodní Evropy. ČEZ je největším výrobcem elektřiny v České republice, dále dodává svým zákazní-
kům plyn a teplo. 
Společnost ČEZ je jádrem rozsáhlé skupiny firem – Skupiny ČEZ, jejíž aktivity zahrnují pestré spektrum čin-
ností od těžby surovin, přes výrobu, distribuci a obchod až po oblast telekomunikací, informatiky, jaderného 
výzkumu, projektování, výstavby a údržby energetických zařízení nebo zpracování vedlejších energetických 
produktů. Skupina ČEZ se věnuje i dalším činnostem souvisejících s výrobou elektřiny. Je aktivní na poli vědy 
i inovací, kdy je v celém regionu lídrem v rozvoji chytrých sítí a elektromobilů.

04

HLEDÁME

Pracovní příležitosti Vám nabízíme na celém území České republiky, v elektrárnách, ve společnostech 
pro distribuci, měření a prodej elektřiny.

stánek

Skupina ČEZ

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

Kontaktní osoba: Martin Klacián
Tel.: 211 042 715
E-mail: martin.klacian@cez.cz
web: http://www.kdejinde.cz/

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA
částečný úvazek
brigády
praxe/stáž
bakalářské/diplomové práce
trainee program

OBOR STUDIA
strojní
elektro
it
ekonomie
chemie
stavební
ostatní

 NABÍZÍME

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

12

HLEDÁME

stánek

Skupina EUROVIA CS

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

Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Vítková
Tel.: 224 952 495
E-mail: talenty@eurovia.cz
web: http://www.eurovia.cz

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA
částečný úvazek
brigády
praxe/stáž
bakalářské/diplomové práce
trainee program

OBOR STUDIA
strojní
elektro
it
ekonomie
chemie
stavební
ostatní

•  zázemí dynamické společnosti s dlouholetou tradicí působící v oblasti dopravně-inženýrského       
    stavitelství, v lomech a v obalovnách
•  možnost dalšího vzdělávání a zahraničních stáží
•  možnost podílet se na významných stavebních projektech    
•  možnost kariérních postupů

 NABÍZÍME

•  absolventy a studenty vysokých škol (technické obory, od 2. ročníku)
•  absolventy fakulty stavební a ekonomických oborů fakulty strojní
•  CV lze zaslat v češtině/slovenštině a angličtině
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www.eurovia.cz

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

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

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

NA SPOLEČNÉ CESTĚ

Eurovia_inzerce_148x210_silnice.indd   1 2/12/2016   4:18:42 PM
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Jako technologický koncern evropského formátu poskytující služby v oblasti stavebnictví se každoročně celo-
světově podílíme na tisících staveb tím, že soustředíme ty správné lidi, stavební materiály a stroje ve správ-
ném čase, na správném místě.
Bez týmové spolupráce - napříč geografickými hranicemi a oblastmi - by to nebylo možné. Když naši zaměst-
nanci převezmou iniciativu a odpovědnost, a při tom všichni táhnou za jeden konec pomyslného provazu, 
pak jsou možnosti nekonečné - i vzhledem k osobní kariéře.
Staňte součástí našeho týmu!

09

HLEDÁME

stánek

STRABAG a.s.

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

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

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA
částečný úvazek
brigády
praxe/stáž
bakalářské/diplomové práce
trainee program

OBOR STUDIA
strojní
elektro
it
ekonomie
chemie
stavební
ostatní

 NABÍZÍME

• Nabízíme uplatnění téměř ve všech oblastech stavebnictví
• Máme vypracovaný trainee program pro absolventy škol
• Poskytujeme možnost brigád a praxí
• Nabízíme možnosti s pomocí bakalářské/diplomové práce
• Jsme přátelský kolektiv

• Ukončené VŠ vzdělání 
• Velmi dobré PC znalosti - MS Office  
•  Loajalitu
• Kreativitu  
•  Osobní přístup
•  Systematický a týmový způsob práce
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Jsme jediná automobilka, která v České republice nejenom vyrábí, ale i vyvíjí! ŠKODA AUTO patří mezi tři 
nejstarší výrobce automobilů na světě. Její historie sahá až do roku 1895. V Mladé Boleslavi máme moder-
ní vývojové centrum, které umožňuje provádět široké portfolio testů. Využívá ho například i ŠKODA Mo-
torsport. Nespočet vítězství soutěžních vozů ŠKODA je důkazem orientace na technické inovace, jež pro 
nás byly, jsou a budou aktuálním tématem. V současné době se naše pozornost více a více zaměřuje také 
na elektromobilitu a konektivitu. Vyrobit více než milion vozů ročně - to je možné pouze díky těm nejlepším 
zaměstnancům, kterých si velmi vážíme. Naše péče o zaměstnance se odráží i ve výsledcích prestižních prů-
zkumů, kde se pravidelně umisťujeme na předních příčkách jako TOP zaměstnavatel.

03

HLEDÁME

Motivované zájemce o oblasti:
IT, konektivita, elektromobilita, technický vývoj (elektronika, motory, konstrukce), výroba (strategické pláno-
vání, zlepšování klíčových stanovišť, jako je svařovna, lisovna, lakovna nebo montáž), produktový manage-
ment, nákup, prodej, logistika, průmyslové inženýrství a další.
Požadavky na uchazeče:

stánek

ŠKODA AUTO a.s.

KONTAKT
ŠKODA AUTO a.s.
tř. Václava Klementa 869
293 01 Mladá Boleslav

Kontaktní osoba: Ing. Olga Grůšová
Tel.: +420 326 816 572
E-mail: olga.grusova2@skoda-auto.cz
web: http://skoda-kariera.cz

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA
částečný úvazek
brigády
praxe/stáž
bakalářské/diplomové práce
trainee program

OBOR STUDIA
strojní
elektro
it
ekonomie
chemie
stavební
ostatní

•  široké možnosti osobního i profesního růstu
•  práci s nejmodernějšími technologiemi na zajímavých projektech po celém světě
•  nadstandardní zázemí i zaměstnanecké benefity    

 NABÍZÍME

•  technické nebo ekonomické vysokoškolské vzdělání
•  znalost anglického a/či německého jazyka
•  ochota cestovat a vzdělávat se
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Za každým zdokonalením stojí lidé, kteří se dokážou na svět dívat jinak. Vizionáři, kteří  

hledají stále nové cesty a neustále přicházejí s novým, inovativním řešením.  

A právě takové hledáme.

A jaký bude váš nápad?  Buďte i vy součástí týmu odborníků v nadnárodní společnosti  

a podílejte se na rozvoji automobilového průmyslu.

https://www.facebook.com/skodaautokariera www.skoda-kariera.cz

Šance pro absolventy

Odstartujte svou kariéru jinak! Zkuste ŠKODA 

Trainee program – roční adaptační a rozvojový 

program, který je každému Trainee šitý na 

míru dle jeho potřeb a oblasti zájmu. V rámci 

rotací, které jsou přizpůsobeny cílové pozici, 

budete pracovat na svěřených projektech jako 

plnohodnotný člen týmu a nemine vás  

ani pobyt v zahraničí.

Šance pro studenty 

Nahlédněte do podnikových procesů a poznejte 

firemní kulturu již během studia. Témata 

závěrečných prací a praktikantské projekty, 

které vypisujeme společně se specialisty 

z jednotlivých oblastí společnosti, zajistí 

odbornost vašeho pobytu ve ŠKODA AUTO. 

Jste už trochu dál? Zapojte se do 

doktorandského programu a napište 

svou disertační práci ve spolupráci s našimi 

odborníky.

Skoda_inzerce_148x210_iKariera_VUTBrno.indd   1 19.02.16   11:16
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TE Connectivity
Design, výroba i distribuce produktů v oblasti konektivity
Největší světový výrobce a dodavatel kabelové a konektorové techniky
Více jak 72.000 zaměstnanců ve 150 zemích světa

2 výrobní závody v ČR: Tyco Electronics Czech Kuřim & TE EC Trutnov
TE Kuřim se zaměřuje na výrobu kabeláží, konektorů, pojistkových skříní a dalších součástek pro automo-
bilový průmysl (VW, Mercedes, Opel, BMW aj.). Ve svých výrobních provozech (lisovna plastů, lisovna kovů, 
galvanovna, montáže) používáme špičkové technologie. Zaměstnáváme přes 2500 zaměstnanců. 
V TE EC Trutnov pracuje téměř 1000 zaměstnanců. Výroba se soustředí na produkci komunikačních, síťových 
relé, speciálních konektorů a odporů, teplem smrštitelných ochranných a identifikačních prvků pro automo-
bilový, letecký, elektrotechnický a zdravotnický průmysl. Podílíme se i na výrobě prvků pro solární elektrárny.

45

HLEDÁME

Uplatnění u nás najdou absolventi těchto oborů:

stánek

TE Connectivity

KONTAKT
Tyco Electronics Czech s.r.o.
K AMP 1293
664 34 Kuřim

Kontaktní osoba: Jana Křivánková
Tel.: +420 541162 251
E-mail: jkrivankova@te.com
web: http://te.jobs.cz

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA
částečný úvazek
brigády
praxe/stáž
bakalářské/diplomové práce
trainee program

OBOR STUDIA
strojní
elektro
it
ekonomie
chemie
stavební
ostatní

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

 NABÍZÍME

Možnosti během studia:

•  PROJEKTOVÝ MANAGEMENT
•  PROCESNÍ MANAGEMENT
•  PRODUKTOVÝ MANAGEMENT
•  MANAGEMENT KVALITY (výrobní, dodavatelská, zákaznická kvalita, systém řízení kvality)
•  ŘÍZENÍ LOGISTIKY (plánování výroby, podniková /dodavatelská / zákaznická kvalita)
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Je nás už více než 2 000 a patříme mezi TOP IT zaměstnavatele v ČR. Vyvíjíme aplikace, spravujeme IT in-
frastrukturu a pomocí našich IT řešení udržujeme v chodu firmy, jako jsou například finské vládní instituce, 
přední telekomunikační a mediální firmy, finanční společnosti i nejvýznamnější podniky v ocelářském či dře-
vozpracujícím průmyslu. 
Příležitostí je u nás mnoho, jak po kariérní, tak po rozvojové stránce. Inspirace a sdílení napříč zeměmi 
je u nás samozřejmostí, takže pokud máš rád/a výzvy a chceš pracovat s novými technologiemi, jsme správ-
ná volba.

52

HLEDÁME

stánek

Tieto Czech s.r.o.
KONTAKT
Tieto Czech s.r.o.
Londýnské náměstí 886/4
639 00 Brno - Štýřice
Česká republika

Kontaktní osoba: Alexandra Bulířová
Tel.: +420 731 552 761
E-mail: cz.jobs@tieto.com
Web: https://jobs.tieto.cz/

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA
částečný úvazek
brigády
praxe/stáž
bakalářské/diplomové práce
trainee program

OBOR STUDIA
strojní
elektro
it
ekonomie
chemie
stavební
ostatní

 NABÍZÍME

• práci na zajímavých projektech v ČR i zahraničí
• přístup k moderním IT technologiím
• odborný růst a profesní vzdělávání
• práci v týmu a sdílení se špičkovými specialisty
• práci již při studiu formou odborné praxe či studentské stáže
• neformální pracovní prostředí, kde ani o zábavu není nouze
• sdílení a vzájemnou podporu v rámci interní studentské komunity
• intenzivní využití AJ a možnost navštěvovat firemní kurzy
• stravenky a finančně honorovaný program na doporučení nových členů týmu

• SŠ, VŠ vzdělání technického směru, nejlépe v oblasti IT (teleinformatika, ...)
• technické znalosti požadované dle dané pozice (Java, C++, Unix/Linux, sítě, Python, OpenStack,      
   OpenDaylight a další)  
•  komunikativní znalost anglického jazyka
• energii, proaktivitu a týmového ducha  
•  kreativní lidi se schopností hledat inovativní řešení a postupy
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TTTech is a global leader in the field of robust networking and safety controls. TTTech solutions improve 
the safety and reliability of electronic systems in the industrial and transportation sectors, with a portfolio 
of products that are helping to make the Industrial Internet of Things and autonomous driving a reality.
TTTech was established in 1998 as a spin-off of the Vienna University of Technology (TU Wien) based on 
now 35 years of research in Europe and the US. This extensive research and development work provides a 
mature basis for our core technology to build applications in safety-critical areas. Today our company has 
offices in ten different countries with about 400 employees worldwide.

58

WE ARE LOOKING FOR

We look for people who

stánek

TTTech Computertechnik AG
KONTAKT
TTTech Computertechnik AG, organizacní složka
Niederlassung Brno
Brno, Šumavská 31-33/A,
602 00 Brno

Kontaktní osoba: Melanie Fraundorfer
Tel.: 0043 158 534 340
E-mail: Melanie.fraundorfer@tttech.com
Web: http://www.tttech.com

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA
částečný úvazek
brigády
praxe/stáž
bakalářské/diplomové práce
trainee program

OBOR STUDIA
strojní
elektro
it
ekonomie
chemie
stavební
ostatní

 WE OFFER

• combine dedication and creativity
• assume responsibility  
•  like to face up to new challenges
• like to work in teams, share ideas and stand up for the achievement of objectives

• exciting international project assignments in a successful high-tech company
• responsible tasks in a motivating environment  
•  possibilities for professional and personal advancement
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Je spousta míst, kde ti dají práci. My v Unicornu k tomu ale přidáme ten správný náboj! 
Patříme mezi nejvýznamnější firmy v oblasti informačních a komunikačních technologií v Evropě. Dáme 
ti příležitost vyvíjet řešení pro největší společnosti na trhu a podílet se na mezinárodních projektech. 
K tomu přidáme komplexní systém vzdělávání našich spolupracovníků, jedinečnou možnost kariérního růs-
tu a spoustu zábavy i po práci. U nás zkrátka můžeš pracovat tak, abys z toho něco měl a aby tě to bavilo!

40

HLEDÁME

Hledáme schopné lidi, kteří chtějí pracovat v IT. Práce s talenty nás baví, proto jim dáváme jedinečnou 
možnost kariérního růstu.

stánek

Unicorn
KONTAKT
Unicorn
Executive Briefing Centre - DC
Vídeňská 122
639 00 Brno - Štýřice

Kontaktní osoba: Sára Podmolíková
Tel.: +420 779 970 000
E-mail: info@damevamnaboj.cz
web: http://www.damevamnaboj.cz

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA
částečný úvazek
brigády
praxe/stáž
bakalářské/diplomové práce
trainee program

OBOR STUDIA
strojní
elektro
it
ekonomie
chemie
stavební
ostatní

•  Trainee programy
•  Juniorní i seniorní pozice v oblasti vývoje software (analýza, testování, vývoj)
•  Významné IT projekty v ČR i v zahraničí - možnost krátkodobých výjezdů i dlouhodobých alokací 
•  Možnost dynamického kariérního růstu
•   Programy dlouhodobého vzdělávání v oboru 
•  Zázemí stabilní společnosti
•   Nabídku neobvyklých benefitů  

 NABÍZÍME

•  Studenty vysokých škol technického nebo ekonomického zaměření.
•  Absolventy VŠ do 2 až 3 let od ukončení školy.
•  A jestli jste studovali, školu třeba nedokončili, ale máte zkušenosti z oboru, tak to zkuste taky!

•  Více než 25 let na trhu
•  15 vývojových center v Evropě
•  Přes 200 klientů
•  Projekty ve 25 zemích
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Praha - Brno - Plzeň - Hradec Králové - Ostrava - 
Mladá Boleslav - Zlín - Bratislava - Kyjev - Arnhem

www.damevamnaboj.cz
info@damevamnaboj.cz
+420 779 970 000

PRÁCI VÁM DAJÍ NA SPOUSTĚ MÍST. 
PRÁCI S TÍM SPRÁVNÝM NÁBOJEM 
VÁM DÁME JENOM MY!

unicorn-letak.indd   1 12. 1. 2016   16:57:50
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Společnost Valeo je dodavatelem pro automobilový průmysl a je partnerem pro všechny výrobce automo-
bilů po celém světě. Jako technologická společnost navrhuje Valeo inovativní produkty a systémy, které 
přispívají ke snižování emisí CO2, ke zlepšení výkonu vozidel a k vývoji intuitivního řízení. V roce 2014 činil 
celkový prodej skupiny 12,7 miliardy EUR a investovala přes 10% z prodeje do výzkumu a vývoje. Valeo 
vlastní 135 výrobních závodů, 51 R&D center a 15 distribučních skladů, zaměstnává 82 700 lidí ve 30 zemích 
po celém světě. 
Valeo má v České republice přes 3000 zaměstnanců a tři výrobní závody, v Rakovníku, Žebráku a Humpolci, 
kde vyrábí klimatizační jednotky, kompresory, výměníky tepla a kontrolní panely na jejich ovládání. R&D 
centrum v Praze s testovacím polygonem v Milovicích se zaměřuje kromě technického vývoje těchto produk-
tů také na vývoj senzorů, softwaru a systémů pro autonomní auta jako např. parkovací asistenty, kamery, 
laserové skenery a radarové systémy.

02

HLEDÁME
www.valeogroup.cz/cs/candidate
Výroba:

Vývoj a výzkum:

stánek

Valeo
KONTAKT
Poděbradská 55, Praha
Kuštova 2596/II, Rakovník
Central TP 1571, Humpolec
Skandinávská 992, Žebrák

Kontaktní osoba: Lenka Topinková
Tel.: 225 355 388
E-mail: lenka.topinkova@valeo.com
web: http://www.valeogroup.cz

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA
částečný úvazek
brigády
praxe/stáž
bakalářské/diplomové práce
trainee program

OBOR STUDIA
strojní
elektro
it
ekonomie
chemie
stavební
ostatní

•  Práce v automobilovém průmyslu na špičkových inovacích
•  Možnost rychlého vývoje kariéry
•  Možnost profesního rozvoje a osobního růstu (jazykové + technické školení) 
•  Motivující mzdové ohodnocení
•   Měsíční a půlroční variabilní bonus závislý na výsledcích týmu a firmy 
•  Podpora mobility (náhrada nákladů na dojíždění, ubytováni, stěhováni)
•   Penzijní připojištění (po 1 roce trváni zaměstnáni)  
•  Příspěvek na stravování
•   Příspěvek na relaxační aktivity
•   4 týdny dovolené + až 2 týdny placeného volna

 NABÍZÍME

•  Inženýr industrializace    •  Procesní inženýr
•  Inženýr zákazn. nebo dodavat. kvality   •  Projektový manažer
•  Plánovač logistiky      •  Projektový nákupčí

•  CATIA Designer     •  Inženýr mech. konstrukce
•  Hardware Design inženýr    •  Test Team Leader
•  Validation Software Tools Developer   •  ADAS Software Function Developer
•  Functional Safety Engineer    •  Validation Engineer
•  Embedded Development Engineer   •  System Test Engineer
•  SW projektový manažer    •  SW Auditor
•  Aplikační inženýr
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Společnost VESLA s.r.o. je od roku 2001 součástí mezinárodní skupiny Unitron Group, která vyvíjí, vyrá-
bí a prodává elektronická telekomunikační zařízení v celosvětové distribuční síti. Pobočky skupiny Unitron 
Group sídlí v Belgii (Unitron nv), v České republice (VESLA s.r.o.), v Číně (Unitron Asia Pacific) a ve Spojených 
Státech (Unitron Americas). Ve společnosti VESLA s.r.o. dnes pracuje 55 stálých zaměstnanců, z toho v ob-
lasti výzkumu a vývoje 7 inženýrů.

28

HLEDÁME

stánek

VESLA s.r.o.

KONTAKT
Vesla s.r.o.
Průmyslová 387
530 03 Pardubice

Kontaktní osoba: Michaela Beránková, MBA
Tel.: 466 670 523
E-mail: michaela.berankova@vesla.cz
Web: http://www.vesla.cz

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA
částečný úvazek
brigády
praxe/stáž
bakalářské/diplomové práce
trainee program

OBOR STUDIA
strojní
elektro
it
ekonomie
chemie
stavební
ostatní

 NABÍZÍME

• práci v rostoucí a úspěšné mezinárodní společnosti
• pracovní smlouvu na dobu neurčitou
• přátelskou atmosféru vývojového centra pardubické pobočky
• pružnou pracovní dobu
• možnost práce z domova
• podporu jazykového vzdělávání (angličtina)
• možnost služebních pobytů v zahraničí
• třináctou mzdu
• příspěvek na stravování
• příspěvek na životní pojištění
• příspěvek na penzijní připojištění
• pro mimopardubické příspěvek na dopravu do zaměstnání

• vývojář frontend (Pardubice): technologie HTML5, Javascript a další 
• vývojář backend (Pardubice): technologie Java SE 1.6 (IDE Eclipse), OOP a další  
•  vývojář vf (Pardubice): vývoj elektroniky v kmitočtové oblasti 47 MHz až 3,5 GHz
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Zebra Technologies is a global company whose products are providing innovative solutions in more than 
100 countries all over the world. Zebra is now a leading brand in barcode printers, barcode scanners, RFID 
technology, handheld computers, wireless solutions and many more. You can find our solutions everywhere 
– in shops, hospitals, sports stadiums, airports, post offices, factories, government institutions. 
Brno Shared Service Center is a hub of excellence for Zebra globally. In Brno we support our customers 
and colleagues from different Zebra branches in different countries. We are experts in high level technical 
support, customer care, order management, contracts processing, accounting and many other business 
operations. Thanks to our daily work our customers are satisfied and their own business can run as smoo-
thly as possible. In the Brno office you can meet 450 people from over 30 countries and hear more than 
10 European languages. Join us to learn how we make a global footprint.

15

WE ARE LOOKING FOR

stánek

Zebra Technologies

KONTAKT
Zebra Technologies Czech Republic, s.r.o.
Kolejní 1
612 00 Brno

Kontaktní osoba: Lucie Doležalová
Tel.: +420 734 769 394
E-mail: CZRecruitment@zebra.com
Web: http://zebra.jobs.cz/

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA
částečný úvazek
brigády
praxe/stáž
bakalářské/diplomové práce
trainee program

OBOR STUDIA
strojní
elektro
it
ekonomie
chemie
stavební
ostatní

 WE OFFER

• Technical and non-technical business support
• Positions in Finance Shared Service Center  
•  New developed teams   
• Part time jobs and Internship programs (paid)
• Positive and multicultural working environment
•  Daily use of foreign languages as well as your professional skills and knowledge   
• Structured career path with clearly defined progression
• Continuous training and development
• Competitive salary and benefits

• Educated customer orientated professionals with ability to learn and adapt quickly in fast paced      
   environment
• Excellent communication skills at least in English language, other European languages are essen     
   tial/advantage  
•  Aptitude for IT and computer systems   
• Excellent communication skills
•  High Level of organization skills, attention to detail and mutlitasking abilities
•  Ability to work independently as well as part of a team   
• Technical positions also require knowledge of supported technologies
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ZF Engineering Plzeň je od r. 2007 součástí světového koncernu ZF Group. Jedná se o jedno z 8 hlavních 
vývojových center tohoto koncernu. Podnik prochází neustálým radikálním rozvojem, např. v r. 2015 došlo 
k integraci významné americké společnosti TRW do struktury ZF. Plzeňský podnik nabízí služby skupině 
ZF Group a externím zákazníkům, a to v oblasti vývoje i testování software (C/C++) a hardware, dále nabízí 
služby v oblasti konstrukce, výpočtů, mechatroniky a metrologie. V oblasti mechatroniky probíhá kompletní 
proces od návrhu přes výrobu prototypů až po testování.
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HLEDÁME

stánek

ZF Engineering Plzeň s.r.o.

KONTAKT
ZF Engineering Plzeň s.r.o.
Univerzitní 1159/53
301 00 Plzeň

Kontaktní osoba: Zuzana Froňková
Tel.: +420 373 736 302
E-mail: plz-hr@zf.com
web: www.zf.com; www.ja-u-zf.com

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA
částečný úvazek
brigády
praxe/stáž
bakalářské/diplomové práce
trainee program

OBOR STUDIA
strojní
elektro
it
ekonomie
chemie
stavební
ostatní

•  Kompletní zaškolení v dané problematice
•  Účast na vývoji moderních systémů a technologií pro světové výrobce automobilů
•  Zajímavou a tvořivou práci v přátelském kolektivu 
•  Spolupráci na projektech s dalšími vývojovými centry firmy ZF
•   Flexibilní časové konto 
•  Nadprůměrný počet dovolené
•   Roční bonusy 
•  Příspěvek na dopravu a firemní stravování
•   Příspěvek na penzijní a životní připojištění
•   Stabilní zázemí německé společnosti

 NABÍZÍME

•  Vývojáře SW v C/C++
•  Specialisty pro testování SW a HW
•  Inženýry FEM
•  Konstruktéry pro oblast automotive
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Plzeň s.r.o. hledá (m/ž)

 Vývojáře SW v

 Vývojáře SW v

 Vývojáře SW v

 

 Inženýry FEM

 –

ZF Engineering Plzeň je jedno z

Podnik prochází neustálým rozvojem, např. 

r. 2015 došlo k

americké společnosti TRW do struktury ZF.

Plzeňský podnik nabízí služby skupině ZF i 

externím zákazníkům, a to v

konstrukce, výpočtů, mechatroniky a 

kompletní proces od návrhu přes výrobu 

prototypů až po testování

Požadujeme
 VŠ vzdělání příslušného směru
 nebo německého jazyka
 Učenlivost, ochotu seberozvoje, zodpovědnost,

aktivní přístup
 týmu i samostatně

 Účast na vývoji systémů a technologií
pro světové výrobce automobilů

 Kompletní zaškolení v
 
 Možnost kariérního růstu
 Možnost samostatného vedení projektů
 Flexibilní časové konto nadprůměrný počet dovolené
 Roční bonusy, variabilní složku mzdy
 Příspěvek na dopravu a firemní stravování

Hledáš zajímavou a tvořivou práci 
v přátelském kolektivu? Chceš se podílet na 
vývoji převodovek pro Bentley nebo Rolls-
Royce? Zajímá Tě elektromobilita? Pak se 
přidej k nám! 
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STRV is a top-tier, one-stop mobile app development shop working with startups from Y Combinator 
and 500 Startups, among others. Since 2004, we have developed hundreds of mobile apps for iOS and An-
droid. We create a bridge between the best European talent and startups on the highly competitive US 
market.

WE ARE LOOKING FOR

STRV is looking for driven iOS, Android, Backend and Frontend engineers with track records for creating 
innovative mobile apps to join our Prague and Brno-based development teams. If you are an  experienced 
developer interested in the startup environment, then we would love to hear from you! We are on a mission 
to conquer the US!

STRV
KONTAKT
STRV
Na Příkopě 859/22
Budova E, 4. patro
110 00 Praha

Kontaktní osoba: Alžběta Vacková
E-mail: jobs@strv.com
Web: www.strv.com

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA
částečný úvazek
brigády
praxe/stáž
bakalářské/diplomové práce
trainee program

OBOR STUDIA
strojní
elektro
it
ekonomie
chemie
stavební
ostatní

 WE OFFER

• Opportunity to spend time working out of our US office
• Work with a super-motivated and highly experienced team of young professionals
• Guaranteed career growth potential
• Competitive compensation package
• Perks you will never find at a big corporation: gym membership, Xbox, ability to work from home  
   a few days a week, English lessons and events: team-buildings, sporting events, leisure activities  
   and parties
•  Friendly and relaxed work culture

X
stánek

STARTUP

T-MOBILE NEJSOU 
POUZE TELEKOMUNIKACE
T-Mobile už dávno není jenom o telekomunikacích. Baví tě práce 
s lidmi, prodej nebo by ses chtěl/a podílet na vývoji nejmodernějších 
technologií? I takhle může vypadat kariéra u nás. Získaná ocenění 
potvrzují, že T-Mobile jako zaměstnavatel patří mezi významné firmy 
v ČR a je tou správnou volbou pro tvoji kariéru. 

Součástí naší firemní DNA je odvaha ke změnám, proaktivní přístup 
k zákazníkům a fakt, že nás to spolu v našem týmu baví. Jestli ti je 
naše firemní kultura blízká a myslíš, že bys k nám zapadl/a, neváhej 
a dej nám o sobě vědět. Získáš tak nejen skvělý tým kolegů, 
ale i mnoho dalších výhod. Každý rok přijímáme nové kolegy. 
Jedním z nich můžeš být i ty.

VÍCE O NÁS SE DOZVÍTE

  www.t-mobile.cz 
 www. t-mobile.jobs.cz
  www.facebook.com/TmobileCz

  www.t-mobile.cz/campus
  linkedin.com/company/t-mobile-czech-republic-a-s-
  www.youtube.com/user/tmobilecz

JSME JEDEN TÝM, 

KTERÝ SE ZAMĚŘUJE 

NA JEDEN CÍL – 

SPOKOJENÉHO 

ZÁKAZNÍKA.

MÁŠ ZÁJEM SE ROZVÍJET? 
PŘIDEJ SE K NÁM! 

T-Mobile je tu pro tebe, aby ti pomohl lépe se 
připravit na tvou budoucí kariéru. Své vědomosti 
a know-how si nenecháváme jenom pro sebe. 
Pro studenty organizujeme rozvojové workshopy, 
poskytujeme kariérní poradenství, pořádáme 
odborné přednášky na vysokých školách 
a univerzitách, exkurze do našich prostor 
a pomáháme s psaním diplomových prací. 
Přidej se k nám na www.t-mobile.cz/campus.
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T-Mobile je tu pro tebe, aby ti pomohl lépe se 
připravit na tvou budoucí kariéru. Své vědomosti 
a know-how si nenecháváme jenom pro sebe. 
Pro studenty organizujeme rozvojové workshopy, 
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Přidej se k nám na www.t-mobile.cz/campus.
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JIC, zájmové sdružení právnických osob 

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA
částečný úvazek
brigády
praxe/stáž
bakalářské/diplomové práce
trainee program

OBOR STUDIA
strojní
elektro
it
ekonomie
chemie
stavební
ostatní

X
stánek

STARTUP

KONTAKT
JIC, zájmové sdružení právnických osob
Purkyňova 649/127
612 00 Brno – Medlánky

Kontaktní osoba: Jiří Neužil
Tel.: +420 722 344 223
E-mail: neuzil@jic.cz
Web: https://www.jic.cz/

JIC podporuje lidi ve vytváření a rozvoji firem, které mění svět. Jeho služby využívají začínající podnikatelé 
ve fázi prvotního nápadu, rychle rostoucí startupy i zavedené technologické firmy. Za 12 let své existence ak-
celeroval více než 200 inovativních společností, podpořil spolupráci vědců a firem v celkové hodnotě 49 mi-
lionů korun a byl u vzniku 30 startupových firem, které získaly celkovou investici přes 122 milionů korun. 
Přispívá tak ke zvyšování počtu kvalifikovaných pracovních míst v regionu a posiluje konkurenceschopnost 
Jihomoravského kraje.

HLEDÁME

Hledáme mladé podnikatele, kteří potřebují ověřit svůj inovativní podnikatelský nápad a pomoci v prvních 
krocích podnikání.

 NABÍZÍME

Zapojte se do našeho podnikatelského ekosystému, který zahrnuje programy pro inovativní podnikatele, 
akce i networking. Načerpejte know-how od externích lektorů na večerních přenáškách JIC STARTUPCLUB. 
Svůj podnikatelský nápad ověřte před investory na neformální prezentaci startup pitchů JIC GRIL. K prvním 
zákazníkům se nechte přivést v programu JIC ENTER.
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VYDALO

IAESTE LC Brno
Purkyňova 93/B06
612 00 Brno
Česká republika

  brno.iaeste.cz
  ikariera.cz
  iaestebrno 

Koordinátor veletrhu                 Ivan Švestka

Corporate Relations               Iva Karásková

Koordinátorka Průvodce veletrhem                      Michaela Holečková

Propagace                          Natália Prídavková

Grafika                         Petr Kříž

Sazba                 Lucie Hajková

Web               Marián Čamák

IT podpora a média         Terézia Kazičková

Workshopy          Tomáš Krist, Radek Kubíček

Firemní prezentace                     Ondřej Hýbal, Ondřej Poustecký

Kariérní poradenství          Iveta Škorpilová

Stánky              Mojmír Knápek

Pohovory v angličtině            Martin Hanzlík

Fun Zone                                          Jiří Haratek

Soutěže                          Jan Ficek

Hostesky                           Jakub Polách

Catering                           Pavlína Hubačková

Career Fair Twinning       Barbora Vachtová

Startup Zone                     Kateřina Garguláková

IAESTE a iKariera.cz stánek              Šárka Tumová

Fotografie a video              Tomáš Matula

Technické zázemí                   Lukáš Zelko

Speciální poděkování                  Andrea Tuchyňová, Martina Hejdová, Martin Knobloch

Dále se na veletrhu podíleli                      Viktor Kádek, Jan Kolmačka, Martin Holub

IAESTE
LC Brno
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VYPLUJ ZA POKLADEM
HLAVNÍ SOUTĚŽ
Vyplň dotazník a zúčastni se soutěže o paradní ceny! Soutěžit můžeš od 9:00 
do 13:45. 
Vyhlášení soutěže proběhne ve 14:00 na stánku IAESTE v lobby.
 • Huawei MediaPad T1 8.0 od společnosti T-mobile
 • 50 l bečka piva od Starobrna
 • Projížďka elektromobilem Tesla model S od E.ON
 • Předprodejní vouchery na hru Mafia III pro PC od 2K Czech
 • Elektronika od IAESTE
 • Létající dron s kamerou od Flextronics Design a další...

SOUTĚŽE NA PREZENTACÍCH
Vyplň dotazník na konci prezentace a zúčastni se soutěže o jednu z cen!  
Soutěží se po každé prezentaci. 
Pozor! - hlavní ceny se losují po prezntacích firem ABB (11:30) a ŠKODA 
AUTO (13:30).
 • Power banka, bluetooth myš
 • Selfie tyč, speciální nářadí a další… 
 • Steamové kódy na hru Mafia II + DLC pro PC od 2K Czech
 • Poukazy na Laser game, GOTOX, UGO drinky a vstupenky na              
   brněnský Majáles

SOUTĚŽ S IKARIERA.CZ
Registruj se a vyplň si profil na www.iKariera.cz a hraj o slevy na programy 
Work & Travel. Výherci budou vylosováni na facebooku dva dny po veletrhu.
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