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Vážení návštěvníci,

jsem rád, že jste si našli cestu na Západočeskou univerzitu v Plzni, 
která i v letošním roce pořádá největší veletrh práce v České 
republice.

Již jednadvacátým rokem zveme k nám na univerzitu české  
i zahraniční firmy, aby zde představily nejen možnosti pracovního 
uplatnění po ukončení studia, ale také nabídku stáží, brigád či 
vedení bakalářských a diplomových prací pro stávající studenty. 
Těší mě, že se jejich řady rok od roku rozrůstají, zatímco loni 
představilo svou nabídku rekordních 143 firem a společností, už 
nyní víme, že letošní ročník tento počet překoná. I proto jsme 
rozšířili výstavní plochu, která zahrnuje již téměř celý borský 
kampus: stánky letos naleznete kromě tradičních prostor fakult elektrotechnické, strojní  
a univerzitní knihovny poprvé i v nové budově Fakulty aplikovaných věd. 

V loňském roce jsme přijali novou dlouhodobou strategii Západočeské univerzity v Plzni 
na další čtyři roky. Pamatujeme v ní i na spolupráci se zaměstnavateli, prostřednictvím níž 
chceme nastavit studijní prostředí tak, aby v budoucnu vedlo k optimálnímu pracovnímu 
uplatnění. I proto vítám a podporuji Veletrh pracovních příležitostí, který této spolupráci 
dává další rozměr.

Přeji všem účastníkům veletrhu, aby jejich vzájemná setkávání na půdě Západočeské 
univerzity v Plzni přinesla své ovoce v podobě spokojených absolventů i zaměstnavatelů.

 doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček
 rektor ZČU

Miřte vysoko!
Srdečně Vás vítáme na 21. ročníku Veletrhu pracovních příležitostí při Západočeské 
univerzitě v Plzni. Je naším potěšením říci, že letošní veletrh je počtem vystavovatelů 
největší, jaký jsme kdy uspořádali. Těšit se můžete na více jak 150 vystavovatelů, kteří 
hledají perspektivní studenty a absolventy nejrůznějších oborů.
Na následujících stránkách se dočtete, co Vám vystavovatelé mohou nabídnout, koho 
hledají a jakým způsobem se u nich můžete uplatnit. Věříme, že tato brožura Vám bude 
nápomocna nejen během veletrhu ale i v budoucnu. 
Abychom Vám maximálně usnadnili orientaci, naleznete v obsahu tohoto  průvodce  
(a online verzi na veletrh.zcu.cz) přehledný registr oborů, které naši vystavovatelé nabízejí. 
Opět jsou pro Vás na veletrhu připraveny konzultace správnosti životopisů, profesionální 
focení  a přednášky firem.

Ať už jste tedy v jakémkoliv ročníku studia, neváhejte a využijte této jedinečné příležitosti. 
Oslovte vytoužené společnosti a zažijte, jak Vaše kariéra stoupá vzhůru. 

Za organizátory 21. Veletrhu pracovních příležitostí při ZČU v Plzni Vám přejeme mnoho 
úspěchů. 

David Ženíšek, IAESTE ZČU Plzeň
Petr Břicháček, SUS ZČU v Plzni

vydává: Stavovská unie studentů ZČU v Plzni (www.sus.zcu.cz) a IAESTE při ZČU v Plzni (www.zcu.iaeste.cz) 
grafický návrh a sazba: Abstrakt s.r.o., Nerudova 934, Starý Plzenec, www.abstrakt.cz

tisk: Tiskárna Bílý Slon Plzeň, náklad: 4400 ks, distribuce zdarma
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Životopis, který za to stojí – musí zaujmout

První dojem, kdy personalista otevře Váš životopis, je velmi důležitý. Rozhoduje o tom, zda 
budete posunuti k podrobnějšímu zkoumání či se Váš životopis objeví ve virtuálním koši. 

Každý kandidát si projde nemalým počtem webových stránek, které radí, jak správně 
napsat životopis. Existuje mnoho šablon a generátorů, ano usnadní práci, ale efektivitu 
jako takovou nepřinesou. Většina takto připravených šablon zapomíná na nejsilnější 
stránku absolventů VŠ, a to na závěrečné práce nebo velké projekty, na kterých se aktivně 
podíleli.

ŠABlONy – DOBRý SlUHA, Zlý PáN

• Díky šabloně se životopis podobá desítkám dalších, nevybočuje a ani nezaujme 

• Jsou uvedeny názvy pozic, ale chybí informace o náplni práce a úspěších 

• Není možné zvýrazňovat klíčová slova, která jsou pro personalistu důležitá

Společnost CareerBuilder (USA) provedla průzkum mezi 2.289 manažery, kteří hledají 
zaměstnance, a dotázala se jich, jaké jsou hlavní důvody automatického vyřazení 
kandidátů. 

Odpověděli, že životopis, který:

• Obsahuje gramatické chyby a překlepy – 61 % dotázaných 

• Kopíruje mnoho slov a výrazů z inzerátu – 41 % 

• Obsahuje nevhodnou e-mailovou adresu (např. Kote@seznam.cz) – 35 % 

• Neobsahuje informace o dovednostech – 30 % 

• Je delší než 2 strany – 22 % 

• Je tištěný na dekorativním ozdobném papíře – 20 % 

• Uvádí spíše úkoly a zodpovědnosti nikoliv výsledky, co se povedly – 16 % 

• Tvoří velké bloky textu a málo bílých míst – 13 % 

U nás v ČR by stál za zmínění životopis, který obsahuje fotografii. Často je fotografie 
požadována, pokud chybí, bývá důvodem vyřazení kandidáta z výběrového řízení. Jako 
další důvod k vyřazení je nevhodná fotografie (např. vyřezaný obličej z večírků či dovolené, 
nevhodné oblečení aj.)

CV, kTERé ZAUjME

Na internetu je hodně rad o tom, jak má být životopis věcný, stručný a především 
strukturovaný, zapomeňte na šílené barevné kreace. Tato rada je určitě důležitá, ale nic se 
nemá přehánět. Absolventi se se stručností rádi ztotožňují a je to opravdu škoda, protože 
personalistku nezaujme CV, které obsahuje odstavec osobních informací, pak 4 řádky 
ohledně vzdělání, kde je navíc uvedena základní škola a jako jazyková znalost je tam 
uvedena angličtina (v té lepší variantě je napsáno středně pokročilý), znalosti jako jsou 
MS Office, VBA, Pascal, SQL, řidičský průkaz a koníčky.
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NálEŽITOSTI CV

Nikdy nemějte zpracované jedno CV. Vždy upravte CV na míru pozice, o kterou se ucházíte. 
Ale neznamená to, že budete lhát a přibarvovat si, životopis musí obsahovat pravdivé 
informace. Vždy jde šikovně v CV vypíchnout zkušenosti, které se na danou pozici hodí.

OSOBNí A kONTAkTNí úDAjE
• Titul, jméno, příjmení
• Kontaktní údaje
• Telefon – pozor na překlepy!

• E-mail – pozor na seriózní email!

Nemusíte uvádět:
• Datum narození
• Bydliště
• Rodinný stav
• Národnost
• Počet dětí

• Foto

VZDěláNí A ZáVěREČNé PRáCE

Seznam absolvovaný škol se zpravidla uvádí až za pracovními zkušenostmi, výjimku 
tvoří životopis čerstvých absolventů, kteří nemají možnost pochlubit se závratnou praxí. 
Proto je dobré uvést závěrečné práce a použité technologie, které s prací souvisí. Řadit 
chronologicky od nejvyššího po nejnižší (nebo od nejadekvátnějšího).

2014 – 2016 Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni

Studijní obor: Informační systémy
Téma diplomové práce: Mobilní aplikace předpověď počasí 

8.2012 – 1.2013 Aarhus University, Denmark

Erasmus Exchange Student

2011 – 2014 Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni
Studijní obor: Informační systémy

Téma bakalářské práce: ERP Systém pro zubní ordinaci 

PRACOVNí ZkUŠENOSTI

Pracovní zkušenosti je dobré řadit chronologicky od nejaktuálnějšího po nejstarší (nebo 
od nejadekvátnějšího). Uvádějte název zaměstnavatele, měsíc a rok nástupu/ukončení  
a popis pracovní náplně a technologie, které byly využity. 

Pokud čerstvý absolvent nemá pracovní zkušenost v oboru, ve kterém by se rád ucházel, 
je dobré uvádět brigády při škole, díky kterým má personalista představu, že jste již získal 
alespoň částečné pracovní návyky.
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VZDěláVACí kURZy, ZNAlOSTI, řIDIČSký PRůkAZ

Jazyky je dobré ohodnocovat písemně (středně pokročilá komunikativní úroveň) nebo na 
základě evropského referenčního rámce pro jazyky (A1, A2, B1, B2, C1, C2).

Řadit znalosti podle důležitosti pro danou pozici, ale chronologicky.

U kurzů uvádět měsíc a rok absolvování a školitele. Díky uvádění kurzů dáváte najevo, že 
se rádi učíte novým věcem a zvyšujete si i své odborné předpoklady.

VýZNAMNé úSPěCHy A ZájMy

Je důležité se umět pochválit, proto kandidát musí myslet na to, co se mu v profesním 
životě povedlo, a proč tomu tak bylo.

Zavedení tématu na zájmy může pohovor ukončit v příjemném duchu. Během pohovoru 
pak může vedoucí získat dalšího člena do týmu volejbalu na firemním turnaji.

SOCIálNí SíTě - NáSTROj PRO RECRUITERy

Současný vývoj a využívání sociálních sítí  jako jsou např. Second life, 
LinkedIn, Twitter a Facebook umožňují snadnější nalezení vhodných 
kandidátů jak personálním agenturám, tak i společnostem které chtějí danou 
pracovní pozici obsadit. Mnoho firem – potenciálních zaměstnavatelů – 
komunikuje se svými zákazníky – fanoušky na Facebooku, kde prezentují své 

produkty, služby, firemní kulturu ale i volné pracovní pozice.  
Ale pozor! Ne vždy mohou být sociální sítě jen ku prospěchu věci. Mohou 
nabídkový list i roztrhat těsně před jeho získáním. Společnosti si vybírají 
své zaměstnance tak, aby zodpovědně prezentovali jejich značku na trhu. 
Proto pokud si budoucí zaměstnavatel zadá konkrétní jméno vytipovaných 
kandidátů, co tam najde? Co se o kandidátech dozví? Odpovídá prezentace 

kandidáta na pohovoru tomu, co je na FB profilu? Nebo kandidát, který se prezentuje jako 
seriózní muž, je nakonec „party man” s polonahými fotkami. 

Budujte si na sociálních sítích svou vlastní značku = jméno. Vaše pověst je důležitější, než 
se může zdát. 94 % personalistů používá LinkedIn k prověření údajů o kandidátovi.

Proto si položte otázku: „Co kybernetický svět skrývá při zadání vašeho jména a příjmení?” 
Profesionální síť LinkedIn zvyšuje šance být vidět v dobrém světle. Dobře vytvořený profil 
zvyšuje šanci získávat zajímavé pracovní nabídky a rozšiřovat si obzor ohledně současné 
situace na pracovním trhu. Na LinkedInu se dají dobře najít reference na kandidáty, 
protože lze dobře dohledat vedoucí nebo kolegy těchto kandidátů a kontaktovat je. Pozor 
na jednotnost informací, které předáváte prostřednictvím životopisu a profilu na LinkedIn.

Pár tipů, jak být na linkedIn hvězdou:

profil bez gramatických chyb

nezapadnout v davu klišé

sledovat odborné skupiny a stránky

profil ve více jazykových mutacích

reprezentativní fotografie
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PříPRAVA NA VýBěROVé říZENí

Mám pozvánku na výběrové řízení. A co teď? Jak se teď mám ukázat v co nejlepším světle? 
Pozor, výběrové řízení začíná ještě doma, „Připraveným štěstí přeje".

Co je potřeba si projít? 

• Webové stránky společnosti a reference => poznat společnost
• Připomenout si příjmení osoby, se kterou budete jednat

• Popis pozice, o kterou se ucházím 

jSEM NA VýBěROVéM říZENí

MUSíM PROjEVIT ZájEM A MOTIVACI. 

Když si to zbilancujeme, tak dokážeme o společnosti říct základní informace, jsme 
připraveni na to, jak bude pohovor probíhat, máme přichystané otázky a jsme formálně 
oblečeni.

Několik bodů které je dobré dodržet během výběrového řízení:

• Při vstupu do pohovorovací místnosti se nehrbte, mějte vztyčenou hlavu
• Jasně a zřetelně pozdravte 
• Podání ruky má být přátelské, nedrtit ruku/nebýt, jak se říká, leklou rybou
• Posaďte se rovně, na židli se nehoupejte, seďte klidně a uvolněně
• Odpovídejte stručně na kladené otázky, uvádějte příklady, ujišťujte se, zda vám 

rozuměli a zda byla odpověď dostačující 
• Udržujte oční kontakt
• Mějte na mysli, proč jste vhodným kandidátem
• Dělejte si poznámky
• Nemluvte vulgárně, hlídejte si oblíbená slova (jakoby, hmm...)

Z jakých důvodů jsou kandidáti neúspěšní:
1. Nevědí nic nebo vědí málo o společnosti, pro kterou chtějí pracovat 
2. Nemají představu o pracovní náplni pozice, o kterou se ucházejí 

3. Neumějí se prodat – nevědí, jaké svoje dovednosti, znalosti, zkušenosti mají této 
firmě pro tuto pozici prodávat 

4. Neumí doložit své úspěchy čísly 

5. Jsou nejistí, nervózní
6 Nevědí, na co se zeptat. Potom se neptají vůbec nebo se ptají „na něco", protože 

jim někdo řekl, že se mají ptát
7. Neumějí si říci o mzdu a další podmínky 

8. Jsou skromní. Neumí vyzdvihnout svoje silné stránky, své úspěchy

9. Nesrší z nich nadšení 
10.  Neumí říci, v čem budou společnosti přínosem 
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11.  Neumí jasně formulovat, co chtějí na této pozici dělat, čeho chtějí dosáhnout 

12.  Nenaslouchají, nezjišťují si další informace 
13.  Stěžují si či pomlouvají předchozího zaměstnavatele 

14.  Používají slova jako „neumím, nemám zkušenost, nedělala jsem…" 

AkTIVITA SE CENí – SMěřOVAT OTáZky NA:
 • Situaci v podniku a na danou pracovní pozici
 • Složení týmu
 • Možnosti rozvoje a postupu
 • Postup zaučení

NA CO SE ROZHODNě NEPTAT?
 • Finanční ohodnocení a možnosti odměn
 • Nabízené benefity
 • Jak jsem si vedl

ČASTO klADENé OTáZky
Přesto, že společnosti jsou různorodé a personalisti si vybírají různé zaměstnance, vždy 
během výběrového řízení uslyšíte jednu nebo více otázek z níže uvedeného seznamu. 

 • Povězte mi něco o sobě 
 • Co víte o naší společnosti a co vás zaujalo na dané pozici
 • Otázky ohledně nedokončeného studia/fluktuace 
 • Jaké máte dosavadní zkušenosti v souvislosti s pozicí, na kterou se hlásíte 
 • Proč odcházíte ze současného zaměstnání 
 • Vaše charakteristické rysy/slabé/silné stránky 
 • Kde se vidíte v horizontu 5 let 
 • Váš „Dream job” 
 • Kdy můžete nastoupit 
 • Vaše finanční očekávání teď, v horizontu 2 let

Pak mohou přijít na řadu otázky, které mají kandidáta trochu šokovat a otevřít:
 • Jste chytrý?
 • Jaká jsou vaše selhání, co jste se od nich naučil?
 • Na co jste ve svém životě obzvlášť hrdý?
 • Jste kreativní? Proč si to myslíte?
 • Jste loajální? Co to podle vás znamená?
 • Co vás sem dnes přivádí?
 • Jaký byl váš nejlepší den za poslední čtyři roky? Jaký byl váš nejhorší den?

lOgICké HáDANky
Během kladení logických hádanek nejde primárně o správný výsledek, ale o to jak daný 
člověk přemýšlí a jak na daný výsledek přichází.
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1. V šuplíku je 32 červených ponožek a 32 modrých ponožek. Levá a pravá ponožka jsou 
k nerozeznání. Taháte po tmě ponožky z šuplíku. Kolik jich musíte vyndat, abyste měli 
jistotu, že až se na ně podíváte, máte pár?

2. Kolikrát se ručičky hodin za den překrývají?

kDE PRACOVNí NABíDky NAjíT?

Pracovní portály

Pracovní portály jsou oblíbeným nástrojem, jak potenciální zaměstnance informovat, že 
jsou nové otevřené pracovní pozice. 

Nejčastější chyby:

• kandidáti hledají pouze na jednom portálu (přicházejí o nabídky, které jsou na jiných 
pracovních portálech)

• kandidáti hledají na desítkách portálů (okrádají se o čas, nabídky se vyskytují na několika 
portálech současně)

Může se zdát, že se tyto dva body odporují, taky že ano. Ideální je hledat na největších 
pracovních portálech a systematicky je prohledávat. 

Personální agentury

Personální agentury inzerují na pracovních portálech a svých webových stránkách. 
Webové stránky personálních agentur umožňují vytvořit vyhledávacího agenta na 
požadované pozice a zaslat životopis. Tento životopis si personální agentury uloží do 
databáze a jakmile je v agentuře pozice, která bude odpovídat danému profilu, budou Vás 
ihned kontaktovat buď prostřednictvím emailu či telefonátu. 

Firemní weby 

Společnosti často zveřejňují pracovní pozice na svých firemních webových stránkách, ve 
většině případů je možné najít tyto nabízené pozice v sekci „kariéra" či „volné pozice". 

kamarádi

Je dobré se zeptat svých kamarádů, známých, zda ví o pracovních nabídkách v jejich 
společnostech. Tím, že vás zaměstnanec doporučí jako vhodného kandidáta, se mnohem 
lépe prosazujete, než kdybyste se hlásili pouze na základě inzerátu.

kariérní veletrhy pro studenty

Skvělá příležitost pro budoucí absolventy, získáte možnost promluvit si se zástupci 
společností a poznat tak firemní kulturu. Personalisté jsou vám schopni představit 
pracovní nabídky, které jsou šité na míru absolventům. 

Připravila:
Ing. Denisa Ondrušová 
System & Development Manager
gsm: +420 775 787 240

e-mail: ondrusova@acjobs.cz

Advantage Consulting, s.r.o. ,  
Palác Magnum, Orlí 36, 602 00 Brno
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PRACOVNí UPlATNěNí ABSOlVENTů V ZEMíCH EU

Právo žít, pracovat a studovat v jiných členských zemích Evropské unie, než je země 
jejich původu, náleží všem občanům unie a patří mezi základní práva plynoucí z členství 
v EU. Občané Evropské unie mají tedy přiznáno právo na rovný přístup k pracovním 
příležitostem a následné rovné zacházení. Mohou se ucházet o práci u jakékoliv firmy 
na území kteréhokoliv členského státu. Přičemž zájemci o pracovní příležitost ze dvou 
rozdílných zemí unie nemohou být vystaveni rozdílným požadavkům a v rámci výběrového 
řízení jim musí být zaručeny stejné podmínky.

EURES

Při hledání pracovních pozic v zahraničí pomůže evropská síť EURES, jejímž základním 
posláním je usnadňovat mezinárodní mobilitu pracovních sil. Uvedenou službu EURES 
(EURopean Employment Services - Evropské služby zaměstnanosti) nabízejí veřejné služby 
zaměstnanosti všech 28 členských států EU a dále Norska, Islandu, Lichtenštejnska (které 
jsou součástí Evropského hospodářského prostoru, EHP) a Švýcarska. Poskytování všech 
služeb EURES občanům a zaměstnavatelům je umožněno dvěma základními cestami: na 
jedné straně to jsou databáze volných míst zveřejněné na EURES – evropském portálu 
pracovní mobility, na straně druhé to jsou informační a poradenské služby nabízené EURES 
poradci, působícími na úřadech práce v České republice. EURES poradci jsou schopni 
zájemcům sdělit informace související se zaměstnáním v jiné členské zemi EU/EHP/
Švýcarsku nebo, pokud jde o speciální požadavek, zajistit tyto informace z jiných institucí, 
zdrojů či od svých kolegů EURES poradců z ostatních států. Osobní schůzku s EURES 
poradcem je vhodné domluvit předem telefonicky nebo elektronickou poštou. Služby 
EURES jsou zadarmo a jsou financovány Evropskou unií. Služba EURES také shromažďuje 
informace o nedůvěryhodných agenturách slibujících zajištění práce v zahraničí.

• Evropský portál pracovní mobility: www.eures.europa.eu

PRáCE V EVROPSkýCH INSTITUCíCH

Většina příležitostí v evropských institucích pro absolventy vysokých škol je v oblasti 
administrativy a řízení, přičemž velká část z nich je přístupná absolventům nejrůznějších 
oborů. Evropská komise zaměstnává odborníky i z řad vědců a výzkumných pracovníků. 

Uplatnění lze kromě jiného nalézt v oborech informační technologie, ekonomie, financí, 
politických věd, auditu a práva (např. u Soudního dvora nebo právního útvaru Komise). 

Vzhledem k vícejazyčnému pracovnímu prostředí může Evropská unie nabídnout řadu 
pracovních příležitostí také tlumočníkům a překladatelům. Orgány a instituce EU kromě 
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toho přijímají i omezený počet dočasných a pomocných zaměstnanců. O práci v institucích 
EU je velký zájem, výběrová řízení jsou vícekolová (písemné testy i ústní pohovory)  
a trvají poměrně dlouho. Od vypsání veřejného výběrového řízení do sestavení seznamu 
úspěšných uchazečů uběhne přibližně rok; jednotlivé instituce pak kontaktují úspěšné 
zájemce dle vlastního výběru.

Studenti či absolventi vysokých škol mohou získat zkušenosti s prací v institucích EU 
rovněž prostřednictvím stáže. Placené pracovní stáže (zhruba kolem tisíce eur měsíčně) 
obvykle v rozmezí od 3 do 5 měsíců nabízí absolventům vysokých škol každý půl rok 
nejen Evropská komise a Evropský parlament, ale také Rada EU, Soudní dvůr, Výbor 
regionů, Evropská centrální banka nebo Evropský ombudsman. Každá z institucí vypisuje 
jiné termíny výběrových řízení, má specifické požadavky a nabírá různé počty stážistů 
(Komise například každý semestr zaměstnává přes 600 stážistů, uchazečů se přitom hlásí 
každé pololetí na deset tisíc). Na internetových stránkách EPSO (Evropský úřad pro výběr 
pracovníků) naleznete v angličtině, němčině a francouzštině informace o připravovaných 
a probíhajících výběrových řízeních, možnostech stáží, ukázky testů používaných při 
výběrových řízeních a odpovědi na nejčastěji kladené otázky. 

• Evropský úřad pro výběr pracovníků: www.europa.eu/epso

EVROPSká DOBROVOlNá SlUŽBA

V rámci programu Erasmus+, kterým Evropská unie podporuje mobilitu ve všech sférách 
vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže, lze vycestovat do zahraničí 
také jako dobrovolník. Dobrovolníkem se může stát každý mladý člověk ve věku 17 až 
30 let. Evropská dobrovolná služba umožňuje mladým lidem zapojit se individuálně 
nebo ve skupinách do dobrovolnických projektů konaných v zemích EU a v partnerských 
zemích. Projekty v délce 2 až 12 měsíců jsou zaměřeny na kulturu, děti a mládež, sport, 
sociální péči, umění či ekologii. Dobrovolníci si nejen vyzkouší činnost v určitém oboru, 
ale získají cenné zkušenosti ze zahraničí. Naučí se cizí jazyk nebo se v něm zdokonalí  
a nahlédnou rovněž do cizí kultury. Dobrovolná služba je sice vykonávána zdarma, avšak  
z grantu poskytovaného programem Erasmus+ je dobrovolníkovi hrazeno ubytování, 
strava, jazykový kurz, většina cestovních nákladů, zdravotní pojištění a měsíční kapesné.

• Evropská dobrovolná služba: 
 http://www.naerasmusplus.cz/cz/mobilita-osob-mladez/evropska-dobrovolna-sluzba/

Eurocentrum – rozcestník informací o EU
(Eurocentrum – regionální kancelář informování o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR)

Sídlo: Eurocentrum Plzeň 
  Nerudova 25
  301 00 Plzeň

Kontakt: tel.: +420 377 946 007
  e-mail: eurocentrum.plzen@euroskop.cz   
  web: https://plzen.eurocentra.cz/





Akce k 25. výročí založení  
Západočeské univerzity v Plzni

16. března   Vyvěšení praporů k 25. výročí na budovy ZČU

21. dubna   Videomapping

27. dubna   Běh s rektorem, vyhlášení výsledků soutěže  

„O pohár rektora“

12. května   Plzeňské rozhovory II.   

„Člověk a stroj: soužití nebo souboj?“

24. června   Vernisáž výstavy „Čtvrtá průmyslová revoluce“

1. července   Vernisáž výstavy „25 let ZČU“

9.–10. září   Dny vědy a techniky

5. října   Pivo s rektorem

19. října   Koncert Dana Bárty & Illustratosphere

9. listopadu   Slavnostní zasedání  Vědecké rady ZČU,  

společenský večer pro absolventy a partnery

Prosinec   Divadelní představení pro zaměstnance

 



27. ročník 22. - 23. 4. 2016



27. ročník 22. - 23. 4. 2016

26 let

PSH
MŇÁGA A ŽĎORP
SLZA
INÉ KAFE
JELEN
CHINASKI

ATMO MUSIC
PIPES & PINTS

HARLEJ
MIG 21

VYPSANÁ FIXA

22. - 23. 4. 2016

22. 4. 14:00 Amfiteátr Lochotín
začínáme Královským pátkem.

23. 4. ve 12:00 pokračuje
Open Air 2016.

Široký doprovodný program,
studentské dny, majálesové hry

a svatby na 24 hod.



VElETRH
PRACOVNíCH PřílEŽITOSTí
PřI ZČU V PlZNI

KOHO HLEDÁME?
– řidiče
– grafiky, publicisty 
– konstruktéry, výpočtáře
– elektrotechniky, programátory, kybernetiky

CHCETE PODPOŘIT NÁŠ TÝM?
Nedílnou součástí projektu je jeho financování. 
Studenti, kteří se rozhodnou účastnit formulo-
vých financování celého projektu a s tím je sa-
mozřejmě spojeno hledání partnerů a sponzorů.

Pokud právě Vás náš projekt oslovil, budeme 
vděčni za Vaši podporu našeho týmu jak finanční 
tak i ve formě materiálu či služeb.

Racing Team Pilsen
Univerzitní 8 / Plzeň 306 14 

Západočeská univerzita v Plzni
email: fsae@fst.zcu.cz / web: fs.zcu.cz

Jsme tým studentů Západočeské univerzity 
v Plzni, jejichž cílem je postavit monopost 

závodního vozu kategorie Formule SAE 
a zúčastnit se mezinárodní soutěže 

univerzitních týmů.

CO NABÍZÍME?
– práce v týmu
– propojení s výukou
– spojení teorie s reálným projektem
– uplatnění / Zlepšení jazykových dovedností
– účast na závodech v zahraničí (UK, DE, ITALY...)

RACING TEAM PILSENCO NABÍZÍME?
– vystavení vozu na firemních akcích, aj.
– propagaci na mezinárodních závodech
– absolventy se zájmem o techniku

facebook: UWB Racing Team Pilsen

www.veletrh.zcu.cz
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České republiky
IAESTE

NEVÁHEJ PŘED PRACOVNÍM KOLOBĚHEM NĚKAM VYJET!

CHTĚL BYS STĚŽEJNÍ BOD DO SVÉHO ŽIVOTOPISU?

RÁD BYS ZÍSKAL NOVÉ KONTAKTY Z CIZÍCH ZEMÍ? 

TOUŽÍŠ PO PRAXI A DOBRODRUŽSTVÍ?

PROHLÍŽÍŠ SI PRŮVODCE VELETRHEM, TAKŽE BY TĚ TŘEBA ZAJÍMALO ...



ZAHRANIČNÍ  STÁŽE 

STÁŽISTŮ BY SI RÁDO 
PRODLOUŽILO STÁŽ
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KONTINENTŮ MÁ POD 
PALCEM IAESTE
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České republiky
IAESTE

EU 41,3%

 Asie a Austrálie 23%

Evropa mimo EU 16,1%

Jižní Amerika 9,2%

Severní a střední Amerika 6,9%

Afrika  3,5%
Inženýrské vědy 59,7%

5,8% Další

8% Umělecké směry

26,5% Přírodní vědy

VYJÍŽDĚJÍCÍ STUDENTI Z ČR

STUDOVANÉ OBORY

REGISTRUJ SE NA WWW.IAESTE.CZ/REGISTRACE

NA VELETRHU NOSÍME TYHLE TRIČKA

 A MÁME I SLUŠIVÉ HELMY

POKUD BUDEŠ MÍT NĚJAKÉ OTÁZKY KE STÁŽÍM, TAK ZA NÁMA ZAJDI DO KNIHOVNY,

KDE MÁME STÁNEK, A MY TI RÁDI PORADÍME! NEBO JEN ZAJDI NA POKEC.
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Kariérové poradenství
Individuální - Skupinové - Informace o vzdělávání 
Informace o trhu práce / INFO KARIÉRA, Tylova 33, Plzeň

sady 5. května 42, 301 00 Plzeň
tel.: +420 378 010 010, +420 731 410 121
e-mail: sekretariat@kcvjs.cz
web: www.kcvjs.cz

Kde nás najdete

Jazykové vzdělávání (Aj, Nj, Fj, Rj, Šj, Čj 

pro cizince, státní jazykové zkoušky, mezinárodní 

zkoušky, překlad a tlumočení, jazyková knihovna) 

Celoživotní vzdělávání pro zaměstnavatele i veřejnost

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Jsme vzdělávací organizace, která nabízí:
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Tylova 33, 301 00 Plzeň 

tel.: +420 731 410 132 

e-mail: info@infokariera.cz

web: www.infokariera.cz

Kde nás najdete

VYUŽIJTE ZDARMA SLUŽEB NAŠICH PORADCŮ 

  • Pomůžeme vám s výběrem vzdělávání.

  • Pomůžeme vám s hledáním dobré práce. 

  • Poradíme, jak se zlepšit.

Jsme Informačně vzdělávací středisko
Plzeňského kraje

NABÍZÍME VÁM
 • Kariérové poradenství
 • Informace o vzdělávání a trhu práce • Vzdělávací kurzy
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sobota 16. 4. 2016

Kde?

Vědeckotechnický park  Plzeň - Bory 

Kdo?

opravdu každý

Registrace Zaregistruj se prostřednictvím formuláře na www.plzenskybarcamp.cz

Děkujeme partnerům…bez Vás by to nešlo…

formě 

spolupráce meze 

neklademe Chcete být součástí 
Plzeňského Barcampu? 

Kontaktujte Endis.

Kdo za tím stojí ?

My tři  

a naše týmy  

šikovných lidí,  

kterým DĚKUJEME

Kontakt:  
Endis Wágnerová 
wagneden@gmail.com 
+420 774 080 118 
www.plzenskybarcamp.cz 
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Mezinárodní
letní jazyková škola

International Summer
Language School

Pracoviště Zahraniční vztahy Západočeské univerzity v Plzni

Možnosti zahraničních studijních pobytů a praktických stáží pro studenty ZČU v Plzni

www.international.zcu.cz (sekce Informace pro studenty)

1. Studijní stáže v rámci programu Erasmus+: Erasmus
• členské země: státy EU (28 států) + Norsko, Island, Lichtenštejnsko + Turecko, Bývalá jugoslávská 

republika Makedonie
• délka: 3 - 12 měsíců na univerzitách v členských zemích, s nimiž má ZČU uzavřenou bilaterální dohodu 

platnou pro příslušný akademický rok (dostupné na www stránkách)
• studenti mohou absolvovat max. 12-ti měsíční pobyt Erasmus (studijní a praktická stáž) jednou za 

každý studijní cyklus, tj. 1x za Bc., 1x za Mgr., 1x za Ph.D. studium
• více informací:  www.naerasmusplus.cz nebo
    www.international.zcu.cz (sekce Informace pro studenty » Erasmus)
• kontaktní osoby:  Ing. Jana Čečilová / cecilova@rek.zcu.cz / 377 63 5783
    Mgr. Jana Ovsjanniková / ovsjan@rek.zcu.cz / 377 63 5773

2.  Studijní stáže v rámci programu INTER-16 (free movers)
•  členské země: všechny
•  délka: 1 - 12 měsíců
•  více informací:  www.international.zcu.cz (sekce Informace pro studenty » Free movers, INTER)
• kontaktní osoba:  Bc. Maryna Charlamova / mcharlam@rek.zcu.cz / 377 63 5775

3.  Praktické stáže pro studenty a absolventy ZČU v rámci programu Erasmus+: Erasmus
•  členské země: státy EU (28 států) + Norsko, Island, Lichtenštejnsko + Turecko, Bývalá jugoslávská 

republika Makedonie
•  délka: 2 – 12 měsíců, pro absolventy do 1 roku od ukončení studia
•  stáže ve firmách a dalších organizacích zemí EU (kromě orgánů EU)
•  více informací:  www.international.zcu.cz (sekce Informace pro studenty » Erasmus-praxe)
•  kontaktní osoba: Pavlína Bínová / binova@rek.zcu.cz / 377 63 5712

Mezinárodní letní jazyková škola / 11. - 29. července 2016

•  tradice již od roku 1990
•  obecné i specializované jazykové kurzy pro studenty i širokou veřejnost
•  nabídka 7 cizích jazyků: angličtina, němčina, francouzština, španělština, italština, ruština, čeština pro cizince
•  uzávěrka přihlášek:  17. 5. 2016
•  více informací:  www.isls.cz
•  kontaktní osoba:  Ing. Jana Jánská Lonská / jjanska@rek.zcu.cz / 377 63 5757

kam se obrátit? Zahraniční vztahy ZČU v Plzni
 kanceláře UI 112, UI 110 (pod CIVem)
 Univerzitní 20
 306 14 Plzeň

sobota 16. 4. 2016
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Děkujeme partnerům…bez Vás by to nešlo…

formě 

spolupráce meze 

neklademe Chcete být součástí 
Plzeňského Barcampu? 

Kontaktujte Endis.

Kdo za tím stojí ?

My tři  

a naše týmy  

šikovných lidí,  

kterým DĚKUJEME

Kontakt:  
Endis Wágnerová 
wagneden@gmail.com 
+420 774 080 118 
www.plzenskybarcamp.cz 





31

Profil firmy

Hledáme

Nabízíme

Profil firmy

Hledáme

Nabízíme

kontaktní osoba: Friederike Schöll
pozice: HR Specialist
e-mail: hr@4flow.de
telefon: +49 (0)30 39740-0
www.4flow.de
www.linkedin.com/company/4flow-ag

As an award-winning employer and full-range provider of supply chain optimization services, 4flow unites 
consulting, software development, logistics management, and research in one innovative business model. 
4flow consulting assists companies from a variety of industries in logistics and supply chain management 
from strategy to realization. 4flow management handles the planning, optimization, and operation of client‘s 
supply chain network worldwide. 4flow software provides solutions for supply chain design and dynamic 
inventory optimization. 4flow reasearch develops practical innovations, and conducts supply chain reasearch 
relevant to the industry.

Grow with us, and become part of an excellent team at our office in Pilsen, Czech Republic as a Transportation 
Specialist:
 • Relevant practical experience in the transportation industry and/ or customer service 
 • High focus on customer service 
 • Experienced user of MS Office
 • Strong communication skills in German and/or English, additional languages are a plus
 • Interest in the field of logistics and transportation

We are offering a challenging position in an international environment with excellent opportunities for 
your personal development. Benefit from working with experienced colleagues, an award-winning company 
culture and focused, individualized training. 
Ready for 4flow? Then please submit your application in English via our job portal: http://www.4flow.de/en/
careers/job-portal

diplomová nebo bakalářská práce

praxe / stáž

brigáda

částečný úvazek

Možnosti během studia Hledané obory

trainee program

STROjNí DESIgN

ElEkTRO jAZyky

IT HUMANITNí

APlIkOVANé VěDy PRáVO

STAVEBNí OSTATNí

EkONOMIE

Headquarter in Berlin, 
Germany:

4flow Ag
Hallerstrasse 1
10587 Berlin
Germany

Office in Pilsen,  
Czech Republic:

4flow management gmbH 
Anglické nábřeží 2434/1
BCB Building, 16th floor
301 00 Pilsen 
Czech Republic
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Profil firmy

Hledáme

Nabízíme

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

kontaktní osoba: Alice Chvojková
pozice: HR Marketing Manager
e-mail: abb.prace@cz.abb.com
telefon: +420 800 312 222
www.abb.cz/kariera
www.facebook.com/abb.kariera

ABB je přední světovou společností působící v oblasti energetiky a automatizace, která má 140 000 
zaměstnanců ve 100 zemích světa. ABB má více než 120letou tradici a její úspěch je dán zejména silným 
zaměřením na výzkum a vývoj podpořený 7 výzkumnými centry po celém světě.
V ČR zaměstnává ABB v současné době více než 3 400 lidí a působí v 8 lokalitách. Svá nejvýznamnější 
inženýrská a výzkumná centra a 6 výrobních závodů včetně výroby polovodičů má v Praze, Brně, Ostravě, 
Trutnově, Jablonci a Plzni.
Organizačně je ABB rozčleněno do 4 divizí: Elektrotechnické výrobky, Energetika, Automatizace výroby  
a pohony a Procesní automatizace.

Talentované a motivované absolventky a absolventy oborů elektro, strojní, mechatronika, automatizace, 
pohony, elektroenergetika, chemicko-technologických oborů aj. splňující následující předpoklady:
•  proaktivní přístup
•  ochota učit se nové věci, pracovat na sobě
•  aktivní znalost anglického jazyka
•  ochota cestovat

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

• práci se špičkovými technologiemi
•  spolupráci na mezinárodních projektech
•  aktivní využití anglického jazyka
•  možnost dalšího profesního i osobního rozvoje a kariérního růstu
•  zajímavé zaměstnanecké benefity (jazykové kurzy, 5 týdnů dovolené, penzijní připojištění a další)

diplomová nebo bakalářská práce

praxe / stáž

brigáda

částečný úvazek

Možnosti během studia Hledané obory

trainee program

STROjNí DESIgN

ElEkTRO jAZyky

IT HUMANITNí

APlIkOVANé VěDy PRáVO

STAVEBNí OSTATNí

EkONOMIE
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diplomová nebo bakalářská práce

praxe / stáž

brigáda

částečný úvazek

Možnosti během studia Hledané obory

trainee program

STROjNí DESIgN

ElEkTRO jAZyky

IT HUMANITNí

APlIkOVANé VěDy PRáVO

STAVEBNí OSTATNí

EkONOMIE

Adecco, spol. s r.o.
Dřevěná 8
301 00 Plzeň

kontaktní osoba: Iva Skalická 
pozice: vedoucí pobočky
e-mail: plzen@adecco.com  
telefon: +420 377 221 171, 724 611 606
www.adecco.cz
www.facebook.com/AdeccoPlzen/

Adecco je dominantní společností na světovém trhu personálního poradenství. Na trhu v České republice 
působí již od roku 1992. V r. 2015 máme 19 poboček a on-site pracovišť u klientů. Týdně koordinujeme 
v průměru 6 000 flexibilních spolupracovníků u svých klientů a každý den umísťujeme nejméně jednoho 
uchazeče do trvalého pracovního poměru. Personální společnost Adecco nabízí uchazečům o zaměstnání 
široké možnosti uplatnění. Uchazeči si mohou vybrat z široké nabídky brigád i trvalých pracovních poměrů,  
a to ze všech regionů a v různých oborech i na různých úrovních řízení, od těch nejnižších, včetně manuálních, 
přes střední management až po top management. 

Hledáme zkušené kandidáty s praxí v technických i netechnických oborech, dále pak ale také absolventy 
vysokých škol se znalostí cizích jazyků. Uplatnění můžeme nabídnout také odborníkům ve specializovaných 
odvětvích. Registrace kandidátů je zcela zdarma.
V případě, že hledáte zaměstnání, zaregistrujte se do naší databáze uchazečů na www.adecco.cz, případně 
zašlete Váš životopis na e-mail plzen@adecco.com či se informujte telefonicky na tel.: 377 221 171 či 
cz.linkedin.com/in/danmikulicadecco.
Studentům VŠ jsme schopni nabídnout možnost bezplatné stáže v naší personální agentuře, která může být 
velkou výhodou při hledání uplatnění po ukončení studia.

Plzeňská pobočka nabízí přes 170 pracovních pozic v různých oborech. Některé jsou vhodné i pro absolventy 
vysokých škol, především technických oborů. Nejčastěji máme aktuální pozice v oblasti kvality, konstrukce, 
procesního inženýrství, výpočetní techniky, elektro. Dále v naší nabídce bývají pozice do oddělení nákupu, 
logistiky, financí a administrativy. U většiny pozic vyžadujeme komunikativní znalost cizích jazyků (především 
AJ nebo NJ).
Kompletní nabídku naleznete na www.adecco.cz, příp. se můžete informovat přímo u konzultantů na pobočce 
Adecco Plzeň, Dřevěná 8.



Nehledejte práci,
získejte ji!
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 funkce AC POŠŤÁK, jeho aktivace vám zajistí
zasílání aktuálních informací na zadaný e-mail.

Pro uchazeče o zaměstnání máme všechny služby zdarma.
Kontaktujte nás: +420 734 713 298
Zašlete svůj životopis: kariera@acjobs.cz

Sledujte nás na Facebooku a žádná novinka
z trhu práce vám neunikne.

      www.facebook.com/acjobs.cz
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www.advantage−consulting.cz

Nabízíme Vám tyto služby

RECRUITMENT

HEADHUNTING

EXECUTIVE SEARCH

AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ

PERSONÁLNÍ MARKETING

NÁBOROVÉ KAMPANĚ

1

2

3

4

5

6

JSME ČLENEM AFI,
OFICIÁLNÍHO PARTNERA
CZECHINVESTU NA PODPORU

ZAHRANIČNÍCH INVESTIC

JSME SOUČÁSTÍ
ASOCIACE POSKYTOVATELŮ

PERSONÁLNÍCH SLUŽEB

ZÍSKALI JSME TITUL
STEJNÁ ŠANCE

– ZAMĚSTNAVATEL 2014, 
ZA PODPORU ZAMĚSTNÁVÁNÍ

HENDIKEPOVANÝCH

JSME NOSITELI OCENĚNÍ
TOP ODPOVĚDNÁ FIRMA

ZA ROK 2014
A ZA ROK 2015

JSME NEJVĚTŠÍ ČESKÁ
PERSONÁLNÍ AGENTURA
V OBLASTI RECRUITMENTU

DALŠÍCH 7 000 000 UCHAZEČŮ,

KE KTERÝM MÁME PŘÍSTUP
PROSTŘEDNICTVÍM SYSTÉMU
LINKEDIN RECRUITER

250 000
UCHAZEČŮ
O ZAMĚSTNÁNÍ
V DATABÁZI

NA TRHU JIŽ VÍCE JAK

13 LET 1

REGIONÁLNÍCH

POBOČEK
OBOROVÝCH
SPECIALIZOVANÝCH

DIVIZÍ6 70
ZAMĚSTNÁVÁME VÍCE
NEŽ 70 KONZULTANTŮ

REGISTRUJEME PŘES

O PRÁCI MĚSÍČNĚ
2 500 UCHAZEČŮ

KAŽDÝ ROK
OBSADÍME

2 600
ZAMĚSTNÁNÍ

1 700
PRACOVNÍCH NABÍDEK

ON-LINE NA WEBU
acjobs.cz
itprace.cz

ÚZCE SPOLUPRACUJEME

S VYSOKÝMI
ŠKOLAMI

ZÚČASTŇUJEME SE PRAVIDELNĚ
PERSONÁLNĚ ZAMĚŘENÝCH

VELETRHŮ
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ADP Employer Services Česká 
republika, a.s.
Odštěpný závod Plzeň
Anglické nábřeží 1
301 00 Plzeň

kontaktní osoba: Petra Krýlová
pozice: HR Admin
e-mail: adp-pilsen@de.adp.com
telefon: +420 378 226 926
www.adp.com

Americká společnost ADP (Automatic Data Processing) je největším světovým poskytovatelem služeb v oblasti 
outsourcingu mzdového účetnictví s dlouholetou tradicí. Celosvětově zaměstnává 62 000 zaměstnanců a je 
zastoupena ve 125 zemích světa. 
Pro vzrůstající zájem zákazníků o naše služby rozšiřujeme pobočku v Plzni (výšková budova Bohemia). Hledáme 
motivované kolegyně a kolegy se zájmem naučit se mzdové účetnictví cizí země a pracovat pro významné 
zahraniční klienty z celého světa. Když se stanete členy našeho týmu, stanete se součástí dynamického 
multikulturního pracovního prostředí, které Vám zaručí osobní a profesionální růst. ADP je perspektivní, stabilní 
mezinárodní zaměstnavatel. V současné době v Plzni pracuje více než 200 zaměstnanců a toto číslo stále roste. 

Referent mzdových služeb s NJ, nebo s NJ a AJ pro naši plzeňskou pobočku. 
 • SŠ/ VŠ vzdělání
 • znalost německého jazyka slovem i písmem nebo znalost německého a anglického jazyka slovem i písmem
 • uživatelskou znalost práce s PC
 • schopnost práce v týmu
 • ochotu učit se novým věcem
 • flexibilitu a spolehlivost

 • kompletní zaškolení!
 • práci ve stabilní mezinárodní společnosti s dlouhodobou jistotou zaměstnání
 • výhodné finanční ohodnocení včetně benefitů (např. příspěvek na penzijní připojištění, stravenky hrazené 
v plné výši zaměstnavatelem, dovolená navíc, levné soukromé volání, příspěvek na jazykové kurzy atd.) 

 • moderní a atraktivní pracovní prostředí v centru Plzně
 • práce v mladém a přátelském kolektivu
 • možnost profesního růstu
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Agentur für Arbeit Schwandorf
Agentur für Arbeit Cham
Uřad práce v Chamu
Arbeitsamtstrasse 10
93413 Cham

kontaktní osoba:  Gertraud Lankes-Müller  
 Stephanie Uschold
pozice: EURES-Berater /EURES-poradce
e-mail: Cham.EURES-T@arbeitsagentur.de
telefon: +499 971 995 618
www.arbeitsagentur.de

Wir beraten und informieren Menschen und vermitteln sie in Ausbildung und in Arbeit.
Poskytujeme poradenství, informujeme a zprostředkováváme výuční místa a práci.

Wir suchen Fachkräfte für viele Firmen in Ostbayern.
In unserer Jobbörse http://jobboerse.arbeitsagentur.de/ sind über 3 Millionen  Bewerber, über 1 Million 
Arbeitsstellen und 300.000 Ausbildungsstellen gespeichert.

Hledáme kvalifikovanou pracovní sílu pro mnohé firmy ve Východním Bavorsku. Na našem online portálu 
práce http://jobboerse.arbeitsagentur.de/ je registrováno přes 3 miliony uchazečů o práci, přes milion 
pracovních míst a 300 000 výučních míst.

Wir bieten regelmäßige Beratungstage in Pilsen und 
Domažlice an (www.eures-by-cz.eu).
Unser WELCOMECENTER und unsere EURES-Berater 
stehen in Cham täglich zu Beratungsgesprächen zur 
Verfügung.

Öffnungszeiten:
Mo Fr: 08.00 12.30, Do : durchgehend bis 18.00

Nabízíme pravidelné poradní dny v Plzni  
a Domažlicích (www.eures-by-cz.eu).
Naše WELCOMECENTER a EURES-poradci jsou denně 
k dispozici v Chamu k poradenským rozhovorům.

Otevírací doba:
Po - pá: 08.00 - 12.30, čt do 18.00.
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AIMTEC a.s.
Hálkova 32
301 22 Plzeň

kontaktní osoba: Sabina Follprechtová
pozice: HR Specialista
e-mail: Sabina.Follprechtova@aimtec.cz
telefon: +420 728 539 062
www: kariera.aimtec.cz
www.facebook.com/aimtecCZ

Jsme technologická a konzultační firma.
Naším oborem je logistika, výroba a IT. Naší doménou efektivní technologie a informační systémy.
Z Plzně postupně dobýváme celý svět - implementujeme největší a nejžádanější softwarové produkty  
a optimalizujeme chod stovek firem. Díky nám jsou pak naši zákazníci výkonnější a pružnější.
Náš úspěch je postaven na kolektivu lidí, kteří mezi sebou spolupracují, nebojí se zeptat a jsou ochotni si 
navzájem pomoci při řešení jakéhokoliv projektu.

Naši zaměstnanci programují, analyzují, testují, konzultují, prodávají, vyvíjejí software…
Hledáme motivované studenty a absolventy VŠ se zájmem o oblast IT.
Chceš-li aby Tvá práce měla smysl, můžeš se k nám přidat jako
KONZULTANT, PROGRAMÁTOR, OBCHODNÍK, IT SPECIALISTA, HOTLINE SPECIALISTA.
Sleduj naše kariérní stránky (kariera.aimtec.cz) nebo náš facebook!

Budeme systematicky podporovat tvoje vzdělávání, takže s námi nezakrníš. Vedeme otevřenou komunikaci  
a fair-play jednání - všechno říkáme na rovinu a do očí. Řešíme reálné výsledky a výstupy své práce uvidíš 
funkční a v praxi.

Budeš pracovat se světovými značkami v expertním prostředí. Můžeš se stát opravdovým odborníkem  
a stále se zlepšovat. A my chceme růst spolu s tebou. Ozvi se nám, je-li to přístup, který od svého zaměstnání 
očekáváš. Rádi tě poznáme.
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Aisan Industry Czech s.r.o.
Průmyslová 2727
440 01 Louny

kontaktní osoba: Bc. Václav Douša
pozice: HR and GA Senior Manager
e-mail: hr@aisan.cz
telefon: +420 777 231 510
www.aisan.cz

Společnost Aisan se specializuje na výrobu součástí palivového systému automobilů, které musí splňovat 
náročné požadavky na vysokou přesnost a dlouhou životnost.
Závody v Lounech se specializují na výrobu elektrických palivových čerpadel a modulů, které slouží  
k distribuci paliva z nádrže do vstřikovacího systému. Druhá výrobní hala se specializuje na technologii 
tlakového lití hliníku. Hlavním výrobkem je elektronicky ovládaná škrticí klapka, dále pak vyrábíme širokou 
škálu obrobených hliníkových odlitků určených pro motorový prostor automobilů.

konstruktér
 • konstrukční návrhy (stroje, přípravky)
 • zpracování a kontrola kompletní výkresové 
dokumentace (kusovníky, rozkreslování)

 • úpravy strojů + změny výkresové dokumentace
 • objednávání komponentů

Industrial Engineer – Průmyslový inženýr
 • technická příprava nových projektů
 • nákup, instalace a seřizování zařízení
 • vytváření a kompletace technické dokumentace
 • zdokonalování výrobních procesů

 • stabilní zaměstnání v perspektivní společnosti
 • dovolená navíc
 • příspěvek na životní pojištění
 • příspěvek na stravování
 • Relaxpass
 • finanční bonusy
 • příspěvek na dojíždění

 • firemní akce
 • pružná pracovní doba
 • placené volno navíc pro studující při zaměstnání
 • možnost dalšího vzdělávání, včetně školení  
v mateřské firmě v Japonsku
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Allianz pojišťovna, a. s. 
Lochotínská 22
301 00 Plzeň

kontaktní osoba: Mgr. Martin Davídek
pozice: Regionální ředitel
e-mail: martin.davidek@allianz.cz
telefon: +420 773 650 708
www.allianz.cz
www.facebook.com/Allianz-Plzeň

 • Allianz, to je tradice a dynamický růst trvající přes 125 let.
 • Jsme největším správcem aktiv mezi pojišťovnami na světě.
 • Dlouhodobě držíme nejvyšší rating AA.
 • Poskytujeme pojištění většině největších společností světa.
 • Máme zastoupení ve více než 75 zemích celého světa.
 • Věří nám více než 83 milionů klientů.

 • Příjemné a reprezentativní vystupování
 • Chuť pracovat na svém rozvoji
 • Cílevědomost, samostatnost a zodpovědnost

 • Kariérní růst
 • Nadstandardní příjmy
 • Roční bonus až 400 000 CZK
 • Práce pro prestižní značku
 • Speciální motivační program pro talentované
 • Možnost práce v zahraničí
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AISIN EUROPE MANUFACTURINg 
CZECH s.r.o.
Čížovská 456
397 01 Písek

kontaktní osoba: Barbora Hofmanová
pozice: Specialista HR
e-mail: b.hofmanova@aisin.co.cz
telefon: +420 725 818 580
www.aisin.co.cz

AISIN EUROPE MANUFACTURING CZECH je globálním dodavatelem pro automobilový průmysl. K výrobě 
využívá procesy tlakového lití hliníku, obrábění a montáž, nově také tlakové lití plastu. Dodává díly motorů do 
závodů evropských i japonských výrobců automobilů, například Toyota, Renault, Volvo, Nissan, Ford.
S počtem přes 650 zaměstnanců se v regionu řadí mezi významné a stabilní zaměstnavatele.

 • Technolog se zaměřením na proces tlakového lití, obrábění nebo montáž
 • Specialisty kvality
 • Technik kvality, Elektromechanik, Nástrojář apod.

Absolventi ocení propracovaný systém zaškolení a týmovou práci v mladém kolektivu. Nabízíme stabilní 
zaměstnání v rostoucí společnosti, možnost osobního a profesního růstu, jazykové vzdělání, odpovídající 
finanční ohodnocení a řadu dalších benefitů.
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About You: 
We are looking for ambitious and enthusiastic 
graduates with enough personal drive and enthu-
siasm to make you stand out from the crowd! 
You are: 

 a bright mind with a strong leadership ability 
and strong decision-making skills — and it 
shows in your CV. 

 results-driven with great analytical capability 
and an eye for innovating and simplifying our 
processes and practices.  

 committed to get the job done, this is highly 
likely to include continuous weekends and night 
shifts.   

 an excellent communicator in written and 
verbal English, across all organizational levels. 

 working towards, or already finished, your 
degree (2:1 and above).  

Help us build Earth’s most customer-centric company. 
 

#AmazonGradsPioneer  
www.amazon.jobs 

Join as a Graduate Area/Shift Manager 

As an Area Manager, you will be in charge of one depart-
ment within a warehouse, also known as a Fulfilment 
Centre. You will manage the day-to-day operations to 
deliver on the targeted key performance indicators.  

You will be responsible for measuring, evaluating and 
improving processes in the areas of Transportation,  Sup-
ply Chain and Logistics, obtaining and reporting on key 
metrics and data whilst driving production within your 
area. Through your work, you will continuously improve 
the functionality and service level we provide to our cus-
tomers. 

You will lead a large team of employees, be their primary 
point of contact, as well as liaise with other departments 
to ensure a smooth flow of operations.  

Amazon’s Area Managers have bias for action. They need 
to be comfortable making decisions in constantly evolv-
ing, diverse and fast-paced environments.  

During the course of your graduate program, you will 
have the chance to work alongside experienced leaders, 
giving you a unique insight into our business as well as 
plenty of training and support. 

To Apply: 

 
Please visit: 

www.amazon.jobs  
Search for University MBA & Graduate or  

#AmazonGradsPioneer 
 

*Amazon is an equal opportunities employer. We believe    
passionately that employing a diverse workforce is central to 

our success.* 
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Amazon logistic Prague s.r.o.
The BLOX Building
Evropská 11
160 00 Praha

kontaktní osoba: Zuzana Zajacova
pozice: CEE Senior HR Administrator
e-mail: zajacova@amazon.com
telefon: +420 778 432 222
www.amazon.jobs/en/pioneer

Amazon is a company of builders. 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 industries, 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 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.
 • 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

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 flow 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 Logistics, 
reporting on key metrics data and driving production within your area.
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Auto kelly a.s.
Ocelářská 16
Praha 9 190 00

kontaktní osoba: Miroslava Hradilová
pozice: HR manager
e-mail: miroslava.hradilova@autokelly.cz
telefon: +420 702 090 719
http://prace.autokelly.cz

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

Hledáme ty z vás, kterým záleží na výsledcích jejich práce a jdou si za svým cílem.
Těšíme se na kolegy, kteří mají nápady, energii a chuť společně posouvat věci kupředu a co nejlépe 
reprezentovat silnou značku Auto Kelly.

Především uplatnění v produktovém managementu, strategickém nákupu, logistice, marketingu a IT. Pohodové 
a neformální prostředí  a spravedlivé ohodnocení práce.
Pro studenty realizujeme Trainee programy a absolventům umíme nastartovat jejich profesní dráhu.
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Automotive lighting, s.r.o.
Pávov 113
586 01 Jihlava

kontaktní osoba: Jana Tománková
pozice: HR Business Partner
e-mail: jana.tomankova@al-lighting.com
telefon: +420 567 562 798
www.al-lighting.cz/cs
www.tvorimesvetlo.cz

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

 • Vývojový konstruktér světlometů/LED modulů
 • Elektronik
 • Technický specialista průmyslové automatizace
 • Procesní inženýr pro sériovou výrobu

 • Technolog/procesní inženýr montážních linek
 • Inženýr kvality – výrobní kvalita
 • Specialista štíhlé výroby/údržby

Zázemí stabilní zahraniční společnosti využívající moderní technologie, podporu při relokaci, příspěvek na 
dojíždění, odpovídající platové ohodnocení, prémiový systém dle dosažených cílů, příplatek na preventivní 
zdravotní péči, příplatek na penzijní připojištění, 13. a 14.mzda, odměny při životních a pracovních jubileích, 
možnost odborného růstu a osobního rozvoje, 5 týdnů dovolené, benefity.
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Absolventům nabízíme pracovní uplatnění v oblastech logistika, podpora výroby, kvalita, technologie, vývoj, 
engineering. Např.:



R&D, Software and Services

www.aveng.cz

▪ Dodávejte špičkový CAD – PLM – SLM software

▪ Konstruujte ▪ Vyvíjejte ▪ Počítejte ▪ Zkoušejte ▪ Měřte 

▪ Implementujte…s námi!

Staňte se součástí našeho týmu.
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AV ENgINEERINg, a.s.
Kvítková 668 
760 01 Zlín

Pobočky:
Plzeň, Chrudim, Liberec

kontaktní osoba: Kateřina Helusová
pozice: Marketing Manager
e-mail: job@aveng.cz
telefon: +420 371 000 114, +420 603 870 121
www.aveng.cz

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

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

Do našeho týmu si představujeme osobu:
 • se SŠ/VŠ vzděláním strojírenského zaměření s dobrou znalostí anglického jazyka 
 • s aktivním přístupem k řešení problémů, flexibilitou a zodpovědností
 • se znalostí CAD/CAM systému – ideálně některé ze softwarových technologií od společnosti PTC: Creo  
(dříve Pro/ENGINEER), Windchill, Arbortext, Mathcad

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

Kompletní nabídku volných pozic naleznete na www.aveng.cz

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

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

 • dobré finanční podmínky s ohodnocením podle nasazení, schopností a dosahovaných výsledků
 • práci v přátelském kolektivu a další firemní benefity

diplomová nebo bakalářská práce

praxe / stáž

brigáda

částečný úvazek

Možnosti během studia Hledané obory

trainee program

STROjNí DESIgN

ElEkTRO jAZyky

IT HUMANITNí

APlIkOVANé VěDy PRáVO

STAVEBNí OSTATNí

EkONOMIE

R&D, Software and Services

www.aveng.cz

▪ Dodávejte špičkový CAD – PLM – SLM software

▪ Konstruujte ▪ Vyvíjejte ▪ Počítejte ▪ Zkoušejte ▪ Měřte 

▪ Implementujte…s námi!

Staňte se součástí našeho týmu.
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AVECO s.r.o.
Veleslavínská 39
162 00 Praha 6

kontaktní osoba: Jitka Štolcová
pozice: Office Manager
e-mail: jitka.stolcova@aveco.com
telefon: +420 235 366 707
www.aveco.com

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.

Do našeho týmu hledáme ambiciózní a zodpovědné kolegy na obsazení těchto pozic:
 • Vývojář Java a Vývojář C++
 • Projektový inženýr
 • Obchodník

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.

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 celosvětově uznávané 
společnosti, dobré finanční ohodnocení, pružná pracovní doba, zaměstnanecké benefity (příspěvek na stravování, na 
penzijní/životní připojištění, 5 týdnů dovolené), bezbariérové nekuřácké prostředí.
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BORgERS CS 
Stehlíkova 1111
337 01 Rokycany - Nové Město

kontaktní osoba: Adéla Wiesnerová
pozice: HR Coordinator
e-mail: AWiesnerova@borgers-group.com
telefon: +420 702 167 693
www.borgers-group.com

BORGERS CS je součástí německé BORGERS Group čítající 23 výrobních závodů v Evropě, Číně a USA. Hlavní 
sídlo má ve vestfálském Bocholtu, kde je v majetku a pod vedením již 5. generace rodiny zakladatele. Dnes 
je BORGERS významným dodavatelem většiny světových automobilek. Jedná se o netkané textilie a výlisky  
z převážně recyklovaných materiálů, jež se využívají v interiérech, zavazadlovém prostoru a na dalších 
místech, kde slouží například k odhlučnění vozu. Borgers je se svými 4 provozy, více než 3.000 zaměstnanci  
a obratem téměř 6 mld. Kč největším zaměstnavatelem na Plzeňsku a stále roste.

Volné pracovní pozice:
•  Směnový vedoucí / mistr - sklad, výroba
•  Vedoucí skladu
•  SQ Engineer
•  Project manager junior (NJ, vhodné pro absolventy)
• Administrativní podpora odd. řízení dodavatelů 

(částečný úvazek, vhodný pro studenty)

Volné pracovní pozice výroba, sklady:
•  Elektrikář (vyhláška 50/par. 6)
•  Svářeč (CO2, TIG, MAG)
•  Technik údržby
•  Operátor ve výrobě
•  Manipulant VZV
•  Logistik/skladník

•  stabilní pracovní místo s možností kariérního růstu
•  práci v příjemném kolektivu
•  príspěvek na dojíždení 2,60 Kč na km až do výše 

4.300 Kč
•  prémie za 100% docházku – 1.500 Kč/měs.
•  6 dní dovolené navíc dle počtu odpracovaných let
•  příspěvek 5.000 Kč za svatbu a narození dítěte
•  příspěvky na stravování

• odměna za doporučení nového zaměstnance 3.000 Kč
•  prémie při pracovním výročí

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

Fascinating AVL  
Whatever you have in mind
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AVl Software and Functions gmbH
Im Gewerbepark B29
930 59 Regensburg
Německo

kontaktní osoba: Gabriela Hojgr
pozice: Human Resources
e-mail: gabriela.hojgr@avl.com
telefon: +49 941 63089-151; Fax-111
www.avl.com

AVL is the worlds largest independent company for the development of powertrain systems with internal 
combustion engines as well as instrumentation and test systems.
AVL Powertrain Engineering is an expert partner to the global automotive and mobility industry for the 
development of innovative powertrain systems. From diesel engines to electric drives, from alternative fuels 
to control software, from transmissions to batteries, we have been working in partnership with companies all 
over the world for more than 60 years.

Junior Engineers, Internships, Working students in the areas: Internal combustion engines development,
Transmissions development, Complete powertrain system development, Hybrid and electric drives 
development and Controls and Electronics development.

There are many factors that make AVL as successful as it is: International Teams, Cutting Edge Technology,
Reference Customer Projects, strategic Career Development. We believe in empowering our people and giving
them all the support they need!
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AVL is the world‘s largest independent company for development, 
simulation and testing technology of powertrains. We are looking for 
people who want to move forward and take an active part in shaping the 
future of mobility: from internal combustion engines to electrified power-
train. Apply now! Scan the QR Code to receive the latest job vacancies  
on your mobile phone or visit our website www.avl.com/jobs

Fascinating AVL  
Whatever you have in mind
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BOS Automotive Products CZ s.r.o.
U Porcelánky 786
431 51 Klášterec nad Ohří

kontaktní osoba: Tomáš Novák
e-mail: tnovak@bos.de
www.bos.jobs.cz

Dynamicky se rozvíjející dceřiná společnost německého koncernu působícího od roku 1910 v odvětví 
automobilového průmyslu. Výrobce interiérového vybavení přispívajícího k bezpečnosti a pohodlí do vozidel 
všech významných světových značek.
Podnik zaměstnávající přes 3500 zaměstnanců po celém světě, v ČR více než 450 zaměstnanců v Klášterci 
nad Ohří.
Dodavatel pro významné světové výrobce automobilů jako např. BMW, Daimler, Volvo, Volkswagen, Škoda, 
Audi, Jaguar, Ford, Land Rover a další.

Hledáme aktivní a motivované zaměstnance. Absolventi vysokých škol a univerzit jsou u nás vždy vítáni. 
Pomáháme rozvoji absolventů a diplomantů.
Aktuální volné pracovní pozice naleznete zde: www.bos.jobs.cz.

 • perspektivu v automobilovém průmyslu
 • moderní pracovní prostředí
 • příspěvek na životní pojištění
 • zajímavé platové podmínky (13. plat, bonusy, prémie)
 • pracovní smlouvu na dobu neurčitou
 • neustálé vzdělávání pracovníků
 • závodní stravování
 • firemní dopravu
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BOSCH DIESEl s.r.o.
Pávov 121
586 06 Jihlava

kontaktní osoba: Magdalena Martini
pozice: vedoucí týmu HR marketingu
e-mail: magdalena.martini@cz.bosch.com
telefon: +420 567 585 664 
www.kariera.bosch.cz

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 4 100 zaměstnanců.
Dnes jsou snahy a cíle společnosti Bosch vyjádřeny sloganem "Stvořeno pro život". Tím je myšlena spolehlivá 
technika provázející člověka po celý jeho život, ale zároveň i technika přispívající k ochraně životního 
prostředí a přírodních zdrojů. Technika, která pomáhá zlepšovat kvalitu našeho života. Naším cílem je udržet 
si špičkovou pozici v oblasti automobilové techniky a nadále rozvíjet naše služby.

Absolventy VŠ technického směru (strojního nebo elektrotechnického) se znalostí AJ nebo NJ, kteří chtějí 
pracovat v mezinárodní společnosti. V naší firmě získají mnoho zajímavých zkušeností a budou mít široké 
možnosti, jak rozvíjet svůj potenciál.

 • Nadstandardní platové ohodnocení
 • Možnost příspěvku na bydlení ve výši  
5.000 Kč/měsíc

 • 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 a slevy v partnerských firmách
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BRISk Tábor, a.s.
Vožická 2068
390 02 Tábor

kontaktní osoba: Mgr. Dana Štegerová
pozice: personální ředitelka
e-mail: stegerova@brisk.cz
telefon: +420 731 557 733
www.brisk.cz

Brisk Tábor, a.s. je tradiční českou firmou se zaměřením na výrobu komponentů pro automotive, která v loňském 
roce oslavila 80 let svého vzniku. Zaměstnává cca 600 zaměstnanců 70 profesí a v regionu patří mezi největší 
a nejstabilnější zaměstnavatele. Je nositelem mnoha ocenění, mezi které patří i ocenění Nejobdivovanější 
firma Jihočeského kraje, Exportér roku, Dodavatel pro auto roku a významné ocenění firma získala také od 
koncernu VW za nejlepšího dodavatele. BRISK je proexportně zaměřenou společností a své produkty vyváží 
do více jak 70 zemí světa na všech kontinentech. Prudkého rozvoje v posledních letech dosáhla především 
divize Autoelektroniky, jejíž obrat roste meziročně o 30%.

 • Návrháře a propagátory elektronických obvodů
 • Aplikační inženýry
 • Odborníky na simulaci magnetických obvodů
 • Programátory jednoúčelových nástrojů
 • Odborníky na stavbu elektrotechnologie 

 • Kreativní práci na projektech pro přední světové výrobce automobilů,
 • Neustálý kontakt s moderními trendy v oblasti automotive,
 • Možnost seberealizace v rámci návrhu nových produktů,
 • Spoluúčast na rozhodování o technickém řešení,
 • Možnost uplatnit jazykové znalosti při jednání se zástupci zákazníka,
 • Možnost uplatnění schopností napříč projektovým týmem,
 • Zařazení do rozvojového programu pro talenty
 • Možnost kariérního růstu.
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Bühler Praha 
Vyskočilova 1442/1b
140 00 Praha 4

kontaktní osoba: Tereza Dietzová
pozice: HR Responsible
e-mail: tereza.dietzova@buhlergroup.com
telefon: +420 241 080 602
www.buhlergroup.com/global/en/home

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

 • PLC Programmer
 • SCADA Programmer
 • Software Developer
 • Design Engineer

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

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

 • Excellent career opportunities and an unique 
environment for personal development

 • Continuous learning opportunity and professional 
growth

 • Young professional team

 • Pleasant working atmosphere
 • International travel opportunity
 • Flexible working hours
 • Bonuses and Cafeteria system
 • Internal language courses
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Carrier Česká republika
Výrobní závody: 
Lidická 323, Beroun
Plzeňská 601, Mýto u Rokycan
Evropská centrála: 
Office Park Hadovka, Evropská 2591/33e, Praha 6

kontaktní osoba: Michala Hubáčková
pozice: HR Generalist   
e-mail: michala.hubackova@carrier-ref.cz 
telefon: +420 311 650 391
www.carrier-ref.cz

Jsme součástí UTC Climate, Controls & Security, která je přední světovou společností v oblasti topných, 
klimatizačních a chladicích systémů. V Praze máme ředitelství pro region EMEA, v České republice dva výrobní 
závody - v Berouně a Mýtě u Rokycan. Zabýváme se výrobou chladicích a mrazicích zařízení pro komerční 
účely a výrobou klimatizací a tepelných čerpadel. Dohromady máme přes 1 000 zaměstnanců. 

 • studenta/ku  nebo absolventa/ku technického oboru se zájmem o problematiku chlazení (studium oboru 
chlazení výhodou, ale rozhodně ne podmínkou)

 • energickou a samostatnou osobnost se zájmem o inovativní řešení
 • důležitá je kromě češtiny/slovenštiny alespoň základní znalost angličtiny nebo němčiny – zákazníci jsou  
z širšího evropského regionu

 • možnost rozvoje kariéry v mezinárodním měřítku
 • příspěvek na dovolenou 10 000 Kč / rok
 • příspěvek na životní pojištění 8 000 Kč / rok
 • týden dovolené navíc
 • každodenní využití jazyků
 • zázemí Technické Akademie v Německu
 • flexibilní začátek a konec pracovní doby, možnost občasné práce z domova
 • 3 dny indispozičního volna (sick day) / rok u THP pozic
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CA CZ, s.r.o.
V Parku 2343/24
148 00 Praha 4, Chodov

kontaktní osoba: Martin Mrzena
pozice: Talent Acquisition Manager
e-mail: martin.mrzena@ca.com
telefon: +420 731 191 802
www.ca.com/cz

Founded in 1976, CA Technologies serves customers in virtually every country in the world. Our Software 
helps customers succeed in a future where every business—from apparel to energy—is being rewritten by 
software. From planning to development topmanagement to security, at CA we create software that fuels 
transformation for companies in the application economy.
Opened in 2005, the Prague Technology Center offers a thriving environment for those wishing to develop 
careers in Software Development, Sales, PreSales, Services or Finance. We’re located on The Park Business 
Campus in Prague 4, Chodov, just a few minutes walk from the metro.

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

Working on some of the most strategic and advanced projects, with some of the brightest minds in the 
industry, you’ll help offer our customers practical approaches to delivering new, innovative services and value 
through IT.
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CCA group a.s.
Karlovo nám. 17
120 00  Praha 2 

Pobočky:
Krátká 3, 6 a 8, 301 00  Plzeň
Bašty 8, 602 00 Brno

kontaktní osoba: Šárka Kunešová
pozice: office manager
e-mail: sarka.kunesova@cca.cz
telefon: +420 378 229 411, +420 602 143 206
www.cca.cz

Společnost CCA Group a.s. (Computer, Consultancy and Applications) je předním poskytovatelem informačních 
systémů v České republice se zaměřením na obory systémová integrace, správy dokumentů, Business Intelligence  
a zakázkový vývoj. Na trhu IT služeb působí již od roku 1991 a je zavedenou firmou s více než 70-ti zaměstnanci 
v Praze, Plzni a Brně. Mezi nejdůležitější zákazníky CCA patří např. Škoda JS, Toyota Tsusho SA, České aerolinie, 
Ministerstvo spravedlnosti ČR, Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj. Krédem naší společnosti je dosažení 
spokojenosti klientů s řešením, které přinese zefektivnění práce a rozvoj jejich podnikání a činnosti. Řešením 
rozumíme komplexní skladbu služeb a softwaru od identifikace problému, požadavků až po implementaci softwaru 
a školení uživatelů. CCA je předním lokálním partnerem společností Oracle a Microsoft. 

Dlouhodobě u nás nacházejí uplatnění pracovníci na všech pozicích procesu výroby softwaru, kteří jsou 
ochotni učit se novým věcem a chtějí se uplatnit v dynamické softwarové firmě. Zejména se jedná o pozice 
analytiků, softwarových návrhářů, programátorů a testerů.

Aktuálně hledáme pro pracoviště v Plzni kolegu nebo kolegyni na pozici analytik-projektant, JAVA návrhář/
programátor a C# návrhář/programátor.

Společnost CCA Group nabízí zázemí silné IT 
společnosti, odborný růst, tvořivou práci v mladém 
kolektivu s nejmodernějšími technologiemi.
Uchazečům nabízíme práci na moderních 
technologiích, možnosti vzdělávání a dalšího rozvoje.
Pro studenty Katedry informatiky a výpočetní 
techniky FAV ZČU již několik let vyhlašujeme Soutěž 
o nejlepší bakalářskou a diplomovou práci. 

Nabízíme vedení bakalářských a diplomových prací  
a zadávání semestrálních prací.
• Zajímavé platové hodnocení na základě výsledků
• Projektové a výkonnostní odměny
• Osobní přístup, zájem o nové nápady a myšlenky
• Motivující pracovní podmínky
• Benefity
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CertiCon a.s.
The Blox Evropská 11 
160 00 Praha 6

Pobočky: 
Plzeň (Teslova)
Ostrava (The Orchard, Hornopolní)

kontaktní osoba: Alice Kulišová
pozice: HR Manager
e-mail: hr@certicon.cz
telefon: +420 224 904 245
www.certicon.cz
www.facebook.com/CertiCon-a-s

CertiCon a.s. je společností zaměřující se na komplexní služby v oblasti návrhu, vývoje a testování softwaru. 
Pracujeme zejména na projektech pro zdravotnictví, strojírenský, automobilový či letecký průmysl  a v oblasti 
telekomunikací. 

Jsme česká firma s dvacetiletou tradicí. V současné době zaměstnáváme téměř 300 pracovníků v Praze, Plzni 
a Ostravě.

Hledáme absolventy a studenty vyšších ročníků VŠ se zaměřením na IT nebo příbuzné technické obory. Rádi 
Vám pomůžeme nastartovat Vaši kariéru v IT po ukončení studia nebo formou brigády již při něm.

Otevřené pozice ve vývoji i testování SW: 
 • C++ / C# (embedded či vývoj medicínských aplikací - SW pro kardiostimulátory, počítačové vidění, SW pro 
GSM-R)

 • Java (automobilová diagnostika či SW pro optimalizaci výroby)
 • Mobilní technologie: různorodé Android i iOS projekty
 • Webové technologie: PHP, JS, CSS
 • Manuální i automatické testy špičkových life-critical aplikací
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Continental Engineering  
Services gmbH
Osterhofener Str. 17
93055 Regensburg

kontaktní osoba: Antje Haak
pozice: HR Business Partner
e-mail: antje.haak@conti-engineering.com
www.conti-engineering.com

Since 2006 Continental Engineering Services (CES) has been active worldwide as an independently operating 
provider of comprehensive engineering services. The extensive know-how and creativity of our engineers, 
as well as access to Continental’s entire technology pool, provides a unique position for our development. 
The flexibility and speed of small engineering team combined with the strength of an internationally leading 
company. In addition, our adaptability enables established mass production technology to become a reality 
from small series and niche applications at economical costs.

Team players (m/f) who are taking the initiative.
University degree in the context of control engineering, mechanical-/ electrical-engineering, physics or 
equivalent.
Good Communication skills, cross-disciplinary thinking, analytic and result oriented working style are eligible.

Our employees are the key to success.
Continentals company culture is shaped by our four main values: Trust, Freedom To Act, Passion To Win, and 
For One Another.
Our employees believe in the principles behind learning throughout their lifetime and we provide access to 
knowledge at every level of our company.
Let your ideas shape the future!
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CZ.NIC, z.s.p.o.
Milešovská 1136/5
130 00 Praha 3

kontaktní osoba: Daniel Rozum
pozice: Projektový koordinátor
e-mail: prace@nic.cz
www.nic.cz

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

Hledáme lidi, kteří myslí a práce je baví. Vzdělání je důležité, ale schopnosti a snaha jsou pro nás důležitější 
než tituly. Pokud fandíte open source, u nás se budete cítit opravdu dobře. Všechny aktuálně volné pozice 
najdete na www.nic.cz/kariera.

Nabízíme zajímavou a odpovědnou práci v přátelské atmosféře malé firmy. U nás budete mít možnost se dále 
vzdělávat nebo navštěvovat odborné konference. Snažíme se studentům a absolventům vyjít vstříc i flexibilní 
pracovní dobou. A pokud to máte do Prahy daleko, máme pobočky také v Brně, Plzni a Českých Budějovicích.
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Letní škola je určena absolventům bakalářského studia a studentům magisterských oborů, kteří 
chtějí získat komplexní přehled o provozu elektrizační soustavy.

Září 2016 v Praze, v sídle společnosti ČEPS.
Nabízíme příležitost setkat se s jedinečnými odborníky z řad našich zaměstnanců, kteří si pro 
Vás připravili sérii zajímavých přednášek. Do praxe vás přenesou zajímavé exkurze. V sídle 
společnosti se seznámíte s chodem centrálního dispečinku, který nepřetržitě stráží rovnováhu české 
elektroenergetické soustavy.

Termín uzávěrky přihlášek je 30. 6. 2016. Prosíme, přiložte ke svému e-mailu životopis s motivačním 
dopisem. Vzhledem k omezené kapacitě Letní školy k němu můžeme přihlédnout.

Pro mimopražské zájemce bude zajištěno ubytování na naše náklady.

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

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

Letní škola ČEPS

VEDEME ELEKTŘINU NEJVYŠŠÍHO NAPĚTÍ
WELL UNBUNDLED CONNECTIVITY

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

kontaktní osoba: Tereza Smrčková
pozice: HR Business Partner
e-mail: smrckova@ceps.cz
telefon: +420 775 010 414
www.ceps.cz

ČEPS, a.s., je jediným provozovatelem elektro-energetické přenosové soustavy v České republice. Zajišťuje 
přenos elektřiny nejvyššího napětí a udržuje potřebnou rovnováhu mezi výrobou a spotřebou elektrické 
energie.
ČEPS, a.s., poskytuje přenosové a systémové služby, zajišťuje podpůrné služby a dispečersky řídí zařízení 
přenosové soustavy i systémové zdroje na území ČR.
Společnost ČEPS Invest je inženýrsko-dodavatelskou organizací rozvodných zařízení pro elektroenergetiku. 
Jako dceřiná společnost ČEPS, a.s., se specializuje na zařízení vvn a zvn. Předmětem činnosti společnosti ČEPS 
Invest je zajištění technického a projektového řešení staveb, komplexní inženýrské činnosti.

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

Nabízíme zajímavé, perspektivní a stabilní zaměstnání v oboru energetika/elektrotechnika ve společnosti, 
která má jedinečné know-how a disponuje unikátními činnostmi ve svém oboru. Zaměstnance odměňujeme 
nejenom širokou škálou zaměstnaneckých benefitů, ale i pestrou nabídkou vzdělávání a osobnostního 
rozvoje. V neposlední řadě klademe důraz na budování profesionálního pracovního prostředí, kde se lidé rádi 
potkávají, spolupracují a své znalosti a zkušenosti sdílí. S námi můžete dále růst!
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Letní škola je určena absolventům bakalářského studia a studentům magisterských oborů, kteří 
chtějí získat komplexní přehled o provozu elektrizační soustavy.

Září 2016 v Praze, v sídle společnosti ČEPS.
Nabízíme příležitost setkat se s jedinečnými odborníky z řad našich zaměstnanců, kteří si pro 
Vás připravili sérii zajímavých přednášek. Do praxe vás přenesou zajímavé exkurze. V sídle 
společnosti se seznámíte s chodem centrálního dispečinku, který nepřetržitě stráží rovnováhu české 
elektroenergetické soustavy.

Termín uzávěrky přihlášek je 30. 6. 2016. Prosíme, přiložte ke svému e-mailu životopis s motivačním 
dopisem. Vzhledem k omezené kapacitě Letní školy k němu můžeme přihlédnout.

Pro mimopražské zájemce bude zajištěno ubytování na naše náklady.

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

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

Letní škola ČEPS

VEDEME ELEKTŘINU NEJVYŠŠÍHO NAPĚTÍ
WELL UNBUNDLED CONNECTIVITY

Kontaktní adresa:
ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10
e-mail: kariera@ceps.cz, www.ceps.cz
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Český software, s.r.o.
Nerudova 5
30100 Plzeň

kontaktní osoba: Ing. Miroslav Štengl
e-mail: info@ceskysoftware.cz
telefon: +420 377 918 265
www.ceskysoftware.cz

Jsme softwarová společnost s více než patnáctiletou historií na trhu. Díky spojení s německou společností 
Euronics GmbH a mateřskou společností HIW GmbH poskytujeme našim zaměstnancům kvalitní zázemí  
a stabilní prostředí.
Naším hlavním předmětem vývoje je ERP modulární systém HIW Rendite. V posledních letech jsme se zaměřili 
na tvorbu webových stránek a e-shopů prostřednictvím našeho redakčního systému CS WebDesigner.

• Studenty a absolventy technických škol se zaměřením na IT.
• Hledáme mladé IT nadšence, kteří rádi pracují s novými technologiemi.
• Výhodou je znalost programovacích jazyků MS SQL, Delphi, asp.net, csharp.
• Znalost anglického a německého jazyka výhodou.

• Zaměstnání při studiu (40-120 hodin měsíčně).
• Zaměstnání na hlavní pracovní poměr.
• Práci v mladém kolektivu.
• Možnost osobního rozvoje.
• Dobré platové podmínky.
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Daikin Industries Czech Republic s.r.o.
U Nové Hospody 1
301 00 Plzeň

kontaktní osoba: Tomáš Matoušek
pozice: HR Senior Specialist
e-mail: matousek.t@daikinczech.cz
telefon: +420 724 633 533
www.daikinczech.cz

Společnost Daikin je přední světový výrobce zařízení pro vytápění, větrání a klimatizaci, včetně tepelných 
čerpadel a chladicích řešení. Společnost dodává inovativní řešení klimatizace vnitřních prostor v prémiové 
kvalitě, která odpovídá měnícím se potřebám našich zákazníků z řad soukromých osob, obchodu a průmyslu.
V naší plzeňské pobočce neustále investujeme do svého vývojového oddělení a rozšiřujeme portfolio 
vyráběných modelů.

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

 • zajímavou práci v moderní mezinárodní společnosti
 • podporu kariérního růstu a osobního rozvoje
 • pravidelné roční navyšování mzdy
 • práci v příjemném pracovním prostředí
 • řadu firemních benefitů včetně půlročních bonusů
 • možnost zahraniční stáže
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ČEZ, a. s.
Duhová 425/1
140 00 Praha 4

kontaktní osoba: Martin Klacián
pozice: HR specialista pro nábor senior
e-mail: martin.klacian@cez.cz
telefon: +420 211 042 715
www.kdejinde.cz

Energetická společnost ČEZ je největším energetickým uskupením v České republice i v rámci celé střední  
a jihovýchodní Evropy. ČEZ je největším výrobcem elektřiny v České republice, dále dodává svým zákazníkům 
plyn a teplo.
Společnost ČEZ je jádrem rozsáhlé skupiny firem – Skupiny ČEZ, jejíž aktivity zahrnují pestré spektrum činností 
od těžby surovin, přes výrobu, distribuci a obchod až po oblast telekomunikací, informatiky, jaderného 
výzkumu, projektování, výstavby a údržby energetických zařízení nebo zpracování vedlejších energetických 
produktů. Skupina ČEZ se věnuje i dalším činnostem souvisejících s výrobou elektřiny. Je aktivní na poli vědy 
i inovací.

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

Nabízíme zajímavou práci, která má smysl, široké možnosti pracovního uplatnění, rozvoj a profesní růst 
zaměstnanců, nadstandardní podmínky a benefity, stabilní zázemí silné společnosti.
Aktuální nabídku pracovních míst najdete na www.kdejinde.cz.
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Hledáme
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Eaton European Innovation Center
Bořivojova 2380
252 63 Roztoky u Prahy

kontaktní osoba: Jan Závora
pozice: HR Manager
e-mail: janzavora@eaton.com
www.eaton.com

Eaton Corporation je společností zabývající se řízením diverzifikované energie, která svým zákazníkům 
poskytuje úsporná řešení pomáhající efektivně řídit elektrickou, hydraulickou a mechanickou energii. Eaton 
má nyní zhruba 100 000 zaměstnanců a zákazníkům dodává své výrobky ve více než 175 zemích světa.

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

•  studenty na odborné stáže
•  absolventy technických oborů:
 strojní inženýrství
 elektrotechnika a elektronika
 IT a výpočetní technika
•  techniky a inženýry s praxí

•  unikátní příležitost podílet se na budování a rozvoji Evropského inovačního centra
•  práci na plný úvazek, při studiu i trainee programy
•  spolupráci s přátelským mezinárodním týmem
•  odpovídající mzdu a roční výkonostní bonus
•  širokou škálu benefitů
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E.ON Česká republika, s. r. o.
F. A. Gerstnera 2151/6
370 49 České Budějovice

kontakt: HR Direct
e-mail: hrdirect.cz@eon.com
telefon: +420 389 11 22 22
www.kariera.eon.cz

Společnost E.ON je stabilním partnerem na energetickém trhu v ČR. Našim zákazníkům převážně v jižních 
Čechách a na jižní Moravě dodáváme elektřinu, zemní plyn a poskytujeme specializovaná energetická řešení.
Svým zaměstnancům nabízíme moderní pracovní prostředí, flexibilní pracovní dobu, možnost profesionálního 
růstu a zvyšování kvalifikace.

 • 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

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

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

diplomová nebo bakalářská práce

praxe / stáž

brigáda

částečný úvazek

Možnosti během studia Hledané obory

trainee program

STROjNí DESIgN

ElEkTRO jAZyky

IT HUMANITNí

APlIkOVANé VěDy PRáVO

STAVEBNí OSTATNí

EkONOMIE





77

Profil firmy

Hledáme

Nabízíme

Profil firmy

Hledáme

Nabízíme

eMan s.r.o.
V Olšinách 82/16
100 00  Praha 10

kontaktní osoba: Ondřej Ludvík
pozice: HR Manager
e-mail: jobs@eman.cz
telefon: +420 603 167 285
www.eman.cz

eMan je předním českým poskytovatelem mobilních řešení. Vysoká kvalita, skvělý design a UX našich produktů 
jsou pro nás alfou a omegou. I proto mobilní aplikace z naší dílny získaly řadu ocenění – Mobilní aplikace roku, 
Internet Effectiveness Awards, IT Projekt roku a řada dalších.
Pracujeme na zakázkách pro nejvýznamnější tuzemské i nadnárodní společnosti, jako jsou například Škoda 
Auto, O2, Honeywell, Jablotron, E.ON, Česká pojišťovna a řada dalších.
V od ledna 2016 je eMan členem skupiny JABLOTRON GROUP.

• Android / iOS / Windows 10 Mobile Developer
• Xamarin Developer
• Ruby on Rails Developer
• Frontend Developer
• UX Designer
• Graphic Designer
• Project Manager
• Tester

• Finanční odměnu, se kterou budeš opravdu spokojený/spokojená.
• Možnost měnit svět prostřednictvím mobilních technologií a internetu věcí.
• Práce na zajímavých projektech s nejnovějšími technologiemi (Oculus Rift, Apple Watch, iBeacon…).
• Mladý kolektiv a příjemné pracovní prostředí v Plzni, Praze nebo Hradci Králové.
• Volnou pracovní dobu a možnost práce i na částečný úvazek z domova, při práci můžeš klidně i studovat.
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e4t electronics for transportation s.r.o.
Novodvorská 994/138
142 21 Praha 4

kontaktní osoba: Kateřina Brožková Marková
pozice: Recruitment
e-mail: katerina.brozkova.markova@e4t.cz
telefon: +420 606 704 828
www.e4t.cz

Společnost e4t electronics for transportation s.r.o. je předním poskytovatelem služeb pro vývoj elektrických 
a elektronických systémů vozidel v České republice. Je nedílnou součástí technického vývoje koncernu 
Volkswagen a díky svým vysoce kvalifikovaným odborníkům přebírá odpovědnosti v různých fázích vývoje 
automobilové elektroniky. Již od roku 2001 podporuje e4t své zákazníky během celého vývojového cyklu - od 
návrhu, přes vývoj a testování až po integraci a sériové nasazení. Tyto své kompetence doplňuje také výrobou 
hardwarových a softwarových prototypů. e4t je dceřinou společností firem ŠKODA AUTO a.s. a Carmeg GmbH, 
což z ní činí 100% člena skupiny Volkswagen.

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

 • Perspektivní a zajímavou práci v automobilovém průmyslu
 • Zázemí koncernu Volkswagen
 • Moderně vybavené pracoviště
 • Příležitost k osobnímu růstu
 • Motivující finanční ohodnocení
 • Pružnou pracovní dobu
 • 5 týdnů dovolené
 • Další nadstandardní benefity
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Požadavky:
 • Komunikativní znalost AJ/NJ
 • Schopnost týmové spolupráce
 • Proaktivní přístup

 • Samostatnost
 • Analytické uvažování
 • Ochota cestovat
 • Orientace v automobilové elektronice výhodou
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EDSCHA AUTOMOTIVE  
kAMENICE s.r.o.
Masarykova 701
394 70 Kamenice nad Lipou

kontaktní osoba: Marie Samková
pozice: vedoucí personálního oddělení
e-mail: msamkova@edscha.cz
telefon: +420 724 424 140
www.edscha.com

EDSCHA AUTOMOTIVE KAMENICE s. r. o. je strojírenskou výrobní společností, dodavatelem dílů pro automobi-
lový průmysl. Nosným výrobním programem je výroba dveřních závěsů a pantů.
Firma má vlastní vývoj, zkušebnu, dále projektové a procesní řízení.

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

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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ENgEl strojírenská spol. s r.o.
Českobudějovická 314
382 41 Kaplice

kontaktní osoba: Monika Řezníčková
pozice: Senior Recruiter
e-mail: monika.reznickova@engel.at
telefon: +420 731 441 952
www.engelglobal.cz
www.engel.jobs.cz

Společnost Engel vznikla v roce 1945 v Rakousku a v současné době je jedničkou na světě ve výrobě 
vstřikovacích lisů. Disponuje devíti závody a zaměstnává téměř 5000 lidí. Svým zákazníkům nabízí kompletní 
technologii vstřikovaní zajištěnou jediným dodavatelem, tzn. stroj, projektování vstřikovacích forem, 
automatizaci, procesy, školení a servis.
Závod v Kaplici aktuálně zaměstnává 750 pracovníků, do budoucna se však rozroste o dalších 300 lidí. 
Samotná výroba v závodě je rozdělena do oddělení kovovýroby, elektrovýroby, oddělení periferií a konstrukční 
kanceláře.

Engel podporuje studenty technických oborů, kteří po absolvování střední nebo vysoké školy najdou 
uplatnění např. jako strojní mechanici, obráběči kovů, elektrotechnici či třeba strojní konstruktéři. To jsou 
v současné době ze strany společnosti nejvíce poptávané profily. Podpora studentů probíhá již od prvního 
ročníku studia a vybraní zájemci tak získávají praxi v moderní výrobní společnosti, stipendium či možnost 
vycestovat do zahraničních poboček.

Studentům Engel nabízí možnost získat praxi u světového leadera ve výrobě vstřikovacích lisů, stipendium, 
placenou produktivní činnost, možnost navštívit mateřský závod v Rakousku a v neposlední řadě také 
automaticky získají zajímavé pracovní uplatnění po absolvování školy. Důležitý je zájem o techniku a ochota 
vzdělávat se, ostatní už zajistí Engel.
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ept connector s.r.o.
Pohraniční stráže 44
357 03 Svatava

kontaktní osoba: Ing. Gabriela Holubová
pozice: Personalistka
e-mail: gabriela.holubova@ept.cz
telefon: +420 352 350 234
www.ept.cz/prace

Firma s dlouholetou tradicí ve výrobě elektronické spojovací techniky pro automobilový průmysl se zázemím 
zahraničního vlastníka patřící mezi významné podniky v Sokolovském regionu.
Mateřská firma se sídlem v Německu, s pobočkami v USA, Číně, České republice.
Vlastník certifikátu ISO/TS 16949, ISO 9001 a ISO 14001.
Síť odběratelů má celosvětovou působnost.
O vysokých výrobních standardech svědčí několik úspěšných zákaznických auditů.

 • Vedoucí oddělení engineering
 • Průmyslový inženýr
 • Konstruktér – elektro
 • PLC programátor
 • Disponent logistiky
 • Technik kvality
 • Procesní technik

 • zázemí stabilní zahraniční výrobní společnosti 
 • dobré platové ohodnocení
 • další vzdělávání v oboru 
 • příspěvek na dopravu, stravenky
 • týden dovolené navíc 
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EUROSOFT-Control s.r.o.
odštěpný závod Plzeň-jih
Plzeňská 375
332 09 Štěnovice

kontaktní osoba: Marie Chmelíková
pozice: personalistka
e-mail: m.chmelikova@eurosoft-control.cz
telefon: +420 371 651 355
www.eurosoft-control.cz

EUROSOFT–Control s.r.o. je česká společnost s inovativním přístupem. Klienti na nás oceňují především 
profesionalitu, flexibilitu a spolehlivost. V oboru průmyslové automatizace jsme nasbírali bohaté praktické 
zkušenosti napříč průmyslovými odvětvími. Rychle a precizně realizujeme dílčí i komplexní zakázky, a to 
od spolupráce na koncepci řízení a na elektrodokumentaci, přes výrobu rozváděčů až po vývoj softwaru  
a instalaci v místě určení. Zaměstnáváme zkušené odborníky, kteří jsou připraveni pracovat na zakázkách po 
celém světě.

Hledáme zodpovědné a pracovité lidi z oboru elektro a automatizace na pozice programátor PLC nebo Delphi, 
vedoucí projektů pro výrobu rozváděčů, elektromontéry, příp. zámečníky do výroby rozváděčů.
U programátorů PLC je nutná alespoň základní znalost němčiny, u vedoucích projektů velmi dobrá znalost 
němčiny. Znalost angličtiny výhodou.
Podrobnosti k jednotlivým postům naleznete na našich webových stránkách.

Práci v příjemném prostředí, účast na mezinárodních projektech po celém světě, variabilní pracovní dobu, 
kurz německého jazyka, stravenky, dovolenou navíc, příspěvek na dopravu nebo na stravu, zvláštní prémie, 
finanční ohodnocení dle odvedené práce.
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EvoBus Česká republika s.r.o.
Sídlo společnosti:
Na Hůrce 211/10
16100 Praha 6 – Ruzyně
Výrobní závod:
K EvoBusu 610
345 62 Holýšov

kontaktní osoby HR oddělení:
Alena Touchová,  
email: alena.touchova@daimler.com
Hana Hrbková,  
email: hana.hrbkova@daimler.com
www.evobus.cz
www.facebook.com/EvoBusCeskaRepublika

Společnost EvoBus Česká republika je výrobcem segmentů karoserie pro autobusy Mercedes-Benz, Setra  
a další užitková vozidla značky Mercedes-Benz. Na českém trhu zodpovídá také za prodej autobusů a minibusů 
Mercedes-Benz a Setra. Je členem koncernu Daimler AG. 
V České republice působí EvoBus více než 20 let a zaměstnává téměř 600 pracovníků různých profesí. 
Společnost nabízí dlouholetou tradici, zkušenosti a znalosti automobilového prostředí s orientací na kvalitu 
a nejvyšší technologický pokrok. 

Pro náš program „Podporujeme talenty" hledáme:
 • motivované VŠ studenty denního studia technického nebo ekonomického směru
 • dobrou znalost cizích jazyků (NJ nebo AJ)
 • kreativní a aktivní přístup k práci a řešení problémů
 • velmi dobrá uživatelská znalost práce na PC (MS Office)
 • dobré komunikační schopnosti a organizační dovednosti
 • schopnost a ochota se rozvíjet.

Přednosti programu:
 • praxe a seznámení se skutečným „pracovním životem"
 • dobré finanční ohodnocení 
 • možnost odborného rozvoje a vzdělávacích programů
 • účast na zajímavých projektech
 • témata a podpora při tvorbě bakalářské a diplomové práce 
 • možnost budoucího zaměstnání ve významné nadnárodní společnosti
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Eurosoftware, s.r.o.
Radčická 40 – Kalikovský mlýn
301 00 Plzeň

kontaktní osoba: Petr Panoš
pozice: Human Resources
e-mail: recruiting@eurosoftware.cz
telefon: +420 379 307 311, +420 724 334 782
www.eurosoftware.cz 
www.facebook.com/ESPlzen

Eurosoftware, s.r.o., a mateřská společnost gk Software Ag - to jsou přední hráči na poli komplexních IT 
řešení pro mezinárodní obchodní řetězce. Eurosoftware, s.r.o., je schopen poskytnout zákazníkům veškeré 
"integrované prodejní procesy”, jako je kasový software, back office, centrální a mobilní aplikace. Tato řešení 
jsou vytvářena s využitím moderních nástrojů spjatých s programovacím jazykem Java a databází. Produkty 
jsou nasazeny u klientů, jako např. Lidl, Hornbach, Jysk, COOP, EDEKA, Tchibo aj. V současné době se tak můžete 
setkat s více než 212 000 instalacemi, na více než 42 000 prodejnách, ve více než 40 zemích po celém světě  
a každým dnem tato čísla narůstají. Eurosoftware, s.r.o., úzce spolupracuje s předními IT společnostmi, jako 
např. SAP či IBM. V oblasti mobilních služeb též kooperuje se sesterskou společností valuephone.

 • Java Developer (Desktop/Enterprise/Cloud) – 
dobrá znalost J2SE a XML (J2EE, Spring, JMS nebo 
JSON výhodou), znalost relačních databází a SQL, 
znalost AJ nebo NJ

 • Mobile Developer (Android/iOS) – znalost Javy 
nebo ObjC (popř. C++), již hotová libovolná 
mobilní aplikace, znalost relačních databází a SQL, 
znalost AJ nebo NJ

 • Konzultant (Business/Technologie) – analytické 
myšlení, základny relačních databází a SQL (UML 
výhodou), dobrá znalost AJ nebo NJ, spolehlivost, 
samostatnost, ochota cestovat po světě

 • HTML5/JS Developer – znalost JavaScriptu  
a HTML5, znalost AJ nebo NJ

 • Software Quality Controller – znalost relačních 
databází a SQL, dobrá znalost AJ nebo NJ, nadstan-
dardní orientace v sítích, hardware a software

 • Atraktivní mzdové ohodnocení a stabilní 
zaměstnání na HPP

 • 26 dní dovolené
 • Pružnou pracovní dobu 
 • Lokalitu v centru Plzně s vynikající dostupností
 • Volitelné jazykové kurzy (AJ, NJ, RJ)
 • Sportovní vyžití v areálu zdarma (squash, masáže, 
cvičení atd.)

 • Stravenky
 • Nápoje na pracovišti zdarma
 • Společné mimopracovní aktivity ve fajn kolektivu
 • Práci při studiu pro studenty 3. a vyšších ročníků
 • Možnost cestovat za zákazníky po celém světě

A Member of the GK Software Group
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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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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
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EUROVIA CS, a.s.
Národní 138/10
110 00 Praha 1

kontaktní osoba: Mgr. Lucie Vítková
pozice: HR referent
e-mail: talenty@eurovia.cz
telefon: +420 224 952 495
www.eurovia.cz

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

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

 • zázemí dynamické společnosti s dlouholetou tradicí v dopravním stavitelství, v lomech a obalovnách
 • možnost dalšího vzdělávání a zahraničních stáží
 • možnost podílet se na významných stavebních projektech
 • možnost kariérních postupů
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F.EE gmbH
In der Seugn 10
92431 Neunburg vorm Wald
Německo

kontaktní osoba: Udo Starck
pozice: Head of Human Resources
e-mail: jobs@fee.de
telefon: +49 9672 506 0
www.fee.de/jobs

Se svými 900 zaměstnanci patří skupina F.EE k lídrům na trhu s technologiemi pro výrobu a automatizaci. 
Jako tzv. „Hidden Champions" působí společnosti skupiny F.EE na rostoucích trzích výrobního průmyslu, 
energetiky a dodavatelských služeb, kde velmi úspěšně nabízejí individuální řešení, produkty a služby šité 
na míru zákazníkům. Mezi zákazníky skupiny F.EE patří přední světoví výrobci automobilů, výrobní podniky  
v různých odvětvích, výrobci a dodavatelé elektřiny a další.

Studenty pro závěrečné práce (bakalářské nebo diplomové) v oborech informatika, elektrotechnika, 
mechatronika nebo strojírenství, nebo pro přímý nástup po úspěšně zakončeném studiu. Aktuální seznam 
otevřených pozic najdete na www.fee.de/jobs.

Náročné projekty v úspěšné, růstově orientované, majitelem řízené společnosti. Jistotu rostoucího odvětví, 
orientaci na budoucnost a celosvětovou působnost v kombinaci s výhodami regionu, kde se po všech 
stránkách dobře žije.
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Faurecia Automotive  
Czech Republic s.r.o.
Faurecia Emissions Control Technologies 
Mladá Boleslav, s.r.o.
Bezděčín 125
Mladá Boleslav

kontaktní osoba: Lenka Hauptmanová
pozice: Country Talent Acquisition Manager
e-mail: lenka.hauptmanova@faurecia.com
telefon: +420 702 124 818
www.pojedtesnami.cz

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

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

Proč pracovat u nás? Protože lepší školu života nemůžete dostat! Slíbíme Vám rychlou kariéru v oboru 
automotive, práci v mezinárodních týmech, volnou pracovní dobu, kontakt s top zákazníky v oboru... A za to 
budeme chtít Váš zájem, ochotu pracovat a zdokonalovat se v oboru, který si vyberete.
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Fincentrum a.s.
Skrétova 8
301 00 Plzeň

kontaktní osoba: Ing. Karel Peter
pozice: Regionální ředitel
e-mail: karel.peter@fincentrum.com
telefon: +420 608 256 420
www: kariera.fincentrum.com
www.facebook.com/fincentrumplzen

Fincentrum patří mezi největší finančně-poradenské společnosti na trhu. Zakládá si na vysoké profesionalitě 
poradenské sítě, organizuje ocenění Fincentrum Banka roku a Fincentrum & Forbes Investice roku, dále 
provozuje odborné portály hypoindex.cz či investujeme.cz.

Hledáme ambiciózní studenty vyšších ročníků či absolventy pro pozice trainee / konzultant / junior manažer.

 • rychlý profesní i osobnostní růst
 • nadprůměrné finanční ohodnocení a benefity (fix + provize) 
 • časovou flexibilitu
 • služební vůz po zkušební lhůtě (nová Škoda Octavia)
 • zázemí a know-how společnosti
 • kompletní zaškolení a průběžné vzdělávání dle kariérního postupu
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Fit Česko .cz kontaktní osoba: Jan Bielik 
e-mail: johnyalaskan@fitcesko.cz
telefon: +420 607 543 187

"Zdraví máme jen jedno!"  
Ojedinělý projekt zdravého životního stylu, masáží, fyzio, zabezpečení, výživy, sportu a vzdělání

Studenty, nadšence, lidi, co by rádi něco změnili! Hledáme nové parťáky do týmu, kteří by se rádi starali  
a vzdělávali v oblasti výživy (molekulární či jídelníčku), masáží, sportu, fyzio, zabezpečení nebo i financí. 
Nově připravujeme projekt na podporu vzdělanosti finanční gramotnosti, výživy a sportu na školách. Aktivně 
se můžeš podílet i na nových „FIT svačinkách" nebo ti rádi pomůžeme s bakalářskou prací v jakémkoliv  
z těchto oborů.

Možnost realizovat se při studiu, ojedinělý projekt, práci v mnoha oblastech, kreativitu, práci, která je velice 
rozmanitá, kde se nemusíte bát stereotypu.
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FPC s.r.o.
Skladová 22
326 00, Plzeň

kontaktní osoba: Barbora Fesslová
pozice:  asistentka firemní  
 a personální administrativy
e-mail: barbora.fesslova@fpc.cz
telefon: +420 373 730 389
www.fpc.cz

Jsme dynamický profesionální tým, který v oblasti testování kabeláže a elektroniky dodává kompletní zařízení 
včetně veškerého hardwarového a softwarového vybavení.
Naše zařízení používá pro testování svých výrobků mnoho významných evropských i světových výrobců.
Dodáváme:
testovací zařízení pro výrobu a test kabelových svazků, 
testery, testovací stoly, testovací moduly a softwarové produkty
testovací zařízení pro elektrický a funkční test desek plošných spojů nebo elektronických a elektrických zařízení
funkční testery, IC testery, fixtury a adaptéry, které umožní spolehlivý test Vašich elektrických a elektronických 
výrobků

Nabízíme uplatnění všem studentům VŠ technického směru na pozicích:
 • konstrukce: 3D modelář, elektrokonstruktér
 • technologie: programátor NC, elektrotechnolog
 • obchod: sales engineer
 • aplikace: elektronik, programátor application engineer 

 • možnost profesního rozvoje
 • práce na zajímavých projektech 
 • nadstandardní finanční ohodnocení na základě dosažených výsledků 
 • možnost jazykového vzdělávání 
 • firemní benefity
 • dotované stravování 
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gEBHARDT logistic  
Solutions gmbH
Frühlingstraße 2-3
DE-93413 Cham

kontaktní osoba: Katerina Scheffler
pozice: Human Resources Manager
e-mail: bewerbung@gebhardt.eu
www.gebhardt.eu

GEBHARDT Logistic Solutions GmbH ist ein mittelständisches, weltweit agierendes, zukunftsfähiges 
Familienunternehmen mit Hauptsitz in Cham (Oberpfalz). Als Full-Service-Anbieter von innovativen 
Ladungsträgern optimiert GEBHARDT die Logistikprozesse seiner nationalen und internationalen Kunden auf 
höchstem Niveau. Mit rund 500 Mitarbeitern und 75 Mio. Euro Jahresumsatz ist der Ladungsträgerspezialist in 
30 Ländern aktiv und zählt zu den Marktführern seiner Branche.

Auf dem Weg hin zu einer High-Performance-Organisation suchen wir engagierte Mitarbeiter für 
unterschiedliche Positionen.

Wir bieten Ihnen abwechslungsreiche Arbeitsaufgaben, spannende Projekte und ein gutes Betriebsklima.
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gerresheimer Horsovsky Tyn 
spol. s r.o.
Zahradní 282
346 01 Horšovský Týn

kontaktní osoba: Ing. Kateřina Šandová
pozice: Human Resources Specialist
e-mail: k.sandova@gerresheimer.com
telefon: +420 373 726 297
www.gerresheimer.jobs.cz

Gerresheimer je přední globální partner farmaceutického průmyslu a zdravotnictví. V naší pobočce  
v Horšovském Týně vyrábíme spolu s více než 700 zaměstnanci inhalátory, inzulínová a odběrová pera, 
drogové testery a nejrůznější laboratorní pomůcky.
Disponujeme více než 24 100 m2 výrobní plochy, z toho 11 200 m2 je tzv. čistých prostor ISO třídy 8 a 2 900 m2 
tzv. kontrolovaných zón ISO třídy 9. Hlavním důvodem udržování vysokých hygienických a bezpečnostních 
standardů výroby je samozřejmě cílový zákazník pacient. Špičková kvalita našich výrobků a standardizované 
pracovní postupy pomáhají ke zlepšení kvality života nemocných lidí, především diabetiků a astmatiků.

Zaměstnance, kteří:
 • se cítí spoluzodpovědní za firemní cíle a úspěch
 • hledají řešení ne problém
 • přinášejí nové nápady a inspirace

Vítáme týmové hráče se zájmem o rozvoj v oboru 
vstřikování plastů.
Vysokoškoláky i středoškoláky s technickým 
zaměřením zejména absolventy fakulty strojní  

a elektrotechnické s dobrým jazykovým vybavením 
(AJ / NJ).
Aktuálně otevřené pracovní pozice:
 • technolog
 • optimalizátor
 • key quality engineer
 • nástrojař
 • seřizovač vstřikovacích lisů a montážních linií

Práci v moderních provozech vybavených sofistikovanými technologiemi, plně respektujícími vysoké 
požadavky na bezpečnost práce a životní prostředí.
Naše firemní kultura je založena na otevřené a podnětné komunikaci, respektu k druhým a na pokoře ke 
znalostem a dovednostem.
Firemní benefity: rozsáhlý vzdělávací systém a podpora profesního růstu (povyšování z vlastních řad, rotace 
v rámci firmy), 25 dnů dovolené, příspěvek na dopravu, závodní stravování, příspěvek na dovolenou a další.
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grafton Recruitment, s.r.o.
Budova BCB, Anglické nábřeží 1
301 00 Plzeň

kontaktní osoba: Linda Kitzbergerová
pozice: Branch Manager
e-mail: linda.kitzbergerova@grafton.cz
telefon: +420 378 402 800
www.grafton.cz
www.facebook.com/grafton.cz

Grafton je personální agentura, jednička na trhu v náboru na hlavní pracovní poměr. V naší nabídce je 
stabilně téměř 3 000 volných pracovních pozic napříč celou republikou a všemi obory. Máme práci téměř pro 
každého, ať už na hlavní pracovní poměr, na částečný či jen jako brigádu. Jsme férový hráč, dodržujeme zákony  
a neslibujeme nesplnitelné.

Uplatnění najdeme pro téměř každého, kdo je šikovný a chce pracovat.

Práci máme pro absolventy, studenty i lidi s praxí. Nabídneme stabilní pracovní poměr u zajímavých 
zaměstnavatelů i krátkodobou či dlouhodobou brigádu.
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HAUSER spol. s r.o.
Lidická tř. 16
370 01 České Budějovice

kontaktní osoba: Ing. Lenka Zmeková
pozice: Personální referentka
e-mail: Lenka.Zmekova@hauser.com
telefon: +420 388 404 315
www.hauser.cz

Jsme mezinárodním partnerem pro chladicí techniku s kompletními řešeními orientovanými na zákazníka, 
optimalizovanými systémovými komponenty a rozsáhlou nabídkou služeb v potravinářském obchodě  
a průmyslu. Svým zákazníkům po celé Evropě dodáváme komplexní chladírenská řešení, u kterých klademe 
důraz na nadstandardní kvalitu a optimální efektivitu použitých technologií.

 • CAD technik / projektant
 • Elektrokonstruktér
 • Inženýr kvality
 • Konstruktér 3D
 • Procesní specialista
 • Produktový manažer (chladírenské technologie)
 • Projektový technik (technické zařízení budov)

 • Technik dálkového dohledu
 • Technik přípravy výroby
 • Technolog výroby

 • Zázemí mezinárodní expandující společnosti
 • Výborné mzdové ohodnocení
 • Účast na zajímavých mezinárodních projektech
 • Možnosti dalšího vzdělávání (odborná školení  
a jazykové kurzy)

 • 5 týdnů placené dovolené
 • Flexibilní pracovní dobu

 • Dotované stravování
 • Příspěvek na životní pojištění / penzijní spoření
 • Příspěvek na dojíždění / bydlení
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HOFMANN WIZARD s.r.o.
Prešovská 4
301 00 Plzeň

Pobočky: Plzeň, Stříbro, Bor u Tachova, Chomutov, 
Liberec, Brno, České Velenice

kontaktní osoba: Eva Jančaříková
pozice: obchodní asistentka
e-mail: eva.jancarikova@hofmann-personal.cz
telefon: +420 702 214 278 / +420 377 232 276 
www.hofmann-personal.cz
www.facebook.com/Hofmann Personal

Jsme dceřiná společnost jedné z největších německých personálních agentur, společnosti Hofmann Personal, 
která již 30 let vyniká kvalitou svých služeb. Původní agentura Wizard byla založena roku 1999 v Plzni. V 2005 
se stala členem firemní skupiny I.K. Hofmann GmbH, se sídlem v Norimberku. Velmi úspěšně obsazujeme 
pracovní místa ve výrobě, logistice, středním a vyšším managementu mezinárodních společností i místních 
závodů a firem. 
Klientům i uchazečům poskytujeme poradenskou a konzultační činnost v oblasti personalistiky a pracovního 
práva. Největšími prioritami jsou pro nás spokojený zákazník a spokojený zaměstnanec. Nabízíme nejvyšší 
možnou kvalitu personálních služeb a dodržování všech legislativních a právních přepisů.

 • SŠ/VŠ vzdělání – strojní/elektrotechnické/IT/
aplikované vědy/ekonomické

 • dobrá znalost NJ nebo AJ na komunikativní úrovni
 • znalost práce na PC a specifické znalosti dle 
pozice a zaměření

 • komunikativnost, spolehlivost, zodpovědnost, 
flexibilitu

 • schopnost týmové i samostatné práce

 • analytické myšlení, kreativitu
 • chuť na sobě pracovat a dále se rozvíjet
 • neustálé zlepšování, objevování a orientaci  
v informacích

 • ŘP "B", aktivní řidič

 • velmi zodpovědná a různorodá práce v mezinárodní společnosti
 • zázemí stabilní společnosti
 • možnost profesního růstu
 • příjemné pracovní prostředí a kolektiv
 • motivující finanční ohodnocení
 • firemní benefity
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Howden ČkD Compressors s.r.o.
Klečákova 347
190 00 Prague 9

kontaktní osoba: Dagmar Pixová
pozice: HR Business Partner
e-mail: dagmar.pixova@howden.com
telefon: +420 775 012 430
www.howden.com

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

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

Jelikož jsme členem silné skupiny Howden, nabízíme ti možnost uplatnit se v prostředí mezinárodní 
společnosti. I když transformovat a modernizovat společnost není lehký úkol, budeš mít možnost být  
u toho a dělat práci, která má smysl a za kterou uvidíš konkrétní výsledky. Jestli do toho máš chuť, nabízíme 
ti možnost získat bezvadnou pracovní zkušenost, rozvoj a odborný růst v dobrém kolektivu podobně 
zaměřených kolegů.
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Honeywell spol. s r.o.
Tuřanka 100
627 00 Brno-Slatina

kontaktní osoba: Branislav Cíbik
pozice: University Relations Specialist 
e-mail: branislav.cibik@honeywell.com
telefon: +420 730 807 012
www.honeywell.jobs.cz

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.

 • VŠ titul minimálně Bc.
 • Znalosti/zkušenosti v požadovaném oboru ze školních projektů
 • Ochotu učit se novým věcem
 • Komunikativní AJ
 • Uplatnění zde naleznou především studenti a čerství absolventi technicky zaměřených středních a vysokých 
škol.

 • 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
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ICONICS Europe B.V.-o.z.
Klatovská 22
32300 Plzeň

kontaktní osoba: Irena Nekolová
pozice: European HR Manager
e-mail: irena@iconics.cz
telefon: +420 377 183 420
www.iconics.com

Jsme výrobce a poskytovatel vizualizačního software pro průmyslovou automatizaci a obchodní inteligenci. 
Na českém a evropském trhu působíme od roku 1994. 
Ve spolupráci s mateřskou společností ICONICS, Inc. se sídlem ve Foxborough (USA), vyvíjíme a dodáváme 
vizualizační software na bázi OPC pro výrobní sféru, automatizaci a obchodní činnost. Rozvoj společnosti vedl 
k rozšíření týmu vývojových inženýrů, založení testovací laboratoře, rozšíření obchodního oddělení a založení 
technické podpory pro všechny evropské pobočky a jejich zákazníky. 

Do svých řad hledáme šikovné studenty 2. až 5. ročníku technických oborů s dobrou angličtinou a se zájmem 
o nové technologie. Nabízíme částečný úvazek - brigádu či plný pracovní úvazek. Hledáme posily do oddělení 
Quality Assurance, Technical Support a Development. Studenty ekonomických oborů do oddělení Sales.

Čeká Vás zajímavé ohodnocení, zajímavá práce  v mladém kolektivu plném nadšení pro nové technologie, 
kompletní zaškolení.
Pro studenty možnost poskytnutí podkladů a spolupráce na diplomové práci v oblasti 3D modelování, 
programování (C++, C#, .NET, SQL), operačních systémů (Windows), sítí a zabezpečení či datové komunikace.

diplomová nebo bakalářská práce

praxe / stáž

brigáda

částečný úvazek

Možnosti během studia Hledané obory

trainee program

STROjNí DESIgN

ElEkTRO jAZyky

IT HUMANITNí

APlIkOVANé VěDy PRáVO

STAVEBNí OSTATNí

EkONOMIE





109

Profil firmy

Hledáme

Nabízíme

Profil firmy

Hledáme

Nabízíme

IAESTE ZČU Plzeň
Husova 11
306 01 Plzeň

kontaktní osoba: Alois Veselý
pozice: kamarád
e-mail: zcu@iaeste.cz
www.iaeste.cz

Jsme parta studentů, které nebaví jen chodit do školy. Baví nás dělat něco navíc, a tak posíláme studenty na 
zahraniční odborné stáže, připravujeme pro Tebe tenhle veletrh a tiskneme Průvodce prváka. Ale hlavně si 
užíváme života, jezdíme po světě, poznáváme cizí kultury a to všechno s partou super lidí.

To pravé

 • Spoustu zábavy
 • Skvělé přátele
 • Pravidelnou hospodu
 • Cestování
 • Zkušenosti
 • Zářez do životopisu

diplomová nebo bakalářská práce

praxe / stáž

brigáda

částečný úvazek

Možnosti během studia Hledané obory

trainee program

STROjNí DESIgN

ElEkTRO jAZyky

IT HUMANITNí

APlIkOVANé VěDy PRáVO

STAVEBNí OSTATNí

EkONOMIE



110

Profil firmy

Hledáme

Nabízíme

Profil firmy

Hledáme

Nabízíme

Ideal Automotive 

V České republice je sídlo v Boru u Tachova, ostatní 
pobočky se nachází v Ostrově u Stříbra, ve Stříbře 
a ve Strakonicích. Naše společnost má zastoupení 
také po celém světě, například Německo, Mexiko, 
Čína, Japonsko, Polsko, Slovensko.

kontaktní osoby: Lenka Vlasáková, Lucie Votavová
pozice: HR Generalist
e-mail:  l.vlasakova@ideal-automotive.com  
 l.votavova@ideal-automotive.com
telefon:  +420 374 213 371; +420 731 516 917;  
 +420 731 426 674
www.ideal-automotive.com

Ideal Automotive je systémovým dodavatelem dílů pro automobilový průmysl. Jedná se o německou neustále 
se rozrůstající společnost, která vyvíjí, dodává a zpracovává kobercové díly k obložení zavazadlových prostor 
a podlah osobních automobilů. Mezi naše zákazníky patří například Audi, BMW, Mercedes, VW, Opel, Škoda.

 • Controllera
 • Referenta kvality
 • Referenta nákupu
 • Technika kvality
 • Disponenta logistiky

Stabilní zaměstnání u významné zahraniční společnosti, 5 týdnů dovolené, 13. mzda, věrnostní bonusy, 
příspěvek na penzijní připojištění, závodní stravování, vzdělávací programy (jazykové kurzy apod.), pružnou 
pracovní dobu.
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Integrated Micro – Electronics 
Czech Republic s.r.o.
Plzeňská 1067
330 11 Třemošná

kontaktní osoba: Miroslava Michálková
pozice: HR Manager
e-mail: miroslava.michalkova@global-imi.com
telefon: +420 733 120 212
www.global-imi.com
https://www.facebook.com/integratedmicro-
electronicscz

Specializace na osazování desek plošných spojů pro automobilový průmysl a průmyslovou techniku. Firma je 
součástí mezinárodní skupiny „Integrated Micro-Electronics Inc. (IMI)", která se věnuje vývoji, výrobě a prodeji 
elektronických komponent pro různá průmyslová odvětví působící v 17 zemích.

Procesní inženýr – technologická příprava výroby, nastavení a zlepšování procesů výroby, inovace  
a zavádění pracovních postupů a technologií 
Systémový inženýr – analýza požadavků zákazníků a řízení vývoje testovacích zařízení 
Projektový leader – řídí zavádění nových projektů / produktů do výroby 
Inženýr kvality – řídí procesy spojené s požadavky zákazníka 

Požadavky  - elektrotechnické nebo strojní vzdělání, aktivní znalost angličtiny, orientace v nových 
technologiích velkou výhodou

 • spolupráci v inspirativním a zkušeném týmu
 • možnost uplatnění inovativních nápadů
 • zajímavou a perspektivní práci v mezinárodní společnosti
 • balíček benefitů 

diplomová nebo bakalářská práce

praxe / stáž

brigáda

částečný úvazek

Možnosti během studia Hledané obory

trainee program

STROjNí DESIgN

ElEkTRO jAZyky

IT HUMANITNí

APlIkOVANé VěDy PRáVO

STAVEBNí OSTATNí

EkONOMIE



112

Profil firmy

Hledáme

Nabízíme

in-tech Automotive Engineering s.r.o.
Paříkova 910/11a
190 00 Praha 9 - Vysočany

kontaktní osoba: Kateřina Beranová
pozice: Recruiting
e-mail: katerina.beranova@in-tech-automotive.cz
telefon: +420 228 880 888
http://in-tech-automotive.cz

Firma in-tech je dodavatelem pro automobilový průmysl se sídlem firmy v Německu, USA, Číně a nově také 
v Česku.
Vyvíjíme, integrujeme a testujeme inovativní automobilovou elektroniku. A pracujeme při tom na 
nejnapínavějším tématu, které si dokážeme představit - automobilu budoucnosti!
I přes rychlý růst jsme si zachovali jedinečnou pracovní atmosféru a kulturu. Za toto vynikající firemní 
klima, interní týmovou spolupráci a velice dobře vyrovnanou pracovní a volnočasovou aktivitu jsme byli už 
několikrát vyznamenáni.

Hledáme talentované absolventy z oblasti IT a elektrotechniky, kteří se chtějí podílet na růstu naší plzeňské 
pobočky od samého začátku.
Absolventy u nás nehodíme do studené vody. V našem zaškolovacím programu získáš přehled o všem 
potřebném.
V současné době hledáme nové kolegy na pozici SOFTWAROVÝ INŽENÝR / TESTER. Jedná se o middelware 
testování řídicích jednotek na testovací platformě HiL.
Více o této i dalších pozicích se dozvíš na našich stránkách jobs.in-tech-automotive.cz.

Čeká na Tebe zajímavá práce v mladém přátelském týmu, pravidelné teambuildingy, stravenky, 25 dní 
dovolené, jazykové kurzy a další zajímavé benefity, jako například KOKS! Chceš se dozvědět, čemu tak u nás 
říkáme? Kontaktuj nás :-)
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International Automotive  
Components group s.r.o.
Závod Hlávkova 1254, 334 01 Přeštice

Závod Husova 1097, 334 01 Přeštice

Závod Průmyslová 1408, 334 01 Přeštice

kontakt: Ing. Mgr. Lucie Loučková, HR Generalist
e-mail: lucie.louckova@iacgroup.com
telefon: +420 377 864 186
kontakt: Mgr. Kristýna Kubíčková, HR Specialist
e-mail: kristyna.kubickova@iacgroup.com
telefon: +420 377 864 189
www.iacgroup.com

International Automotive Components group je předním celosvětovým dodavatelem automobilového 
průmyslu se zaměřením na interiérové díly a systémy a doplňkové exteriérové díly. Naše společnost 
celosvětově zaměstnává 32 000 pracovníků a má silné zázemí se 100 výrobními závody. Výrobcům automobilů 
dodáváme široké portfolio interiérových dílů, které zahrnuje přístrojové desky, středové konzole, podlahové  
a akustické systémy, dveřní a obkladové díly, stropní panely a systémy. 

Závody v Přešticích u Plzně se specializují na výrobu stropních panelů pro osobní automobily a výrobu 
dveřních panelů a akustických izolačních desek - vstřikování plastů.

Motivované lidi 
 • s technickým vzděláním
 • se zájmem o práci v automobilovém průmyslu
 • s komunikativní znalostí anglického nebo německého jazyka
 • ochotné učit se novým věcem, rozvíjet své odborné znalosti a kreativně se podílet na řešení zajímavých 
projektů

 • zajímavou a perspektivní práci v mezinárodní společnosti
 • možnost dalšího vzdělávání a rozvoje 
 • velmi dobré finanční ohodnocení odpovídající výkonu a schopnostem
 • 13. mzda, pravidelný roční nárůst mezd
 • 1 týden dovolené navíc
 • příspěvek na dojíždění, dotaci na stravování, poukázky na sport a kulturu a další firemní benefity
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INTERSOFT-Automation s.r.o.
Jižní Předměstí 2941
301 00 Plzeň

kontaktní osoba: Tereza Pšerová
pozice: tereza.pserova@intersoft-automation.cz
e-mail: Asistentka ředitele
telefon: +420 377 680 911
www.intersoft-automation.cz

Jsme česká soukromá firma, od roku 1993 působící 
na trhu průmyslové automatizace zejména v České 
republice, Německu a Švýcarsku. Projektujeme, 
konstruujeme a vyrábíme:
 • rozváděče pro průmyslovou automatizaci
 • konfigurace pro měřicí, řídicí, regulační techniku 
pro strojní zařízení

 • projektování (CAD Systém EPLAN Electric P8  
a V.5.70) odpovídající příslušným mezinárodním  
i národním normám

 • tvorbu software (STEP 7 pro SIMATIC S7)
 • výrobu rozváděčů nízkého napětí (dle norem VDE/
BGV/IEC/JIC)

 • instalaci německy a anglicky mluvící montérů
 • uvádění do provozu a servis

Projektového manažera pro výrobu rozváděčů nízkého napětí.  
Pozice je vhodná i pro absolventy vysokých škol nejlépe s elektrotechnickým vzděláním, znalost německého 
jazyka výhodou.

Dobré mzdové podmínky, trvalý pracovní poměr v Plzni, účast na zajímavých zahraničních projektech, 1 týden 
dovolené navíc, příspěvek na stravování, tvůrčí a zajímavou práci v perspektivní oblasti.
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INVENTI
Táborská 940/31
140 00 Praha 4

kontaktní osoba: Lucie Kotorová
pozice: lucie.kotorova@inventi.cz
e-mail: HR Specialist
telefon: +420 732 541 731
www.inventi.cz

Kdo/co je INVENTI? Jsme společnost zabývající se vývojem SW. Zaměřujeme se na vývoj (JAVA, .NET), testování 
a analýzu. Dnes je nás 93 a stále rosteme. Hlavními zákazníky jsou banky a telco.
Nikdo se u nás nebojí říct svůj názor. Dle naší filozofie „it's about the people" si zakládáme na lidech, jejich 
spokojenosti a pracovním růstu. Pořádáme i akademie (testing, JAVA), kde se od našich zkušených kolegů 
dozvíte praktické tipy.
Bez práce nejsou koláče, to ví přece každý, ale i zábava je velmi důležitá. Většinou začínáme sportem, 
pokračujeme hard/softskillovými workshopy a končíme někde se sklenkou v ruce :) Jsme akční, fungujeme 
jako tým a kopeme za INVENTI. Nevěříš? Přijď to zkusit!

 • Java developer
 • .NET developer
 • Tester
 • Test analytik
 • Analytik
 • iOS developer

 • Android developer
 • frontend developer
 • C/C++ developer

 • Perspektivní a zajímavou práci na různorodých 
projektech

 • Zázemí stabilní české společnosti
 • Aktivní podporu v Tvém osobním a profesním 
rozvoji

 • Moderní pracovní prostředí s dobrou dopravní 
dostupností

 • Pohodový pracovní kolektiv, přátelskou atmosféru
 • Flexibilní pracovní dobu
 • Mobilní telefon, notebook
 • Jazykové kurzy (AJ, NJ)
 • kartičku Multisport
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IT Talents - My Talents
Radlická 663/28
150 00 Praha 5

kontaktní osoba: Iveta Kotrhonz
pozice: Senior Consultant
e-mail: iveta@ittalents.cz
telefon: +420 773 970 670
wwww.mujtalent.cz

IT Talents & My Talents – nehledej práci, nech se ulovit.
 • jsme headhunteři, zabýváme se vyhledáváním specialistů v oboru IT (informační technologie) a v oborech 
finance, daně, audit, risk, controlling, poradenství apod.

 • máme přes deset let zkušeností v oboru – máme přehled o platech, nejžádanějších pozicích i technologiích
 • ročně díky nám najdou desítky lidí lepší uplatnění, zajímavější pozici nebo svoji první práci
 • ročně díky nám najdou desítky společností kvalitní zaměstnance
 • našimi zákazníky jsou globální společnosti i menší firmy, české i zahraniční

absolventy nebo studenty na pozice do IT nebo 
financí, mj.:
 • BI Developer / Analyst
 • Tester/Test/QA Engineer
 • SW Engineer HTML/JavaScript, Java, C/C++, .NET, 
PL/SQL, Android, iOS…

 • Junior Network Engineer
 • Linux Administrator
 • Junior IT Security Analyst

 • Tax Consultant
 • Finanční analytik
 • Finanční controller
 • Audit assistant / specialist
 • Accountant
 • studenty na placené odborné stáže na pozice  
v oblasti HR, headhuntingu, on-line marketingu  
a komunikaci se zákazníky

diplomová nebo bakalářská práce

praxe / stáž

brigáda

částečný úvazek

Možnosti během studia Hledané obory

trainee program
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ElEkTRO jAZyky

IT HUMANITNí

APlIkOVANé VěDy PRáVO

STAVEBNí OSTATNí

EkONOMIE

 • 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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jihostroj a.s.
Budějovická 148
382 32 Velešín

kontaktní osoba: Mgr. Ilona Walnerová
pozice: HR manager
e-mail: walnerova.ilona@jihostroj.cz
telefon: +420 380 340 733
www.jihostroj.cz

Jihostroj a.s. je stabilní výrobní firma, využívající své dlouhodobé tradice a zkušenosti v oboru přesného 
strojírenství. Firma působí dlouhodobě na průmyslovém trhu výrobců letadel, automobilů, zemědělských 
strojů a další mobilní techniky.
Naše firma má jasnou strategii rozvoje se zaměřením na další vývoj, výrobu, prodej a servis kvalitních 
komponentů z oboru hydrauliky vozidel, palivových hydraulických systémů letadel a leteckých pohonných 
jednotek a dalšího technického vybavení dopravních a manipulačních prostředků.

Absolventy technických VŠ pro obsazení těchto pozic:
 • Systém Engineer pro divizi Letecká
 • Technolog pro divizi Hydraulika
 • Projektový manažer
 • Konstruktér projektant

 • Tvůrčí práci na projektech společného vývoje v hi-tech oborech (aplikovaný výzkum a vývoj)
 • Další vzdělávání, prohlubování a zvyšování kvalifikace
 • Školicí programy pro CAD systémy a další programy (napč. ANSYS, CFX ...)
 • Zajímavý sociální program a stabilní zázemí velké firmy
 • Studentům nabízíme možnost získat lukrativní firemní stipendium

diplomová nebo bakalářská práce

praxe / stáž

brigáda

částečný úvazek
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jTEkT Automotive Czech Plzen
Folmavská 37
301 00 Plzeň

kontaktní osoba: Martina Schejbalová
e-mail: martina.schejbalova@jtekt.cz
telefon: +420 608 851 909
www.jtekt.cz

JTEKT Automotive Czech Plzen je moderní závod v Plzni na Borských polích, který se zabývá výrobou řízení pro 
osobní automobily. Sériová výroba se v Plzni rozběhla v únoru 2005.
Roku 2015 společnost JTEKT získala ocenění Dodavatel pro Auto roku 2015 v ČR od Sdružení automobilového 
průmyslu.
V současné době zaměstnáváme 800 pracovníků a jejich počet se bude do budoucna rozrůstat. Zájemcům 
o práci nabízíme uplatnění na pozicích, které jsou v mnoha směrech unikátní a skýtají jedinečné příležitosti 
pro kvalitní profesní růst. To dělá spolu s nadstandardními pracovními podmínkami a širokou škálou 
zaměstnaneckých benefitů z naší společnosti atraktivního zaměstnavatele.

 • procesní inženýry
 • inženýry kvality
 • kontrolory kvality
 • údržbáře elektro
 • údržbáře mechaniky
 • mistry výroby

 • zajímavou a perspektivní práci v týmu 
profesionálů

 • dynamický růst společnosti
 • mezinárodní know-how
 • osobní rozvoj a růst v oblasti kariéry
 • práci upevňující pozici zaměstnance jako 
profesionála

 • špičkové technologie

 • 13. mzdu
 • pravidelné osobní ohodnocení
 • odměny za věrnost firmě
 • příspěvky na stravování, příspěvky na dopravu
 • příspěvky na životní pojištění a penzijní 
připojištění

 • 5 týdnů dovolené

diplomová nebo bakalářská práce

praxe / stáž

brigáda

částečný úvazek
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johnson Controls Automotive Bor s.r.o.
sídlo: Na Příkopě 850/8
  110 00 Praha
pobočka: Industriall Park, Nová Hospoda
  348 02 Bor u Tachova

kontaktní osoba: Eva Hrachová
pozice: HR Assistant
e-mail: eva.hrachova@jci.com
telefon: +420 739 246 490
www.johnsoncontrols.cz
www.pracebor.cz

Johnson Controls je celosvětovým lídrem působícím v mnoha technologických a průmyslových odvětvích, 
který poskytuje své služby zákazníkům ve více než 150 zemích. Našich 170 000 zaměstnanců vytváří vysoce 
kvalitní produkty, služby a řešení. Závod v Boru u Tachova montuje sedačky pro automobily BMW řady 5 a 7.

Absolventy nejen technických oborů se znalostí anglického a/nebo německého jazyka, kteří chtějí uplatnit své 
znalosti a využít svůj potenciál naplno. 

Možnost profesního růstu a práce v mezinárodním prostředí, která je nadstandardně ohodnocena. Nabízíme 
širokou škálu benefitů, jako je dotované stravování, týden dovolené navíc, příspěvek na dovolenou ve výši 
min. 6 000 Kč ročně a příspěvek na penzijní připojištění.

diplomová nebo bakalářská práce

praxe / stáž

brigáda

částečný úvazek
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 polepy aut

 vývěsní štíty

 výroba plachet

 malby na fasádu

 světelné reklamy

 outbannery, vlajky

 orientační systémy

 stojany

 3D písmo

 výroba obrazů

 tapety

 malonákladový tisk

 plastové karty

 billboardy

 speciality

 potisk textilu

 instalace

 grafika a DTP

ABSTRAKT s.r.o.
Nerudova 934,

332 02 Starý Plzenec
Tel: +420 373 033 933

e-mail: info@abstrakt.cz
www.abstrakt.cz
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jSP 
Průmyslový park 11/158
350 02 Cheb

kontaktní osoba: Petra Pellerová
pozice: HR Manager
e-mail: petra.pellerova@jsp.com
telefon: +420 606 074 955
www.jsp.com

JSP je mezinárodní společnost s prodejními kancelářemi, výrobnímy závody a take výzkumnými a vývojovými 
pracovišti v EMEA, Asii a Americe.
Produkt ARPRO se vyrábí v České republice v Chebu a ve Francii v Estrées-Saint-Denis.
ARPRO se používá pro výrobu prvků pasivní bezpečnosti v automobilovém průmyslu, víceúčelových 
přepravních obalů, systémů HVAC a nebo sportovního vybavení.
ARPRO je material vhodný pro řízení energie nárazu, který se vyznačuje unikátní kombinací vlastností, jako 
jsou schopnost absorbce energie, strukturální pevnost při velmi nízké hmotnosti, chemická odolnost, dobré 
tepelně a zvukově izolační vlastnosti a recyklovatelnost.

 • Procesní inženýry
 • Projektové inženýry
 • Techniky výroby
 • Techniky údržby

 • Zajímavé finanční ohodnocení
 • 6 týdnů dovolené
 • Širokou škálu benefitů
 • Příjemné pracovní prostředí a kolektiv

diplomová nebo bakalářská práce

praxe / stáž

brigáda

částečný úvazek
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ABSTRAKT s.r.o.
Nerudova 934,

332 02 Starý Plzenec
Tel: +420 373 033 933

e-mail: info@abstrakt.cz
www.abstrakt.cz



Podílejte se s námi na vývoji a implementaci
technologicky a výkonově špičkových systémů pro mezinárodní projekty

www.kadel.cz

JSTE VÝVOJÁŘ, TESTER? 
PŘIDEJTE SE K NÁM!
V Plzni a Českých Budějovicích.

VÝVOJÁŘ TESTER KONZULTANT

Mezinárodní firma.
Stabilní prostředí. 
Přes 25 let na trhu.

Nové technologie.
Unikátní know-how.
Zajímavé projekty.
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kERMI s.r.o. Stříbro
Dukelská 1427
349 01 Stříbro

kontaktní osoba: Mgr. Jana Stockertová
pozice: HR manager
e-mail: stockertova.jana@kermi.cz
telefon: +420 374 611 271, +420 737 224 872
www.kermi.cz

KERMI s.r.o. se sídlem ve Stříbře je součástí nadnárodního koncernu AFG se sídlem ve Švýcarsku a patří do 
divize topná a sanitární technika. Zaměstnáváme 750 zaměstnanců a zakládáme si na rozvoji a spokojenosti 
svých zaměstnanců. Letos proběhne výstavba nové výrobní haly.
V závodě ve Stříbře využíváme následující technologie: zpracování plechu na moderních strojích Trumatic 
6000 a Trubend 5130, tváření za studena, dělení materiálu třískové i beztřískové, odporové svařování bodové, 
odtavování, svařování v ochranných atmosférách – MIG, TIG, orbitální, kapilární pájení v průběžné peci, 
broušení suché i mokré, práškové lakování, chromování.

Schopné a motivované absolventy technických vysokých škol, zejména:
konstruktéry, technology, programátory

Požadujeme:
Vysoké pracovní nasazení, ochotu k dalšímu vzdělávání, německý jazyk na komunikativní úrovni, spolehlivost, 
schopnost týmové práce.

Zázemí stabilní zahraniční společnosti, možnost se podílet na výrobě designových výrobků, možnost rozvoje 
a profesního růstu, vlastní školicí centrum, pravidelné vzdělávání, práce na plný úvazek, ale i možnost letní 
brigády, praxe apod., motivační systém ohodnocení, bohatý systém benefitů (13. plat, příspěvek na dopravu, 
stravenky, 5 týdnů dovolené, penzijní připojištění, bohatý program kulturních a sportovních aktivit formou 
tiketů, výhodné tarify T-mobile a další).

diplomová nebo bakalářská práce

praxe / stáž

brigáda
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kerio Technologies s.r.o.
Anglické nábřeží 1
301 00 Plzeň

kontaktní osoba: Jitka a Saša
pozice: HR tým
e-mail: hr@kerio.cz
telefon: +420 377 338 901
www.kerio.cz

 • Jsme IT firma s 18letou historií
 • Vyvíjíme vlastní softwarová řešení, která používají milióny lidí po celém světě
 • Máme pobočky po celém světě kromě Antarktidy

 • Vývojáře
 • Webaře
 • Grafiky
 • UX Designéry
 • Testery

 • Studenty
 • Absolventy

 • Práci, která Tě bude bavit
 • Lidi, od kterých se můžeš hodně naučit
 • Spoluhráče pro Dotu, Counter Strike a Dobble
 • Moderní pracovní prostředí (nejsme zrovna 
fanoušci openspace)

 • 360° panoramatický výhled na centrum Plzně  
z budovy BCB

 • Přístup k nejnovějším technologiím
 • Vychytané benefity (tablet a smartphone  
s neomezeným tarifem, internet domů a další)

 • Zdravé i nezdravé svačiny
 • Účast na odborných konferencích (v ČR i zahraničí)
 • Kurzy angličtiny
 • Flexibilní pracovní dobu

diplomová nebo bakalářská práce

praxe / stáž

brigáda

částečný úvazek
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knürr, s.r.o.
Nišovice 9
387 01 Volyně

kontaktní osoba: Ing. Michaela Veselá
pozice: HR Manager
e-mail: michaela.vesela@emerson.com
telefon: +420 383 312 112
www.emerson.com

Knürr s.r.o. - součást koncernu EMERSON - jedné z nejvýznamnějších společností v oblasti strojního a elektro-
průmyslu se zaměřením na datová centra, telekomunikační trh a trh s technickým nábytkem.

Hledáme talentované  a motivované absolventy oborů strojní a elektro.
Aktuální volné pracovní pozice naleznete na www.jobs.cz.
 

 • Zázemí stabilní výrobní společnosti s perspektivou dlouhodobého zaměstnání
 • Odpovídající platové ohodnocení a motivující systém prémií
 • Možnost profesního růstu a dalšího vzdělávání
 • Příspěvky na dopravu, stravování, dovolenou a Vánoce

diplomová nebo bakalářská práce

praxe / stáž

brigáda

částečný úvazek
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kONTRON ECT design s.r.o.
Teslova 1
301 00 Plzeň

kontaktní osoba: Ing. Kateřina Štěpánová
pozice: HR Manager
e-mail: hrteam@vyvijimepocitace.cz
telefon: +420 724 789 949
www.vyvijimepocitace.cz
www.facebook.com/kontronplzen/

V Kontronu vyvíjíme tzv. "embedded" neboli vestavěné počítače. To jsou vlastně všechny počítače kromě 
notebooků a těch stolních. A opravdu je vyvíjíme sami a celé, od A do Z. Po celém světě v několika pobočkách 
a vývojových centrech.
Embedded počítače se nacházejí ve spoustě zařízení kolem nás, aniž si to často uvědomujeme. V nemocnicích, 
ve výrobních závodech, v letadlech nebo ve velkých serverech. Zachraňují životy nebo dělají ostatním svět 
příjemnější.   

Lidi s vášní pro techniku, vývoj a programování. Samotná vášeň ale nestačí - musíte nám dokázat, že také něco 
z našeho oboru už umíte a taky musíte umět anglicky.  
Určitě ale nečekáme, že budete umět hned vše, co požadujeme. Spoustu Vás toho ještě naučíme. 
A že ještě studujete? Nevadí, vítáme brigádníky i zájemce o zaměstnání.

 • Zajímavou a kreativní práci
 • Moderní pracovní prostředí
 • Špičkové pracovní vybavení
 • Bezva pracovní podmínky (25 dní dovolené, stravenky, nápoje na pracovišti zdarma, firemní akce)
 • Individuální přístup

diplomová nebo bakalářská práce

praxe / stáž
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částečný úvazek
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komerční banka, a. s.
nám. Junkových 2772/1
155 00 Praha 5 Stodůlky

kontaktní osoba: Lukáš Mašek
pozice: Personnel Marketing Specialist
e-mail: lukas_masek@kb.cz
telefon: +420 955 535 096
www.kb.cz

Komerční banka je mateřskou společností Skupiny KB a je součástí mezinárodní skupiny Société Générale, 
která působí na všech kontinentech světa. Jsme univerzální bankou s nabídkou služeb v oblasti retailového, 
podnikového a investičního bankovnictví. Díky svému působení a zkušenostem jsme zárukou stability jak pro 
naše zaměstnance, tak pro naše zákazníky.
Umisťujeme se na předních místech soutěže Zaměstnavatel roku. Několikrát jsme získali titul „The Most 
Desired Company" a v roce 2012 se Komerční banka stala dokonce nejžádanějším zaměstnavatelem desetiletí. 
V letošním roce jsme získali ocenění TOP zaměstnavatel v oblasti Bankovnictví a investic od Asociace studentů 
a absolventů.

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

Práci v přátelském prostředí stabilní a dynamické společnosti. Možnost účasti v trainee programu a dále  
v rozvojových programech ConnectinG a ConnectinG +. Prostor pro své nápady. Možnosti osobního rozvoje 
a kariérního růstu. Zaměstnanecké benefity a bankovní výhody. Díky široké síti možnost práce po celé České 
republice. Vzdělávací programy. Dynamické programy (např. diverzita týmů spolupráce s kolegy různých 
národností, věku, hendikepu atp.).
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konplan 
Poděbradova 2842/1
301 00 Plzeň

kontaktní osoba: Ing. Lenka Vávrová
pozice: HR manažerka
e-mail: lenka.vavrova@konplan.cz
telefon: +420 373 371 228
www.konplan.cz

Jsme mezinárodní poskytovatel inženýringových služeb v oblasti strojní a elektro konstrukce, IT projektového 
managementu, PLC- programování a nově i v oblasti SW vývoje se sídlem v Plzni.
Naší mateřskou firmou je Krones AG, nadnárodní koncern zabývající se vývojem a výrobou strojů a zařízení 
pro nápojový průmysl. Spolupracujeme s německými kolegy na projektech pro významné zákazníky jako je 
Coca-Cola, Nestlé, Heineken, v ČR např. Pilsner Urquell, Bohemia Sekt, Mattoni a další...
Od roku 2011 sídlí společnost Konplan v moderních prostorách Avalon Business Center v centru města.  
V současné době máme již 120 zaměstnanců a i nadále chceme růst.

Do našeho rozrůstajícího týmu hledáme nové kolegyně a kolegy na pozice SW vývojářů v jazycích C# a Java, 
PLC programátory, strojní konstruktéry a elektro projektanty.
Je pro nás velmi důležitá jazyková vybavenost kandidátů. Vedle znalosti angličtiny upřednostňujeme rovněž 
němčinu.
V našem týmu se budou cítit dobře ti, kteří chtějí převzít zodpovědnost za svou práci a chtějí svou práci 
posouvat dále.

 • Zázemí a stabilitu německého koncernu
 • Práci na zajímavých projektech pro přední světové 
výrobce piva, limonád, minerálek

 • Jazykové kurzy na pracovišti, využívání cizího 
jazyka při práci

 • Moderní pracoviště v centru Plzně
 • Pružnou pracovní dobu
 • 5 dnů dovolené navíc

 • Roční bonus a čtvrtletní odměny
 • Příspěvek na stravné formou stravenek
 • Příspěvek na penzijní připojištění
 • Odměny při pracovním výročí
 • Odměny za doporučení nového zaměstnance
 • 2 x do roka firemní večírek
 • Káva a čaj na pracovišti zdarma

diplomová nebo bakalářská práce
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korn Ferry Hay group
Poděbradova 2842/1
301 00 Plzeň

kontaktní osoba: Anna Bazalová
pozice: HR Generalist
e-mail: anna.bazalova@kornferry.com
telefon: +420 377 256 914, +420 778 768 677
www.kornferry.com
www.haygroup.com
facebook: Korn Ferry / Hay Group Pilsen

Korn Ferry je mezinárodní poradenskou firmou s letitou historií. Svým klientům pomáháme vybírat nové 
zaměstnance, správně je ohodnotit, rozvíjet a udržovat je v práci spokojené a výkonné. Celosvětově 
zaměstnáváme přes 7 000 lidí. V Plzni působíme od roku 2007. Máme zde globální analytické centrum s 200 
zaměstnanci, kteří spolupracují s konzultantskými pobočkami po celém světě.

Baví Vás práce s daty a čísly, umíte anglicky? Chcete pracovat v centru Plzně a ušetřit tak čas za dojíždění? Rádi 
byste pracovali v týmu lidí nadšených pro svoji práci a chcete, aby to, co vytvoříte, bylo využíváno experty  
v oboru po celém světě? Hledáme datové analytiky, designéry dotazníků a pracovníky technické podpory.

Zajímavé a různorodé projekty, možnost odborného i kariérního růstu, příjemné pracovní prostředí, přátelský 
kolektiv, občerstvení na pracovišti, příspěvek na stravování, flexibilní pracovní dobu, dovolenou navíc, 
zdravotní volno, notebook, pracoviště v centru Plzně a především práci, která Vás bude bavit.
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kOSTAl CR spol. s r.o.
Černín 89
267 51 Zdice

kontaktní osoba: Bc. Lenka Holmanová
pozice: HR Specialista
e-mail: l.holmanova@centrum.cz
telefon: +420 724 163 427
www.kostal.cz

KOSTAL CR je jednou z dceřiných společností nezávislého rodinného podniku KOSTAL, který byl založen roku 
1912 v německém městě Lüdenscheid.
KOSTAL CR patří mezi dodavatele elektronických a mechatronických komponentů pro automobilový průmysl 
s dlouholetou působností v ČR. Vyrábí více než 7,5 mil. podvolantových modulů za rok a dodává do 52 lokalit 
po celém světě.
Výrobky společnosti KOSTAL CR se vyznačují vysokou kvalitou, jsou vysoce funkční a spolehlivé. Jejich úroveň 
zajišťují kvalifikovaní specialisté, kteří při výrobě využívají nejnovější technologie. Vlastní vývojové centrum 
a organizace výroby umožňuje rychlé změny na základě požadavků zákazníka.

Díky novým projektům se rozšiřujeme, a proto hledáme nové kolegy pro pracoviště v Černíně  
(Zdice u Berouna), Cerhovicích a Praze Zličíně.

VAŠE ZKUŠENOSTI UMÍME OCENIT zajímavým finančním ohodnocením včetně bonusového systému  
a flexibilní pracovní dobou. Budete pracovat v moderním prostředí rodinné výrobní firmy, která Vám umožní 
další vzdělávání. Přispějeme Vám na stravování, prodloužíte si dovolenou na 5 týdnů v roce, můžete využít 
služeb závodního lékaře atd.

Možnosti během studia Hledané obory
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 • konstruktér elektroniky, mechaniky, nástrojů  
a přípravků

 • specialista výrobní kvality
 • specialista přípravy výroby-technolog, fmea
 • specialista it, specialista sap
 • seřizovač

 • specialista controllingu
 • projektový manažer
 • nástrojař
 • brigádníky sš, vš technického směru
 • spolupracujeme se studenty technických oborů
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kOSTAl kontakt Systeme gmbH 
organizační složka Čenkov

kontaktní osoba: Mgr. Alexandra Baumannová
pozice: Vedoucí personálního odboru
e-mail: l.holmanova@kostal.cz
telefon: +420 606 094 920
www.kostal.cz

KOSTAL je celosvětově působící rodinný koncern se sídlem v Německu, založený v roce 1912. Zaměřuje se 
na vývoj a výrobu technologicky náročných elektronických a mechatronických produktů automobilového 
průmyslu. 
Organizační složka KOSTAL Kontakt Systeme se sídlem v průmyslovém areálu v Čenkově u Příbrami je 
významným zaměstnavatelem středočeského regionu. Na pracovištích vybavených moderními technologiemi 
jsou vyráběny převodovkové konektory a konektory pro hybridní vozidla a elektromobily. Mezi zákazníky 
KOSTAL patří významné průmyslové podniky, zejména celosvětově vedoucí výrobci automobilů jako BMW, 
Daimler, VW, Ford, Renault aj. 

• Uchazeče do trainee programu
• Konstruktéry
• Technology
• Specialisty vstřikování plastů
 • Kvalitáře

• Jiné technické pozice

• Zázemí stabilní a perspektivní společnosti
• Zajímavé finanční podmínky a bonusy
• Zaškolení vybraným mentorem
• Zahraniční stáže
• Adaptační program ve zkušební době, vzdělávání
• Work life balance
• Sociální benefity, slevové programy

diplomová nebo bakalářská práce

praxe / stáž
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lATECOERE Czech Republic s.r.o.
Beranových 65
199 02  Praha 9 Letňany

kontaktní osoba: Jiří Šíma
pozice: HR Specialist
e-mail: jiri.sima@latecoere.cz
telefon: +420 605 249 725
www.latecoere.cz

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

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

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

diplomová nebo bakalářská práce
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brigáda
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kOVOSVIT MAS, a.s.
Náměstí Tomáše Bati 419
391 02 Sezimovo Ústí

kontaktní osoba: Gabriela Jeřábková
pozice: personální manažer
e-mail: jerabkova@kovosvit.cz
telefon: +420 381 632 302
www.kovosvit.cz

Česká strojírenská společnost KOVOSVIT MAS, a.s. je na trhu 76 let. Jsme lídrem ve výrobě obráběcích strojů 
v České republice a patříme mezi šest světových výrobců hi-tech technologií. Zabýváme se nejen výrobou, 
ale i vývojem obráběcích strojů. Jsme držiteli mnoha ocenění za technický přínos v České republice. Náš 
výrobní sortiment je orientován na dodavatele pro automobilový, energetický, letecký a strojírenský 
průmysl. Zákazníkům nabízíme komplexní služby, individuální řešení, flexibilitu a výrobky té nejvyšší kvality. 
Zaměstnáváme více než 830 zaměstnanců a v současné době hledáme nové posily.

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

Proč pracovat právě v KOVOSVITu? Nabízíme Vám:
 • příspěvky na penzijní připojištění
 • zázemí odborníků
 • práci s moderní technikou
 • možnost profesionálního růstu
 • příspěvek na stravu
 • zázemí úspěšné společnosti s dlouholetou tradicí
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 NABÍZÍME:
• perspektivní zaměstnání v tradičním průmyslovém odvětví 
• zázemí nadnárodní společnosti
• trainee programy přímo ve výrobních závodech
• podporu kariérního růstu a osobního rozvoje
• velmi dobré finanční ohodnocení (roční odměnu ve formě 13. platu)
• zajímavé zaměstnanecké benefity                                                    

 

Více informací naleznete na našich internetových stránkách www.rako.cz
  nebo v informačních materiálech, které Vám rádi předáme v našem stánku.
  Kontaktní osoba: Jana Čermáková, telefon +420 378 021 282, +420 606 627 952,
                        e-mail: jana.cermakova@cz.lasselsberger.com, www.rako.cz

LASSELSBERGER, s.r.o., 320 00  Plzeň - Jižní Předměstí, Adelova 2549/1, www.rako.cz
Patříme k největším evropským výrobcům keramických obkladů a dlažeb.

V oboru působíme již 139 let.

                             HLEDÁME:
aktivní, motivované a pracovité absolventy technických oborů na pozice:

• strojní inženýr
• elektroinženýr
• řízení výrobních provozů
• specialista pro oblast výzkumu a vývoje

Výrobní závody máme v Chlumčanech, okres Plzeň-jih, v Lubné u Rakovníka, 
v Horní Bříze, v Podbořanech a v Borovanech.  



 NABÍZÍME:
• perspektivní zaměstnání v tradičním průmyslovém odvětví 
• zázemí nadnárodní společnosti
• trainee programy přímo ve výrobních závodech
• podporu kariérního růstu a osobního rozvoje
• velmi dobré finanční ohodnocení (roční odměnu ve formě 13. platu)
• zajímavé zaměstnanecké benefity                                                    

 

Více informací naleznete na našich internetových stránkách www.rako.cz
  nebo v informačních materiálech, které Vám rádi předáme v našem stánku.
  Kontaktní osoba: Jana Čermáková, telefon +420 378 021 282, +420 606 627 952,
                        e-mail: jana.cermakova@cz.lasselsberger.com, www.rako.cz

LASSELSBERGER, s.r.o., 320 00  Plzeň - Jižní Předměstí, Adelova 2549/1, www.rako.cz
Patříme k největším evropským výrobcům keramických obkladů a dlažeb.

V oboru působíme již 139 let.

                             HLEDÁME:
aktivní, motivované a pracovité absolventy technických oborů na pozice:

• strojní inženýr
• elektroinženýr
• řízení výrobních provozů
• specialista pro oblast výzkumu a vývoje

Výrobní závody máme v Chlumčanech, okres Plzeň-jih, v Lubné u Rakovníka, 
v Horní Bříze, v Podbořanech a v Borovanech.  

LB MINERALS, s.r.o.
Tovární 431
33012 Horní Bříza

Těžíme a upravujeme suroviny (kaoliny, jíly, živce,
křemelinu, kamenivo, písky) pro celou řadu
špičkových výrobních technologií a oborů
(výroba keramiky, papíru, skla, skleněných 

vláken, gumy, barev a nátěrů...).

Široké spektrum produktů nás řadí mezi nejvýznamnější dodavatele surovin ve střední Evropě.

Jsme součástí nadnárodní skupiny LASSELSBERGER.

HLEDÁME:
uchazeče s vysokoškolským vzděláním technického
nebo chemického směru na pozice:

Zejména pro pracoviště:
Horní Bříza, Kaznějov, Skalná, 
Borovany, Halámky
(Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Jihočeský kraj)

Pokud Vás naše nabídka zaujala, kontaktujte nás:
p. Čermáková, tel: 606 627 952, e-mail: jana.cermakova@cz.lasselsberger.com 

www.lb-minerals.cz

- výzkum a vývoj
- technologické postupy
- řízení výrobních provozů
- obchodní činnost

NABÍZÍME:
perspektivní zaměstnání
zázemí nadnárodní společnosti
příležitost k dalšímu profesnímu růstu - training program
odpovídající finanční ohodnocení (roční odměna ve formě 13. platu)

zajímavé zaměstnanecké výhody
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lear Corporation  
Czech Republic s.r.o.  
Plant Stribro
Engineering Center Plzeň
CTPark, Podnikatelská 45, 301 00 Plzeň

kontaktní osoba: Ing. Lucie Brůžková
pozice: HR Officer
e-mail: lbruzkova@lear.com
telefon: +420 373 035 408
www.lear.com

Lear Corporation je jeden z největších světových dodavatelů automobilových sedacích systémů, elektrických 
rozvodných systémů a elektronických komponentů. Produkty světové třídy jsou vyvíjené, konstruované  
a vyráběné prostřednictvím týmu 125 000 zaměstnanců ve více jak 226 závodech v 36 zemích světa. 
Společnost Lear vznikla v České republice v roce 1997 a v současné době zaměstnává ve 3 závodech (Ostrov 
u Stříbra, Kolín, Vyškov) přes 1000 zaměstnanců.
V říjnu 2011 vzniklo v Plzni vývojové centrum, které spolupracuje přímo s evropskou centrálou u Mnichova. 
Centrum podporuje design a engineering plastových dílů, pěn, potahů a elektroinstalace pro automobilové 
sedačky.

Jsi motivovaný, energický a nadšený absolvent/student?
Ovládáš cizí jazyk (AJ/NJ)?
Dychtíš po výzvě?
Máš zájem pracovat na jedinečných projektech?
Máš chuť se neustále profesně rozvíjet?
Právě Tebe hledáme!
DRIVE YOUR CAREER bigger challenges, more opportunities, greater rewards!

Co Ti můžeme nabídnout?
 • práci na zajímavých projektech pro zákazníky  
v automobilovém průmyslu

 • moderní pracovní prostřední v příjemném 
kolektivu

 • motivující finanční ohodnocení
 • možnosti osobního a profesního růstu
 • pružnou pracovní dobu

 • 1 týden dovolené nad rámec zákoníku práce
 • příspěvek na dopravu 2,50 Kč/km nebo 500,- Kč 
pro plzeňské zaměstnance

 • stravenky
 • bezplatné firemní jazykové kurzy AJ, NJ
 • výhodné zaměstnanecké tarify T-Mobile i pro 
rodinné příslušníky

diplomová nebo bakalářská práce
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legios loco a.s.
Karla Engliše 3201/6
150 00 Praha 5, Smíchov
závody: 
Louny (vývoj, výroba, centrála)
Horní Slavkov (výroba)
Nymburk (opravy) 

kontaktní osoba: Ing. Hana Krepčíková
pozice: Personalista
e-mail: hana.krepcikova@legios.eu
telefon: +420 415 628 205
www.legios.eu
www.facebook/legios - nová příležitost

Legios Loco a.s.:
 • přední evropský výrobce železničních nákladních vozů a náhradních dílů
 • vlastní vývojové a konstrukční centrum
 • modernizace, opravy a rekonstrukce, zvyšující užitnou hodnotu a technické parametry vozů
 • schvalování libovolnou drážní autoritou EU

Absolventům nabízíme zaměstnání ve vlastním vývojovém a konstrukčním centru. 
kONSTRUkTéR:
 • vývoj a konstrukce nákladních vagonů
 • kreslení přípravků pro technologickou část výroby, práce v SW Solidworks a AutoCad

TECHNOlOg:
 • tvorba výrobní dokumentace a technologických postupů
 • navrhování přípravků pro optimalizaci výrobního procesu, práce v systému Auto CAD

diplomová nebo bakalářská práce
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 • perspektivní a zajímavé zaměstnání v prostředí renomované strojírenské společnosti
 • možnost dalšího vzdělávání a profesního růstu
 • možnost zařazení do programu Talent management 
 • motivační finanční ohodnocení
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lIDEA CONSUlTINg, s.r.o.
Nám. Republiky 202/28
301 00 Plzeň 

jSME VáM k DISPOZICI NA TěCHTO kONTAkTECH! 
e-mail: office@lideaconsulting.cz
www.lideaconsulting.cz
Facebook: LIDEA Consulting
linkedIn: LIDEA CONSULTING, s.r.o.
Telefon: +420 725 720 111

lIDEA CONSUlTINg s.r.o. je agentura nabízející personálně poradenské služby. Naším cílem je poskytovat 
kvalitní služby v oblasti lidských zdrojů. Na rozdíl od velkých agentur jsme velmi FlEXIBIlNí, zaměřeni na 
kvalitu poskytovaného servisu a nebojíme se být kREATIVNí. 

Ctíme hodnoty, jakými jsou SPOlEHlIVOST, VSTříCNOST a lIDSký PříSTUP, a to nejen k uchazečům  
o zaměstnání, ale také k zaměstnavatelům. 

lIDEA CONSUlTINg s.r.o. své služby poskytuje klientům ze všech oborů, nejlépe však známe pracovní trh  
v oboru automobilového průmyslu, konstrukce a vývoje.

Aktuálně můžeme nabídnout uchazečům pracovní 
příležitosti v AUTOMOBIlOVéM průmyslu a také  
v dalších VýROBNíCH SEkTORECH či VýVOjOVýCH 
CENTRECH. Kariérní posun nabízíme nejen zkušeným 
kandidátům, ale také motivovaným ABSOlVENTůM, 
kteří jsou otevřeni novým pracovním příležitostem!  
   

TRIM DEVELOPER
INDUSTRIAL ENGINEER

PRODUCT ENGINEER
TESTING ENGINEERING SUPERVISOR

QUALITY ENGINEER
CAD DESIGNER

FMEA MODERATOR
a spoustu dalších…

Jsme exkluzivním partnerem pro řadu významných mezinárodních společností. Vaši kariéru s námi můžete 
začít v rámci gREENFIElD projektů pro AUTOMOTIVE, ale také pro VýVOjOVá CENTRA nejrůznějších výrobních 
společností.

Poradenské služby a profesní konzultace jsou pro kandidáty zcela ZDARMA! Pokud chcete svoji kariéru již 
od počátku vzít do svých rukou a stát se HVěZDOU NA TRHU PRáCE, neváhejte navštívit náš stánek nebo nás 
kontaktovat na výše uvedených kontaktech. jSME TU PRO VáS!

Consulting
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linde Pohony s.r.o.
Domoradice, Tovární 118
381 01 Český Krumlov

kontaktní osoba: Jindřiška Herdová
pozice: Personální oddělení
e-mail: jindriska.herdova@lipo.cz
telefon: +420 380 767 108, +420 734 430 108
www.linde-pohony.cz

Společnost Linde Pohony s.r.o. byla založena v dubnu 1997, je dceřinou společností Linde Material Handling.
Hlavním výrobním programem je výroba pohonných a řídIcích systémů pro elektricky poháněné vysokozdvižné 
vozíky koncernu KION Group.
Systémy dodává Linde Pohony s.r.o. především do společností Linde Material Handling a STILL v Německu. 
Část produkce exportuje do koncernových závodů v Číně a USA.
Linde Pohony zahájil v lednu 2016 novou výrobu vysokozdvižných vozíků "Retrak" v závodě KION Stříbro  
v Západních Čechách. Pro tento rok je plánovaná výroba pro 150 zaměstnanců.

Pro linde Pohony s.r.o. v Českém krumlově hledáme 
tyto pozice:
 • pracovník elektroúdržby
 • odborný obráběč
 • vedoucí údržby
 • montážní dělník
 • lakýrník

Pro kION STříBRO u Ostrova u Stříbra hledáme tyto 
pozice:
 • SAP/Logistik specialista
 • kontrolor kvality/SQA
 • sekvenční plánovač
 • logistický disponent
 • technolog strojírenské výroby

 • zázemí mezinárodní společnosti
 • pracovní smlouva na dobu neurčitou
 • 25 dní dovolené
 • závodní stravování
 • příspěvek na dovolenou, Vánoce
 • příspěvek na dopravu
 • roční bonus

 • podpora jazykového vzdělávání
 • příspěvek na kulturu, zdraví a sport
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loma Systems s.r.o.
U Lomy 1069
334 41 Dobřany

kontaktní osoba: Ing. Lenka Klauberová
pozice: HR Manager
e-mail: lenka.klauberova@loma.com
telefon: +420 377 183 813
www.loma.com
www.facebook.com/lomasystemsCZ/

Loma Systems navrhuje a vyrábí zařízení pro detekci kovů, kontrolní vážicí zařízení a rentgenové  detekční 
systémy na vyhledávání vad a kontaminujících látek ve výrobcích pro potravinářský, farmaceutický a textilní 
průmysl. V Čechách sídlí od roku 2004, v současné době ve své provozovně v Dobřanech u Plzně zaměstnává 
95 zaměstnanců. Zájemcům o práci nabízí pracovní příležitosti zejména v oblastech výroba, R&D, engineering, 
nákup, kvalita a zákaznický servis.

Elektrotechniky, svářeče, operátory, dále kolegy do R&D, nákupu, engineeringu.

Našim zaměstnancům nabízíme týden dovolené navíc, závodní stravování s dotací, příspěvek na dojíždění, 
příspěvek na penzijní nebo životní pojištění, profesní vzdělávání, kurzy angličtiny, SIM kartu za výhodných 
podmínek, různé firemní akce pro zaměstnance, možnost ocenění zlepšovacích návrhů, náborové příspěvky 
při doporučení vhodného uchazeče,  pružnou pracovní dobu (administrativa), 1 směnný provoz (výroba), 
prostředí moderního výrobního závodu a zázemí stabilní mezinárodní společnosti.
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Magna Cartech spol. s r.o.
Hospodářský park 600
378 10 České Velenice

kontaktní osoba: Ludmila Korčaková
pozice: Vedoucí personálního oddělení
e-mail: ludmila.korcakova@magna.com
telefon: +420 384 753 235
www.magna.com

Magna Cartech spol. s r.o. je členem společenství kanadského koncernu Magna International Inc., jednoho  
z největších světových dodavatelů automobilového průmyslu, který dnes zaměstnává 130 000 zaměstnanců, 
má 285 výrobních závodů, 83 vývojových center a působí 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 
Třeboňsko.
Největšími zákazníky jsou BMW, Volkswagen, Volvo, Škoda, Audi, Daimler...

Hledáme ambiciózní, schopné a kreativní absolventy vysokých škol, především technického směru, pro 
uplatnění v následujících oblastech:
 • Technická kancelář (konstruktéři, vedoucí projektů)
 • Technologie (technologové pro svařování a lisování kovů)
 • Nástrojárna (obsluha a programování CNC strojů, obsluha na elektroerozivní obrábění)
 • Kvalita, logistika a nákup (inženýři kvality, plánovači výroby, supply chain manažeři, specialisté na logistické 
procesy atd.)

 • Možnost získání praxe
 • Stipendijní program
 • Diplomové práce
 • Zaměstnání odpovídající kvalifikaci
 • Zahraniční stáže po celém světě
 • Mezinárodní pracovní prostředí
 • Využití a rozvoj cizího jazyka
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Veletrh příležitostí celý rok
Svět čeká, až se předvedete



147

Profil firmy

Hledáme

Nabízíme

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

kontaktní osoba: Monika Fikrová 
pozice: personalista
e-mail: monika-fikrova@mbtech-group.com
 personal@mbtech-bohemia.cz
telefon: +420 251 050 402 
www.mbtech.jobs.cz

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

Hledáme nové kolegy, kteří mají vztah k technice, chtějí rozvíjet své odborné znalosti a kreativně se podílet 
na řešení vývojových projektů.
Absolventi technických vysokých škol u nás najdou uplatnění v těchto oblastech:
 • konstrukce karoserií a podvozků
 • konstrukce motorů a převodovek
 • konstrukce interiérových a exteriérových dílů
 • vývoj elektriky a elektroniky
 • tvorba povrchových ploch

diplomová nebo bakalářská práce
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Jako jedna z předních vývojových společností v České republice sázíme na talent a kreativitu našich kolegů.
Absolventům technických vysokých škol nabízíme:
 • zázemí silné a stabilní nadnárodní společnosti
 • přátelský kolektiv
 • práci na nadnárodních vývojových projektech
 • možnost využití znalosti cizích jazyků v prostředí mezinárodního týmu
 • přístup k nemodernějším technologiím
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MD ElEkTRONIk spol. s r.o.
Dobřanská 629
332 14  Chotěšov

kontaktní osoba: Anna Messéan
pozice: Vedoucí personálního oddělení
e-mail: anna.messean@md-elektronik.cz 
telefon: +420 377 198 439
www.md-elektronik.de

MD ELEKTRONIK spol. s r.o., působící na trhu již od roku 1993, je předním výrobcem kabelových propojek pro 
automobilový průmysl. Produkty MD jsou v současné době integrovány ve více než 170 modelech automobilů.
Skupina MD má pobočky v Německu, České republice, USA, Číně a buduje nový závod v Mexiku. Hlavní  
a největší výrobní závod skupiny MD sídlí v Chotěšově, kde je v současné době zaměstnáno více než 3.000 
zaměstnanců. Společnost si zakládá na rozvoji a spokojenosti svých zaměstnanců. Velký důraz klade na 
vzdělávání pracovníků, kteří se ve firmě stávají skutečnými experty ve svém oboru.

Jste týmový hráč a mezi Vaše silné stránky patří iniciativa? Domluvíte se německy nebo anglicky? Dokážete 
jít cílevědomě za svým cílem a bavilo by Vás pracovně cestovat po České republice i zahraničí? Máte zájem  
o odborné kurzy za účelem dalšího vzdělávání? Chcete pracovat se špičkovou technologií? Pokud ano, 
hledáme právě Vás!

• Motivující práci ve stabilní prosperující společnosti
• Velmi dobré mzdové ohodnocení + 13. mzda
• Pravidelný roční nárůst mzdy
• Pět týdnů dovolené 
• Dotované závodní stravování
• Možnost profesního růstu a vzdělávání
• Vlastní autobusovou dopravu z Horšovského Týna, Přeštic, Plzně a Stříbra
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MECAS ESI s.r.o.
Brojova 2113/16
326 00 Plzeň

kontaktní osoba: Luďka Majerová
pozice: HR Manager
e-mail: ludka.majerova@mecasesi.cz
telefon: +420 377 432 931
www.mecasesi.cz
www.facebook.com/ESIgroup

MECAS ESI s.r.o. je součástí mezinárodní společnosti ESI Group, která je uznávaným světovým dodavatelem 
nástrojů počítačové simulace v oblastech návrhu prototypů a výrobních procesů.
Tým inženýrů MECAS ESI poskytuje technickou podporu a konzultace v oblasti simulací nárazových zkoušek, 
posouzení limitních stavů a provádění multifyzikálních analýz. Virtuálně optimalizujeme prvky pasivní 
bezpečnosti, výrobní procesy: tváření, lití, svařování, tepelného zpracování, ale také pomáháme navrhnout 
optimální design na základě analýz v oblastech vibroakustiky, proudění popř. elektromagnetické kompatibility.

Hledáme motivované studenty a absolventy VŠ technického zaměření (nejlépe strojní nebo aplikované vědy) 
se zájmem o oblast počítačové simulace, kteří mají chuť se nadále rozvíjet a učit.
 • Studenti se mohou již během studia zapojit do trainee programu.
 • Absolventi najdou uplatnění na pozicích aplikačních inženýrů v oblasti numerických simulací zejména  
v oblasti nárazových zkoušek automobilů, proudění, vibroakustiky nebo výrobních procesů.

• Trainee program
• Pozici ve stabilní a perspektivní společnosti
• Zajímavou práci na průmyslových projektech
• Odborný růst a dlouhodobou perspektivu
• Příjemné prostředí se silnou firemní kulturou
• Firemní benefity pro zaměstnance
• Studentům spolupráci na diplomové práci
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We are looking for software engineers.  
Talented and smart. 

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

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

mgm technology partners GmbH is focused on the creation, im-
plementation, quality assurance and operation of highly scalable 
applications and business portals.
Our international team of more than 400 colleagues combines 
business expertise and technical competence.

We are looking for individuals who are capable of taking on 
responsibility. Our work is characterized by the commitment and 
engagement of individuals active in implementation driven 
teams. This enables us to take on complex tasks and master 
them in an intelligent manner. Does this outline your capabilities 
and strengths? Then we should get to know each other soon.
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mgm technology partners, s.r.o.
Letenské nám. 4/157
170 00 Praha 7

kontaktní osoba: Kateřina Zobanová
pozice: Recruitment Specialist 
e-mail:  jobs_cz@mgm-tp.com
telefon: +420 239 005 107
www.mgm-tp.com

More than 400 employees are experienced in innovation. We build Enterprise software in various team sizes 
– ranging from 3-30 people. Our technologies are: Java, JEE, Spring, Hibernate, React, Node.js, npm, AngularJS 
and many more. The Prague office was founded in 2003, located close to the center.
mgm is searching for graduates as well as experienced colleagues. If you appreciate a warm working 
atmosphere with smart and nice people and if you are keen on challenging tasks as well as interesting 
projects, then you should choose us – mgm. We are working in flat hierarchies with a few managers and even 
fewer politics.

 • Java Developer
 • QA Developer
 • Business Analyst with German
 • Quality Engineer
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 • interesting subjects and projects for our international customers
 • a nice and friendly team
 • independently, autonomously work
 • continuous learning at the job, e.g. by our internal training
 • flexible working hours, with home office option
 • possibility to work part-time in case you are still studying
 • various benefits, no openspace



152

Profil firmy

Hledáme

Nabízíme

Profil firmy

Hledáme

Nabízíme

Monteferro Hrádek, a.s.
Rokycanská 204
338 42 Hrádek

kontaktní osoba: Lukáš Kníže
pozice: Ekonom
e-mail: knize@monteferro.cz
telefon: +420 721 831 193
www.monteferro.it/en

MONTEFERRO is a worldwide producer of elevator components. We offer wide range of guide rails and 
complete line of components and accessories to form the integrated hoistway systems. Their development 
represents a specific and unique product whose manufacturing technology and process results from years of 
study, research and industry experience.

We are looking for junior engineers to employ in our plant located in Czech Republic for different departments 
(Supply Chain, Manufacturing, Logistic).

We offer the opportunity to work in an international company. Friendly and dynamic work environment.
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Moore Stephens 
kancelář v Plzni:  
Na Šachtě 391, 330 21 Líně – Sulkov
kancelář v Domažlicích:  
Prokopa Velikého 572, 344 01 Domažlice
Máme kanceláře také v Praze, Českých 
Budějovicích, jindřichově Hradci a Táboře.

kontaktní osoba: Tomáš Haken
pozice: HR ředitel
e-mail: kariera@moorestephens.cz
telefon: +420 255 708 355
www.moorestephens.cz
www.linkedin.com/company/moore-stephens-
-czech-republic

S více než 120 odborníky v 6 kancelářích jsme jednou z předních auditorských, účetních a daňově poradenských 
firem v České republice. Jsme členy mezinárodní sítě Moore Stephens International, která působí ve více než 
100 zemích světa. Zaměřujeme se především na služby pro dceřiné firmy zahraničních majitelů. Mezi naše 
klienty patří ale také řada známých českých podnikatelů. V klientském portfoliu máme nejen rodinné firmy, 
ale i mezinárodní korporace.

• Hledáme studenty posledních ročníků VŠ nebo čerstvé absolventy se znalostmi AJ a/nebo NJ.
• Uplatňují se u nás studenti, kteří tak nějak samozřejmě vždy dělali víc, než bylo školou povinné, protože je 

to zkrátka bavilo.
• Hledáme osobnosti, které se zajímají o audit, daně, účetnictví a firemní poradenství obecně, chtějí vědět, co 

se skrývá za čísly ve výkazech a mají radost, když jim „všechno na konci sedí".
• Náš ideální kandidát se nebojí osobní odpovědnosti a nových úkolů.
• Nabízíme skvělé místo pro ty, které baví se neustále zlepšovat a něco nového se učit.

• Široký profesní záběr namísto úzkého zaměření
• Pestrou práci na různorodých zakázkách pro českou i zahraniční klientelu 
• Možnost koncepčního kariérního růstu a uplatnění Vašeho unikátního talentu
• Kontinuální profesní vzdělávání (odborný vzdělávací program MS, jazykové vzdělávání, odborné konference, 

podpora získání profesní kvalifikace)
• Zázemí stabilní rostoucí společnosti, která si váží svých lidí
• Nadstandardní zaměstnanecké benefity
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MOTOR jIkOV group a.s.
Kněžskodvorská 2277/26
370 01 České Budějovice

kontaktní osoba: Ing. Daniela Radevová
pozice: specialista rozvoje lidských zdrojů
e-mail: dradevova@mjgroup.cz
telefon: +420 389 016 329
www: motorjikov.com
facebook.com/motorjikovgroup/

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

• konstruktéry
• technology 
• projektové inženýry
• elektroprojektanty
• kontrolory jakosti

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

• práci na moderních strojích a zařízeních se špičkovými výpočetními systémy
• dobré platové podmínky včetně příplatků a mimořádných odměn
• odměnu za plnění ukazatelů podnikatelských plánů
• možnost dalšího vzdělávání a zvyšování kvalifikace, rozvojový program pro kariérní růst
• 5 týdnů dovolené, příspěvek na závodní stravování, na penzijní připojištění
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Mubea, spol. s r.o.
Za Dálnicí 510
267 53 Žebrák

kontaktní osoba: Bohuslava Motlová
pozice: vedoucí náboru pracovníků
e-mail: kariera.zebrak@mubea.com
telefon: +420 311 907 147
www.mubea.com/cz/home/

Jsme firma Mubea a patříme mezi nejvýznamnější výrobce automobilových komponentů na celém světě. 
Dodáváme součástky předním automobilovým výrobcům, jako jsou například Škoda Auto, Porsche, Audi, BMW, 
Renault, Ford, Aston Martin, Bentley a další. V České republice jsme zahájili výrobu v roce 1995 a v současné 
době na pobočkách Žebrák, Prostějov, Dolní Kralovice a Olomouc zaměstnáváme více než 3000 pracovníků.  
V dubnu 2014 byla v Plzni otevřena nová konstrukční kancelář.
Mezi naše výrobky patří: komponenty z karbonových vláken, opěrky hlavy, rámy sedaček, svařované díly, 
napínáky klínového řemene a další.

Absolventy technických škol na dlouhodobou spolupráci, kteří u nás najdou uplatnění na těchto pozicích: 
Konstruktér, projektový manažer, specialista v oblasti kvality, IT Helpdesk a SAP specialista.
Dejte nám o sobě vědět a my Vám dáme příležitost.

Studentům odborných vysokých škol nabízíme v rámci odborné přípravy možnost získat praxi v našich 
výrobních závodech. Tým našich specialistů je připraven podílet se na stanovení cílů diplomových  
a seminárních prací tak, aby byly přínosem pro reálné řešení technických problémů (změn).
Nabízíme:
Možnost cestovat
Motivační balíček benefitů
Odborný růst
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MURR CZ, s.r.o.
Průmyslová 762
333 01 Stod

kontaktní osoba: Ivana Putnová
pozice: vedoucí personálního a mzdového oddělení
e-mail: ivana.putnova@murrelektronik.cz
www.murrelektronik.cz
telefon: +420 377 597 940, +420 733 684 254

MURR CZ, s.r.o. je dceřinou firmou německé společnosti MURRELEKTRONIK s tradicí více než 40 let (2000 
zaměstnanců v 45 pobočkách a závodech). Mezi naše špičkové produkty patří konektory, automatizační 
technika, interface, zásuvkové systémy pro senzory a ovladače, spínané a transformátorové zdroje. Závod ve 
Stodě založený v roce 1999 je v současnosti největším výrobním závodem skupiny Murrelektronik.
Od svého založení se stále rozšiřujeme a v roce 2016 dokončíme již 6. výrobní halu, kde vytvoříme desítky 
nových pracovních míst.

• elektrotechnické vzdělání (vyhl. č. 50/1978 Sb. výhodou)
• alespoň základní znalost Nj nebo Aj
• znalost práce v MS Office, výhodou znalost 3D modelování, programování
• znalost elektrotechniky, výhodou znalost elektroniky, mechatroniky, pneumatiky (základy průmyslové 

automatizace)

 • moderní zázemí stabilní mezinárodní společnosti s významným postavením na trhu
 • možnost profesního a osobního rozvoje, systém firemního vzdělávání (včetně jazykového)
 • samostatnou, zajímavou a perspektivní pozici, flexibilní pracovní dobu
 • odpovídající finanční ohodnocení - průběžné navyšování mzdy dle výkonu a dovedností
 • 13. plat, roční prémie, 5 týdnů dovolené, dotované závodní stravování
 • věrnostní odměny za 5, 10, 15 let trvání pracovního poměru
 • příspěvek na penzijní připojištění / život. pojištění
 • pravidelné firemní kulturní a sportovní akce pro zaměstnance zdarma
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NARETEC s.r.o.
Ul. 28.října 70
301 00 Plzeň – Bílá Hora

pobočky: Domažlice, Mnichov, Sindelfingen

kontaktní osoba: Mgr. Martina Berkovcová
pozice: HR Manager
e-mail: m.berkovcova@naretec.cz
www.naretec.cz
telefon: +420 378 019 105

Společnost NARETEC s.r.o. je přední poskytovatel 
služeb a produktů souvisejících s vývojem a prototy-
povou výrobou akustických a interiérových modulů 
pro automobilový průmysl. 

Strategické zaměření společnosti:
 • vývoj komponent a modulů
 • vývoj, konstrukce a výroba nástrojů a zařízení pro 
výrobní procesy

 • stavba modelů a prototypů
 • konstrukce a výroba kontrolních přípravků
 • konstrukce a výroba jednoúčelových strojů  
a zařízení

Ambiciózní absolventy technických univerzit s ko-
munikativní znalostí anglického nebo německého 
jazyka, se zájmem o uplatnění v oblasti výrobní tech-
nologie a vývoje. 
Požadujeme:
• ukončené VŠ vzdělání se zaměřením na 

strojírenství nebo elektrotechniku
• zkušenosti s CAD technologiemi 

• znalost konstrukčního programu  
Catia V5 / SolidWorks / NX 

• znalost programování vizualizačních aplikací
• znalost elektrotechnické dokumentace 
• orientaci v oblasti automatizace pro stroje  

a zařízení
• schopnost týmové spolupráce
• velmi dobré komunikační schopnosti

• spolupráci na zajímavých mezinárodních 
projektech v automobilovém průmyslu

• účast na vývoji akustických a interiérových 
modulů pro světové výrobce automobilů

• zázemí tradiční inovativní firmy
• moderní pracovní prostředí a vybavení
• výkonově orientované finanční ohodnocení

• práci ve vysoce odborném týmu
• práci v příjemné atmosféře otevřené komunikace
• využití cizího jazyka v praxi, jazykové kurzy přímo 

na pracovišti
• nejmodernější technologie, jedinečné know-how
• individuální přístup a plánování osobního 

profesního rozvoje
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Openmatics s.r.o.
Poděbradova 2842/1
301 00 Plzeň

kontaktní osoba: Mgr. Gabriela Čermáková
pozice: HR Manager
e-mail: gabriela.cermakova@zf.com
telefon: +420 371 150 602
www.openmatics.com

Openmatics s.r.o., dceřiná společnost firmy ZF Friedrichshafen AG, se zabývá vývojem a provozem vlastního 
telematického systému pro automobilový průmysl a logistiku. Náš systém je tvořen palubní jednotkou ve 
vozidle, portálem pro zobrazení dat a SW aplikacemi, které je možné zakoupit v našem internetovém obchodě. 
Platforma Openmatics je otevřená, nezávislá na výrobcích vozidel a snadno rozšiřitelná třetími stranami díky 
dostupnému SDK (vývojového kitu). Náš produkt se neustále vyvijí a rozšiřuje, stejně jako náš tým. V současné 
době pracuje v sídle společnosti v centru Plzně zhruba 75 zaměstnanců.

Absolventy či studenty, kteří mají chuť se podílet na unikátním projektu skupiny ZF. Aktuální nabídku 
pracovních míst najdete na našich stránkách, například:
 • Vývojář SW aplikací
 • Vývojář palubní jednotky či telematické platformy
 • Customer support
 • Database specialist

 • Zázemí stabilní mezinárodní společnosti
 • Práci s moderními technologiemi
 • Motivující plat
 • Osobní a profesní růst
 • Roční bonus
 • Stravenky
 • Vzdělávání + pravidelné jazykové kurzy

 • 26 dní dovolené
 • Flexibilní část prac. doby
 • Příspěvek na penzijní, životní pojištění
 • Příspěvek na zlepšení pracovního prostředí

diplomová nebo bakalářská práce

praxe / stáž

brigáda

částečný úvazek

Možnosti během studia Hledané obory

trainee program

STROjNí DESIgN

ElEkTRO jAZyky

IT HUMANITNí

APlIkOVANé VěDy PRáVO

STAVEBNí OSTATNí

EkONOMIE



159

Profil firmy

Hledáme

Nabízíme

Profil firmy

Hledáme

Nabízíme

Panasonic AVC Networks Czech, s. r. o.
U Panasoniku 1
301 00 Plzeň

kontaktní osoba: Bc. Petra Wienerová
pozice: HR Manager
e-mail: petra.wienerova@eu.panasonic.com
telefon: +420 602 267 450
www.panasonic.com/cz
www.facebook.com/Panasonic CZ/Sk

Naše společnost Panasonic AVC Networks Czech, s. r. o. patří mezi největší zaměstnavatele v regionu 
Plzeňského kraje. Za dobu svého působení na trhu se stala jedničkou v oblasti elektrovybavení pro české 
i zahraniční domácnosti. V současné době společnost vyrábí  nově modely televizorů OLED 4K PRO, které  
přináší nejen nejmodernější design, ale také absolutně nejvyšší kvalitu obrazu při zachování ultravysokého 
rozlišení. Kromě výroby televizí se naše společnost Panasonic věnuje  výrobě pokročilých DVD a Blu-ray 
přehrávačů, které nabízí obraz i zvuk v kvalitě, jakou si představují profesionální filmaři.

Naše společnost Panasonic hledá do své plzeňské pobočky nové zaměstnance k rozšíření svého týmu 
odborníků. Práce je  vhodná  pro absolventy odborných škol, kteří se nebojí učit nové věci a získávat tak 
zkušenosti. Preferujeme zejména kandidáty s ukončeným středoškolským elektro vzděláním a vyhláškou 50.

Bonusy/prémie, týden dovolené navíc, příspěvek na penzijní nebo životní pojištění, výborně propracovaný 
systém vzdělávání, sleva na firemní výrobky a spoustu dalších výhod. Nejdůležitější je však nadšení pro naše 
výrobky Panasonic.
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PDM Technology Europe s.r.o. 
Vědeckotechnický park 
Teslova 3, Budova A3 
301 00 Plzeň

kontaktní osoba: Václav Bouček
pozice: Software developer
e-mail: vabo@pdmtechnologygroup.com
telefon: +420 378 058 058
www.bluestarplm.com

PDM Technology Europe s.r.o. je dceřinou společností dánské firmy PDM Technology International ApS a hraje 
významnou roli ve vývoji jejích produktů. Hlavním produktem je modul BLUESTAR PLM, který propojuje CAD 
s podnikovým ERP. Ve strojírenských společnostech umožňuje sdílení inženýrských dat produktů uživatelům 
Microsoft Dynamics AX ERP systému. Jsme rostoucí společnost se zákazníky po celém světě. Rozšiřujeme své 
aktivity v Evropě a Severní Americe, kde byla založena další dceřiná společnost. Pracujeme se špičkovými 
technologiemi společnosti Microsoft a jsme technologickým lídrem v oboru. Naším pracovním jazykem je 
angličtina. 

Developery:
• 3D grafiky & CAD softwaru: programování 3D grafiky, znalost OOP. Výhodou: C#, Java
• Microsoft Dynamics AX: OOP. Výhodou: MorphX, X++, SSRS, Microsoft SQL Server
• Databází: SQL, OOP. Výhodou: Microsoft SQL Server, SSRS, SSAS, SSIS, PL/SQL, PL/pgSQL   
• Webových aplikací: JavaScript, Html5. Výhodou: ASP.NET, Sharepoint, Web API, REST   
• Pro Internet věcí: jazyk C. Výhodou: cloudové a síťové služby, Arduino, Raspberry pi, Wemo
• .NET: C#. Výhodou: kterákoli z předchozích kategorií

 • Finanční ohodnocení ve výši 25-50 000 Kč. 
 • Kancelář v blízkosti Západočeské univerzity v Plzni.
 • Týden dovolené navíc.
 • V naší společnosti se naučíte pracovat s novými technologiemi, které používáme (například C#, Microsoft 
Dynamics AX, programování zásuvných modulů pro CAD systémy) a rozvinete své schopnosti a znalosti 
důležité pro úspěch v pracovním i osobním životě.
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Porsche Engineering Services, s.r.o.
Radlická 714/113a
158 00 Praha 5

kontaktní osoba: Radovan Klement
pozice: HR manager
e-mail: jobs@porsche-engineering.cz
telefon: +420 235 091 152
www.porscheengineering.com

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

 • Studenty a absolventy technických vysokých škol
 • Vývojové inženýry se zájmem o práci pro automobilový průmysl v oblasti vývoje motorů, agregátů, 
podvozků, karosérií, mechatronických systémů a automobilové elektroniky

 • Nové kolegy se zájmem o osobní rozvoj

 • Zajímavé a perspektivní zaměstnání ve stabilní mezinárodní společnosti
 • Atraktivní projekty při podpoře vývoje sportovních automobilů Porsche
 • Projekty pro světové výrobce automobilů
 • Možnost osobního rozvoje
 • Práci v mladém kolektivu
 • Dobré finanční ohodnocení
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Začni svou kariéru
v Plzeňském Prazdroji!

 www.prazdroj.jobs.cz 
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Plzeňský Prazdroj, a.s.
Ovocný trh 8
110 00 Praha 1

Pivovar Plzeň
U Prazdroje 7
304 97 Plzeň

kontaktní osoba: Eva Puhlovská
pozice:  HR Specialist 
e-mail:  Eva.Puhlovska@pilsner.sabmiller.com
www.prazdroj.cz

 • Jsme jedničkou na českém trhu s téměř 50% podílem.
 • Jsme součástí úspěšné nadnárodní skupiny, což nám dává silné zázemí a možnost rozvíjet naše lidi nejen  
u nás, ale i v zahraničí.

 • Naše značky budujeme a opečováváme v lokálním prostředí pomocí nejmodernějšího technického vybavení.
 • Náš úspěch stojí na vysoké profesionalitě a cílevědomé práci našich lidí. Jsou to nejcennější, co máme. 
Podporujeme jejich rozvoj a kariéru.

 • Jsme zodpovědnou společností, staráme se o to, aby naše práce byla v souladu s ochranou životního 
prostředí.

Plzeňský Prazdroj navazuje dlouhodobou spolupráci s nadanými studenty vybraných vysokých škol 
včetně ZČU. Ti mají možnost absolvovat pracovní stáže a trainee programy, mohou si tak vyzkoušet práci  
v profesionálně vedené společnosti a otestovat svoje schopnosti v praxi při realizaci náročných projektů.
Hledáme především šikovné a cílevědomé studenty technických, elektrotechnických a logistických studijních 
oborů, kteří na sobě chtějí pracovat, vzdělávat se a chtějí si v reálné společnosti vyzkoušet své teoretické 
vědomosti.
Stáže jsou určeny pouze studentům posledních ročníků pětiletého studia (4. a 5.), trainee programy pak 
čerstvým absolventům. Obecným požadavkem je dobrá znalost anglického jazyka.
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LETNÍ PLACENÉ STÁŽE - nauč se, jak funguje největší 
česká pivovarnická společnost a otevři si cestu  
k excelentní kariéře!
 • 10 týdnů v průběhu prázdnin (placené a full-time)
 • reálný projekt

TECHNICAL GRADUATE PROGRAMME - pro nejúspěšnější 
stážisty, kteří budou mít možnost stát se jedním z našich 
vrcholových manažerů!
 • 24 měsíců (placené a full-time)
 • reálné mezinárodní projekty

Více info o možnostech, které Ti nabízíme se dozvíš na www.prazdroj.jobs.cz nebo přímo u našeho excelentního 
stánku!
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Process Automation Solutions s.r.o.
Průmyslová 1472/11
102 19 Praha 10 Hostivař

kontaktní osoba: Eva Štáhlová
pozice: asistentka
e-mail: info.cz@pa-ats.com
telefon: +420 271 084 787
www.pa-ats.com/cz

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

Studenty a absolventy na pozici Automatizační 
inženýr
• Projektant MaR/Elektro (Praha, Lovosice)
• Programátor PLC/DCS (Praha, Lovosice)
• Programátor průmyslových robotů (Praha)
• Konstruktér (Praha, Mladá Boleslav)
• Programátor C# (Brno)

Předpoklady
 • Vzdělání se zaměřením na Automatizační techniku 
/ Strojírenství (Konstruktér)

 • Znalost německého / anglického jazyka
 • Řidičský průkaz

• Zajímavým uchazečům kompletní zaškolení
• Perspektivu, stabilní zázemí velké zahraniční firmy
• Prostor pro vlastní seberealizaci, kontinuální profesní a kariérní růst
• Práci se špičkovými technologiemi
• Přátelské pracovní prostředí v mladém kolektivu
• Jazykové kurzy, odborné vzdělávání

diplomová nebo bakalářská práce

praxe / stáž

brigáda

částečný úvazek

Možnosti během studia Hledané obory
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kontaktní osoba: Zuzana Lincová
pozice: Country Manager
e-mail: lincova@profesia.cz
telefon: +420 221 419 761
www.profesia.cz

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

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

diplomová nebo bakalářská práce

praxe / stáž

brigáda

částečný úvazek

Možnosti během studia Hledané obory

trainee program

Společnost Profesia CZ je zároveň pořadatelem největšího pracovního veletrhu Profesia days v České 
republice. Letošní šestý ročník se koná ve dnech 12. a 13. 10. 2016 v PVA EXPO letňany v Praze. Cílem 
veletrhu je přinést návštěvníkům příležitost jak najít dobrou práci a vystavovatelům nabídnout možnost 
oslovit tisíce aktivních návštěvníků k přímému náboru nových zaměstnanců nebo k budování značky dobrého 
zaměstnavatele. Více informací najdete na www.profesiadays.cz.
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Profesia CZ, spol. s r.o.
Opletalova 55
110 00 Praha 1
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Procter & gamble Rakona, s.r.o.
Ottova 402
269 32 Rakovník

kontaktní osoba: Tereza Toužimská
pozice: Rakona Site Recruiting Leader
e-mail: marsalova.t@pg.com
 kariera@procter-gamble.cz
telefon: +420 313 522 797
www.procter-gamble.cz

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.

studenty / absolventy inženýrských studijních programů technických univerzit
Požadujeme:
• Ochotu dále se vzdělávat.
• Schopnost a zájem vést tým lidí.
• Schopnost aplikovat získané dovednosti v praxi.
• Angličtinu na komunikativní úrovni.
• Analytické myšlení a schopnost řešit problémy.

diplomová nebo bakalářská práce

praxe / stáž

brigáda

částečný úvazek
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Pozice:
• Studentské stáže
• Procesní inženýr
• Projektový manažer

Nabízíme:
 • 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 mezinárodní kariéry.





169

Profil firmy

Hledáme
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ProMinent Systems spol. s r.o.
Fügnerova 567
336 01 Blovice

kontaktní osoba: Jarmila Trojanová
pozice: HR manager
e-mail: trojanova@prominentsystems.cz
telefon: +420 378 227 148
www.prominentsystems.cz

Firma byla založena v r. 1993 v Blovicích a je dceřinou společností firemního seskupení ProMinent. Mateřská 
společnost ProMinent GmbH má sídlo v Heidelbergu. Firma má 285 zaměstnanců.
Pro zákazníky z celého světa se zde vyrábí zařízení na úpravu vody pro chemický a petrochemický průmysl. 
Široké portfolio výrobků zahrnuje reverzní osmózy, ultrafiltraci, UV lampy, gravitační filtry, dávkovací stanice, 
zásobní plastové nádrže, flokulační stanice a mnohé další. Výrobní závod disponuje nejen vlastními výrobními 
kapacitami v oblasti svařování plastů, svařování nerezů, moření a pasivace nerezů, elektromontáže a finální 
montáže, ale také vlastní konstrukcí jak v oblasti mechanické tak i elektro.

Hledáme kvalifikované pracovníky na různé pozice v oblasti výroby a engineeringu. Nabízíme uplatnění 
například na pozicích:
 • Strojní inženýr
 • Elektroinženýr
 • Programátor
 • Výrobní kontrola
 • Technolog úpravy vody

 • Vzdělávací kurzy, školení
 • Jazykové kurzy
 • Profesní růst
 • Zázemí stabilní zahraniční společnosti
 • Zaměstnanecké benefity (např. dotované závodní stravování, vánoční prémie, roční navyšování mezd atd.)
 • Doprava z Plzně  zajištěna zdarma autobusem

diplomová nebo bakalářská práce

praxe / stáž

brigáda

částečný úvazek

Možnosti během studia Hledané obory
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PUlS investiční s.r.o.
Pražská 5639 (průmyslová zóna)
430 01 Chomutov

kontaktní osoba: Mgr. Dana Mašlová, MBA
pozice: Manager HR
e-mail: kariera@pulspower.com
telefon: +420 474 356 150
www.pulspower.com

Rok 2015 znamenal pro firmu Puls nejen 35tileté působení v oblasti pulsních napájecích zdrojů, ale i obrovský 
úspěch na trhu s prodejem pulsních napájecích zdrojů. Znamenal inovaci – a to ve všech směrech od vývoje, 
přes předvýrobu, sériovou výrobu i logistiku. Znamenal zavedení nových technologií a zejména se stal 
přelomovým rokem v oblasti využití robotů ve výrobě. 
První z nich je využíván při testování výrobků a pro rok 2016 se chystají další činnosti, které budou převedeny 
na robotizovaná pracoviště.
Charakteristickým znakem roku 2016 je pokrok, inovace, robotizace a komunikace – a to vše přináší velké 
výzvy.

Hledáme takové kolegy, kteří se nebojí přemýšlet, mají rádi výzvy a umí se upřímně radovat z úspěchu.

Odměny odpovídající trhu práce -  včetně 13. platu, příspěvku na stravování atd.
Výzvy – profesionální i lidské
Otevřenou komunikaci – možnost zapojit se do ovlivnění řešení některých oblastí
Vzájemné propojování – jak na globální úrovni, tak lokální – mezi odděleními
Spolupráci, zábavu a radost z úspěchů

diplomová nebo bakalářská práce

praxe / stáž

brigáda

částečný úvazek

Možnosti během studia Hledané obory
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Rexam Beverage Can  
Czech Republic, s.r.o.
Dýšina 292
330 02 Dýšina

kontaktní osoba: Marcela Kubíčková
pozice: HR Manager
e-mail: marcela.kubickova@rexam.com
www.rexam.com
www.facebook.com/ Rexam Dýšina 292/ Rexam-
BeverageCanCzechRepublic

Společnost Rexam je významným světovým výrobcem obalů a největším výrobcem nápojových plechovek 
na světě.
Pobočka Rexam se sídlem v Dýšině je jediným závodem v České republice a vyrábí nápojové plechovky 
alkoholických i nealkoholických nápojů pro odběratele v rámci celé Evropy.

Přijmeme schopné zaměstnance na pozice:
 • Pracovník obsluhy strojů na výrobu plechovek
 • Pracovník kontroly kvality
 • Elektrotechnik se znalostí programování PLC

Nabízíme také možnost brigády.

 • Stabilní zaměstnání
 • Pracovní smlouvu na dobu neurčitou
 • Možnost se dále rozvíjet
 • Zaškolení zkušeným pracovníkem
 • Výhodné mzdové a pracovní podmínky
 • Ocenění práce, odměny a řadu zaměstnaneckých výhod

diplomová nebo bakalářská práce

praxe / stáž

brigáda

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

kontaktní osoba: Jana Čičmancová
pozice: Recruitment Officer
e-mail: jana.cicmancova@ricardo.com
telefon: +420 727 815 109
www.ricardo.com

Společnost Ricardo zaměstnává více než 2700 špičkových techniků, poradců a vědců, kteří řeší náročné projekty  
v oblasti konstrukce spalovacích motorů, převodových ústrojí, vozidel, hybridních a elektrických systémů,  
i v oblasti analýzy dopadů na životní prostředí.
Naše aktivity dále zasahují do oblasti osobních, nákladních a kolejových vozidel, vojenských vozidel, 
motocyklů, stavebních a zemědělských strojů, lodní dopravy i do oblasti obnovitelných zdrojů energie.
Mezi naše klienty patří nejvýznamnější výrobci originálních dopravních dílů, dodavatelské řetězce, energetické 
společnosti, finanční instituce a vládní agentury.

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

diplomová nebo bakalářská práce

praxe / stáž

brigáda

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



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

kontaktní osoba: Zdeněk Holenka
pozice: referent personálního útvaru
e-mail: Zdenek.Holenka@cz.bosch.com
telefon: +420 380 404 404
www.bosch.cz/kariera-cb

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

 • vývojové a zkušební inženýry
 • technology
 • inženýry kvality
 • konstruktéry
 • specialisty na simulace
 • specialisty na plasty
 • specialisty na senzory

 • specialisty na konektory
 • specialisty na spojovací technologie
 • vedoucí projektů ve vývoji
 • vedoucí projektů technického nákupu

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

diplomová nebo bakalářská práce
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ROHDE & SCHWARZ  
závod Vimperk, s.r.o.
Špidrova 49
385 01 Vimperk

kontaktní osoba: Mgr. Václav Hanzlík
pozice: PR, HR Marketing
e-mail: vaclav.hanzlik02@gmail.com
telefon: +420 734 155 653
www.vimperk.rohde-schwarz.com

ROHDE & SCHWARZ závod Vimperk, s.r.o. je součástí světového koncernu Rohde & Schwarz, jenž je soukromou 
společností se sídlem v Mnichově a na trhu působí již více než 80 let. V současnosti působí ROHDE & SCHWARZ 
ve více jak 100 zemích světa (USA, Brazílie, Singapur…).
Vimperský závod má přes 700 zaměstnanců, v roce 2016 bude dokončena finální etapa jeho výstavby  
a modernizace. Patří k největším a nejstabilnějším zaměstnavatelům regionu.
Zabýváme se testovací a měřicí technikou, radiokomunikačními systémy, radiomonitorovacími systémy, 
televizní a rozhlasovou vysílací technikou pro analogové a nyní primárně digitální vysílání, systémovými 
řešeními pro zajišťování bezpečnosti informací.

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

 • Zázemí silného německého koncernu
 • Možnost osobního rozvoje a kariérního růstu
 • Možnost získat firemní byt
 • Týden dovolené navíc
 • Dopravné, příspěvek na stravování ve vlastní 
restauraci

 • Penzijní připojištění

 • Bohatou nabídku možností pro studenty i čerstvé 
absolventy

 • Příjemné a moderní pracovní prostředí
 • Firemní sportovní oddíly (hokej, fotbal, tenis, 
squash, turistika...)

 • a mnoho dalšího.
 • Více informací na www.career.rohde-schwarz.cz.
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RSF Elektronik spol. s r.o. 
Forstova 1670
349 01 Stříbro

kontaktní osoba: Petra Šujanová
pozice: personalistka
e-mail: personalni@rsf-elektronik.cz
telefon: +420 374 744 717
www.rsf-elektronik.cz

Společnost RSF Elektronik spol. s r.o. je součástí koncernu Heidenhain, jež celosvětově zaměstnává cca 10 000 
zaměstnanců ve více než 60 pobočkách. Naše společnost RSF Elektronik se zabývá přesným obráběním  
a výrobou kabelových systémů pro nejrůznější oblasti použití, ve které máme již 20leté zkušenosti.

Nově od konce roku 2014 sídlíme a vyrábíme ve Stříbře, kde jsme si nechali vystavět nejmodernější výrobní  
a logistické centrum, abychom tak mohli ještě lépe a efektivněji vyhovět přáním našich zákazníků.

Dlouhodobé uplatnění u nás nacházejí pracovníci na všech pozicích týkajících se výroby kabelových systémů 
i přesného obrábění. Zejména se jedná o pozice techniků kvality, techniků výroby, elektroniků, programátorů 
CNC obráběcích strojů a programátorů měřicích strojů pro CNC výrobu.

• atraktivní a perspektivní práci v různých oblastech v mezinárodní společnosti
• neustálé další vzdělávání, rozvoj schopností, práci s moderními technologiemi 
• velmi dobré platové ohodnocení a benefity
• příjemné pracovní prostředí
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www.rtsoft.cz/kariera

Hledáme IT nadšence,
které baví programování webových aplikací.



E-mail: kariera@rtsoft.cz Telefon: +420 731 190 202

RTsoft dlouhodobě podporuje studenty. 
Pružně přizpůsobuje pracovní vytížení

pro hladký průběh studia.

Práce na atraktivních projektech,
které jsou vidět.
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RTsoft s.r.o.
Pod Všemi svatými 40
301 00 Plzeň - Roudná

kontaktní osoba: Ing. Martina Kirchmanová
pozice: HR manager
e-mail: kariera@rtsoft.cz
telefon: +420 731 190 202
www.rtsoft.cz
www.facebook.com/rtsoftplzen

RTsoft je jednou z největších společností v Plzni, zabývajících se vývojem webových aplikací na zakázku. RTsoft 
je na trhu již od roku 2002 a ve více než 30členném týmu úspěšně působí v západočeském kraji a v Praze. 
Společnost má však zákazníky i v zahraničí – Kanada, Austrálie, Německo. Hlavním programovacím jazykem je 
PHP s použitím oblíbeného frameworku Nette, tyto jsou doplněny dalšími moderními technologiemi. RTsoft 
dlouhodobě podporuje studenty a pružně přizpůsobuje pracovní vytížení hladkému průběhu studia.

 • Studenty, které baví programování ve webovém prostředí
 • Dobrá znalost PHP (OOP)
 • Dobrá znalost MySQL, HTML, CSS
 • Znalost Nette, GIT, jQuery, Angular, React, Elastic search, Maria DB, Gulp apod. výhodou
 • Důslednost
 • Odolnost vůči stresu

 • Práce na atraktivních projektech, které jsou vidět např. Knihy Dobrovský, slevový portál Pepa.cz,  
Predátor Race atd.

 • Osobní rozvoj a profesní růst
 • Práce s novými technologiemi
 • Zázemí stabilní IT společnosti působící na českém i zahraničním trhu
 • Zdokonalení Vašich jazykových znalostí (lekce AJ 1x-2x týdně)
 • Výborný tým IT kolegů :-)
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řízení letového provozu ČR, s.p.
Navigační 787
252 61 Jeneč

kontaktní osoba: Bc. Iva Márová
pozice: Personalista
e-mail: marova@ans.cz
telefon: +420 220 373 205
www.rlp.cz

Posláním ŘLP ČR, s. p., je poskytovat bezpečné, kvalitní a nákladově efektivní letové navigační služby, které 
naplní očekávání našich zákazníků v kooperativním a zároveň konkurenčním prostředí letecké dopravy jak na 
národní úrovni, tak v kontextu vývoje ATM v Evropě.
ŘLP ČR, s. p., je stabilní, spolehlivá a předvídatelná součást civilního letectví v České republice, aktivně 
podporující jeho další dynamický rozvoj, zároveň však také sebevědomý prvek evropských integračních 
a liberalizačních procesů v ATM prostředí, v jehož rámci bude dále zvyšována jeho celková hodnota  
a konkurenceschopnost.

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

• zajímavou práci v prosperujícím a stabilním oboru s využitím nejmodernějších technologií
• bezplatné získání potřebné kvalifikace
• soustavné vzdělávání a zvyšování odborné úrovně
• motivující finanční ohodnocení
• systém péče o zaměstnance
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Samepage
Anglické nábřeží 1
301 00 Plzeň

kontaktní osoba: Markéta Satková
pozice: HR Specialist
e-mail: msatkova@samepage.io
telefon: +420 601 310 963
www.samepage.io

Společnost Samepage má své kořeny ve společnosti Kerio Technologies s.r.o., kde před třemi lety vznikla 
jako samostatný projekt. Nyní je Samepage česko-americkým progresivním start-upem globálního dosahu se 
zákazníky po celém světě. Její cloudový produkt je elegantním řešením pro týmovou spolupráci ve firmách  
i v neziskovém sektoru. Skupinám či týmům napříč odvětvími umožňuje efektivní komunikaci a zjednodušuje 
sdílení i zpracování nápadů a obsahu.
„Tvrdíme, že e-maily a soubory jsou přežitek, máme lepší řešení."

young superheroes na tyto pozice:
 • Java Developer
 • JavaScript Developer
 • UX Designer

 • Práci, co Tě bude bavit
 • Lidi, kteří Tě budou zajímat
 • Projekty pro kreativní mozky
 • Práci s nejnovějšími technologiemi
 • Velmi zajímavé peníze

 • Praktické i hravé benefity
 • Pohodové prostředí s mladým kolektivem
 • Pohled z ptačí perspektivy na celou Plzeň
 • Skvělé kafe v neomezeném množství
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Shape Corp. Czech Republic s.r.o.
CT Park Plzeň, Podnikatelská 1183/41
301 00 Plzeň

kontaktní osoba: Petra Slámová
pozice: Recruitment & Development Specialist
e-mail: slamovap@shapecorp.com
telefon: +420 378 774 359
www.shapecorp.com

Shape Corp. je americká společnost, světový lídr v oblasti navrhování systémů pro řízení nárazové energie  
a jejich následné výrobě metodou válcování vysokopevnostní oceli. Vlastní vývoj, testování a výroba 
plastových a kovových řešení v Severní Americe, Evropě a Asii dělá z Shape uznávaného průkopníka ve své 
oblasti. Přes svůj růst zůstává Shape i nadále soukromou rodinnou společností s centrálou v Grand Havenu, 
USA přímo u Michiganského jezera. Evropská centrála a výrobní závod Shape v Plzni byl otevřen v roce 2011  
a právě odsud je obsluhován celý evropský trh pro partnery a automobilky například ve Velké Británii, 
Německu, Itálii atd. Shape chce být rodinou zdravých a spokojených lidí, kteří mají v rovnováze svůj soukromý 
a pracovní život.

Hledáme absolventy i studenty především strojních oborů, ale najdou se příležitosti i pro šikovné zájemce 
z jiných oblastí.  Chceme, abyste dělali to, co Vás baví, tedy konkrétní zaměření závisí především na tom, co 
chcete dělat Vy.

... není moc takových, kteří se k nám kvalifikují. Chce to vášeň, zaujetí, sebekázeň, týmového ducha…

Shape je vyhlášený péčí o své zaměstnance, ať už v oblasti osobního zdraví s vlastním wellness konceptem, 
akcemi pro zaměstnance a jejich rodiny, jako jsou třeba rafty, beach volejbal nebo svým závazkem ke 
komunitě v podobě charitativních akcí. Na druhou stranu je třeba dodat, že mimořádná péče je na místě, 
protože součástí Shape rodiny se stávají opravdu jen ti nejlepší.

Nabízíme:

... důvěru, respekt, zodpovědnost, příležitost přijímat výzvy, možnost růst a hlavně práci v kolektivu, jaký jen 
tak jinde nenajdete ...
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Siemens, s.r.o.
Siemensova 1
155 00 Praha 13

kontakt: Siemens Recruitment Team
e-mail: recruitment.ssc.cz@siemens.com
www.siemens.cz

Siemens patří mezi největší elektrotechnické firmy v České republice a již přes 125 let je nedílnou součástí 
českého průmyslu a zárukou moderních a inovativních technologií. Se svými 9 200 zaměstnanci se řadí mezi 
největší zaměstnavatele v Česku. Své technologie, výrobky a služby dodává zákazníkům ze soukromého  
i státního sektoru. Portfolio Siemens pokrývá řešení pro oblast průmyslu, energetiky, dopravy a veřejné 
infrastruktury, technologie budov a zdravotnictví. Skupina podniků Siemens v České republice vykázala  
v obchodním roce 2014 obrat 34,9 miliard Kč.

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

Podporujeme work-life balance a nabízíme širokou paletu firemních benefitů:
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 • cafeteria
 • příspěvek na stravování
 • příspěvek na penzijní nebo životní pojištění (doby 
neurčité)

 • 5 týdnů dovolené
 • bridge days (další dny placeného volna)
 • firemní školka (Praha a Ostrava)

 • flexibilní pracovní doba a podpora zkrácených 
úvazků

 • zvýhodněné nabídky zboží a služeb pro 
zaměstnance: např. výhodnější mobilní tarify, 
bankovní účty či hypotéky, levnější taxislužbu, 
vstupenky do divadel, slevy do obchodů

 • možnost práce z domova
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Skeleton Software s.r.o.
Sady Pětatřicátníků 31
301 00 Plzeň

kontaktní osoba: Petr Mašek
pozice: vedoucí vývoje
e-mail: masek@skeleton.cz
telefon: +420 602 524 003
www.skeleton.cz
www.facebook.com/SkeletonSoftware

Skeleton Software - vývoj software a mobilních aplikací na míru.

Zaměřujeme se na návrh a vývoj komplexních informačních systémů bez omezení pro konkrétní oblast 
podnikání. Druhou oblastí je vývoj mobilních aplikací pro všechny významné platformy: Android, iOS  
a Windows Phone.
Specializujeme se výhradně na technologie společnosti Microsoft, které dokonale ovládáme.

.NET programátor
 • Zkušenosti s .NET Framework (C#, ASP.NET Web Forms) a MS SQL
 • Znalost HTML, CSS
 • Zodpovědnost, schopnost práce v týmu

.NET programátor mobilních aplikací
 • Zkušenosti s .NET Framework - C#
 • Uživatelská znalost mobilních aplikací – nejlépe alespoň 2 platformy (Android, iOS nebo Windows Phone)

diplomová nebo bakalářská práce

praxe / stáž

brigáda

částečný úvazek

Možnosti během studia Hledané obory

trainee program

STROjNí DESIgN

ElEkTRO jAZyky

IT HUMANITNí

APlIkOVANé VěDy PRáVO

STAVEBNí OSTATNí

EkONOMIE

 • Zajímavé projekty s využitím moderních technologií
 • Možnost kariérního růstu
 • Odměny při dokončení projektu

Benefity:  
notebook, stravenky, výuka Aj, teambuildingové akce, volná pracovní doba, možnost částečné práce  
z domova, školení dle vlastního výběru
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Socialbakers a.s.
Pod Všemi Svatými 427/17
301 00 Plzeň

Pobočky: Praha, Plzeň, New York, Singapore, London, 
Munich, Paris…

kontaktní osoba: Sandra Follprechtová
pozice: HR Manager
e-mail: sandra@socialbakers.com
telefon: +420 606 032 595
www.socialbakers.com
www.techbakers.cz

Jsme mezinárodní firma s mnoha kancelářemi po celém světě. 
Poskytujeme nástroje, které monitorují, sledují a analyzují sociální sítě a stanovujeme různé benchmarky, 
které slouží pro porovnání úspěšnosti na těchto sítích.
Je nás už přes 340, ale stále si zachováváme start-upovou firemní kulturu.

 • PHP & JS Developers
 • HTML Koder
 • Sales People
 • Social Media Researchers & Sales Lead Researchers
 • HTML Koder

 • Skvělou firemní atmošku a skvělé lidi
 • X-box
 • Ping-pong
 • Stolní fotbálek
 • Množství party a grilovaček
 • Müsli a cereálie na snídaně
 • Ovoce 
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Solar Turbines
Průmyslová zóna Triangle
Tatinná 9
438 01 Žatec

kontaktní osoba: Kateřina Poštová
pozice: Senior HR Technician
e-mail: postova_katerina@solarturbines.com
telefon: +420 417 541 007
www.solarturbines.jobs.cz

Záleží nám i na vašem úspěchu. Spojte svou kariéru se Solar Turbines právě nyní!
Máme bohatou historii v budování špičkových výrobků a poskytování prvotřídní podpory našim zákazníkům. 
Za naší více než osmdesátiletou tradicí a dobrou pověstí stojí celé generace zaměstnanců. Především díky 
jejich znalostem, dovednostem a odhodlání podnikáme úspěšně i dnes. V Solar Turbines si ceníme tohoto 
přístupu a záleží nám na úspěchu každého zaměstnance.
Nabízíme vám díky tomu stabilní a velmi motivující zaměstnání, díky kterému získáte cenné pracovní 
zkušenosti, řadu zážitků a příležitostí vypracovat se v kariéře.

 • Jste absolventem SŠ/VŠ.
 • Máte praxi v oboru.
 • Zvládáte komunikaci v angličtině.
 • Jste týmoví hráči a rádi se podělíte o své zkušenosti s kolegy.
 • Překážky a neočekávané problémy jsou pro vás výzvou a zpestřením.
 • Odpovědnost a samostatnost pro vás není žádný zádrhel.
 • Pak hledáme právě Vás!

 • Práci v ojediněle stabilním oboru a ve společnosti s příjemnou firemní kulturou.
 • Zajímavé mzdové ohodnocení včetně 13. a 14. platu.
 • Firemní benefity (stravenky, příspěvek na dopravu, příspěvek na penzijní nebo životní pojištění, dovolená 
navíc, káva a čaj zdarma, jazykové kurzy a mnoho dalšího).

 • Aktivní využití anglického jazyka na každodenní bázi.
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pozice: HR
kontaktní osoba: Marcela Kunešová
e-mail: marcela.kunesova@stauner.cz
kontaktní osoba: Romana Malá
e-mail: romana.mala@stauner.cz
tel.: +420 775 870 018
www.stauner.cz

stauner palet s.r.o.
Starý Klíčov 143
345 01 Mrákov

Moderní, dynamická společnost zabývající se vývojem a výrobou komplexních přepravních systémů pro 
oblast automotive. Vyvineme a vyrobíme řešení na míru dle požadavků zákazníka v oblasti skladovacích  
a přepravních systémů. Zkušení vedoucí projektů dohlížejí na celý výrobní proces za dodržení nejpřísnějších 
kvalitativních podmínek. Vlastní konstrukce, vlastní výroba laserových dílů a vlastní lakovna zajišťují 
komplexní a rychlé řešení dle přání zákazníků.

 • měřicí technik
 • technik kvality
 • správce informačního systému 
 • programátor NC strojů
 • zaměstnanec nákupu
 • zaměstnanec prodeje
 • vedoucí projektů

 • mistr montáže
 • konstruktér 

Pro další společnost zabývající se prodejem vozidel 
značek Audi a VW:
 • Sales Manager pro Karlovy Vary
 • Sales Manager pro Domažlice
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Příspěvky na stravování, zaměstnání v dynamické mezinárodní firmě, která je na českém trhu již 20 let, 
možnost profesního postupu a zajímavého finančního ohodnocení, práce v dvojjazyčném prostředí.
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Sony DADC Czech Republic, s.r.o.
Kompletační a logistické centrum
Dobřanská 545, 332 09 Štěnovice
Tel.: +420 734 318 365

Sony DADC Czech Republic, s.r.o.
European Shared Service Centre
Poděbradova 2842/1, 301 00 Plzeň
Tel.: +420 739 248 751
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Sony DADC Czech Republic, s.r.o.
Kompletační a logistické centrum
Dobřanská 545, 332 09 Štěnovice
Tel.: +420 734 318 365

Sony DADC Czech Republic, s.r.o.
European Shared Service Centre
Poděbradova 2842/1, 301 00 Plzeň
Tel.: +420 739 248 751



192

Profil firmy

Hledáme

Nabízíme

Profil firmy

Hledáme

Nabízíme

Steelcase Czech Republic s. r. o.
Ostrov u Stříbra 18
349 01  Kostelec

kontaktní osoba: Veronika Holubovská
pozice: HR Generalist
e-mail: hrczech@steelcase.com
telefon: +420 778 520 864
www.steelcase.com
www.facebook.com/Steelcase

Již víc než 100 let pomáhá společnost Steelcase Inc. předním světovým organizacím napříč průmyslovými 
odvětvími vytvářet příjemné pracovní prostředí. Využívá k tomu portfolio výrobků, které zahrnuje značky 
jako Steelcase®, Coalesse®, Designtex®, PolyVision® a Turnstone®. Tyto produkty společně představují 
komplexní soubor zahrnující architektonická řešení, nábytek, technologie a služby, jejichž cílem je rozvíjet 
lidský potenciál, stejně jako podporovat udržitelný rozvoj sociální, ekonomický i ve vztahu k životnímu 
prostředí. 

 • Výrobní inženýr
 • CNC programátor
 • Technik údržby (elektro/mechanik)
 • Trainee v oddělení inženýringu
 • Control inženýr (PLC) /trainee
 • Trainee pro oddělení Životní prostředí, zdraví a bezpečnost

 • Matrix organizace
 • Získáte multikulturní pracovní zkušenost – spolupráce s kolegy z Německa, USA, Francie, Rumunska, Mexika, 
Polska, Španělka atd.

 • Stanete se součástí Steelcase Univerzity – prezenční a virtuální kurzy

diplomová nebo bakalářská práce

praxe / stáž

brigáda
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STMicroelectronics Design  
and Application s.r.o.
Pobřežní 620/3
186 00 Praha 8

kontaktní osoba: Jana Fischerová
pozice: HR Generalist
e-mail: jana.fischerova@st.com
telefon: +420 222 336 288
www.st.com

STMicroelectronics je předním světovým výrobcem polovodičových součástek sloužících zákazníkům v celém 
spektru aplikací. Jako lídr na trhu spolupracujeme s našimi zákazníky na nadčasových inovativních řešeních.
Pražská pobočka má 160 zaměstnanců a zabývá se především návrhem integrovaných obvodů a aplikační 
podporou velkých zákazníků.

Aplikační inženýry do týmu zabývajících se mikrokontroléry, jejichž úkolem je zjednodušit proces vývoje 
embedded aplikací našich zákazníků.
Setkáte se s nepřebernou škálou aplikací od svítidel, chytrých vypínačů přes pračky a mobilní telefony až po 
součásti automobilů a velkých průmyslových strojů, od bateriových aplikací až po řízení výkonných motorů.

Práci v mladém kolektivu a neustálý kontakt s moderními technologiemi a nejnovějšími aplikacemi našich 
zákazníků; plně vybavené pracoviště s moderní měřicí technikou; příjemné pracovní prostředí v centru Prahy 
a zázemí nadnárodní společnosti; možnost cestovat.

diplomová nebo bakalářská práce

praxe / stáž

brigáda

částečný úvazek

Možnosti během studia Hledané obory

trainee program

STROjNí DESIgN

ElEkTRO jAZyky

IT HUMANITNí

APlIkOVANé VěDy PRáVO

STAVEBNí OSTATNí

EkONOMIE





195

Profil firmy

Hledáme

Nabízíme

Profil firmy

Hledáme

Nabízíme

STRkAN s.r.o.
Lánská 144/5, Radobyčice
30100 Plzeň

kontaktní osoba: Ing. Martin Holubec
pozice: jednatel
e-mail: m.holubec@strkan.cz
telefon: +420 724 506 929
www.strkan.cz

Jsme dynamicky rostoucí společností, zabýváme se konstrukcí a výrobou jednoúčelových strojů, výrobních 
automatů, montážních přípravků. Naše stroje fungují u výrobců komponent pro automobily, díky našim 
přípravkům se montují tramvaje, ale i výrobky pro domácnost. Naše práce tedy rozhodně není rutina. Klademe 
důraz na flexibilitu, náš zákazník je pro nás člen týmu.

Hledáme především kreativní studenty vyšších ročníků technických oborů, které baví vymýšlet nové stroje 
a hledat nová konstrukční řešení. Studenty, kteří si dokáží osvojit práci ve 3D CAD software a kteří se dokáží 
přizpůsobit  různorodé práci v mladém kolektivu.

Pracovní dobu takovou, jakou kdo zvládne pro plnění úkolů, které si sám stanoví. 
Mzdu takovou, jakou si  kdo zaslouží.
Volno takové, jaké kdo potřebuje.
Kariéru takovou, jakou si kdo vybuduje.

diplomová nebo bakalářská práce

praxe / stáž

brigáda

částečný úvazek

Možnosti během studia Hledané obory

trainee program

STROjNí DESIgN

ElEkTRO jAZyky

IT HUMANITNí

APlIkOVANé VěDy PRáVO

STAVEBNí OSTATNí

EkONOMIE



196

Profil firmy

Hledáme

Nabízíme

SWA, s.r.o.
Průmyslová 763
333 01 Stod

kontaktní osoba: Bc. Markéta Ťažká
pozice: Personalista
e-mail: swa@swa.cz
 marketa.tazka@swa.cz
telefon: +420 377 233 787
www.swa.cz

Pro dodavatele automobilového průmyslu konstruujeme a vyrábíme nástroje, stroje a zařízení pro výrobu 
interiérových a akustických dílů vozidel.
Výrobní program zahrnuje nástroje na lisování, kašírování, vypěňování a stříhání, měrky a speciální stroje 
určené pro výrobu například stropních panelů, přístrojových desek, dveřních a podlahových obložení, izolací 
motoru, krytů převodovek atd.

Nabídku konkrétních pozic naleznete na www.swa.cz v sekci kariéra.

Uplatnění nabízíme i uchazečům se SŠ/SOU vzděláním.

 • osobní rozvoj a růst
 • zajímavou odbornou práci v perspektivní moderní firmě
 • 5 týdnů dovolené
 • placené jazykové a odborné vzdělávání
 • placené přesčasové hodiny
 • příspěvek na dojíždění
 • příspěvek na životní nebo penzijní pojištění
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ŠkODA jS a.s.
Orlík 266/15
316 00 Plzeň

kontaktní osoba: Renáta Ponocná
pozice: personalista
e-mail: personalistika@skoda-js.cz
telefon: +420 378 042 204
www.skoda-js.cz

ŠKODA JS a.s. je předním českým dodavatelem investičních celků pro jaderné elektrárny se šedesátiletou 
tradicí. Dodávky zahrnují inženýring, výrobu komponent, montáž, spouštění a uvedení jaderných zaříze-
ní do provozu. Její zařízení a služby znají zákazníci na jaderných elektrárnách ve střední a východní Evropě, 
Skandinávii, Francii, Německu, USA a na Dálném východě. K  současným projektům v oblasti inženýringu pa-
tří Dostavba jaderné části 3. a 4. bloku JE Mochovce a Obnova systému kontroly a řízení jaderné elektrárny 
Dukovany, v oblasti servisu zajištění dlouhodobého servisu pro reaktorovny všech bloků jaderných elekt-
ráren Dukovany a Temelín;  v oblasti výroby  pak výroba pohonů řídicích tyčí pro reaktor  typu VVER, výroba 
kontejnerů pro transport a skladování vyhořelého jaderného  paliva,  zařízení pro rafinérský, petrochemický  
a plynárenský průmysl.

Nabízíme uplatnění schopným absolventům VŠ na pozicích:
projektant, výpočtář, konstruktér, technolog a nákupčí
Požadavky na uchazeče:
 • znalost cizích jazyků – zejména AJ, RJ
 • znalost práce na PC
 • schopnost týmové práce
 • organizační a komunikační dovednosti
 • výkonnost

 • práci ve vysoce odborném týmu
 • využití nejmodernější techniky
 • kontakt se světovými firmami
 • možnost dalšího vzdělávání a zvyšování kvalifikace
 • široké možnosti profesního růstu
 • zázemí tradiční strojírenské firmy

 • nadprůměrné zaměstnanecké výhody (5. týden 
dovolené, roční odměny, příspěvek na stravování, 
příspěvek na penzijní připojištění, ozdravné  
a preventivní programy atd.)

 • pro nové zaměstnance je připraven adaptační 
program pro rychlé začlenění do týmu
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https://www.facebook.com/skodaautokariera www.skoda-kariera.cz

Tolik ušetřil tým Ing. Čihuly v ročních nákladech na nástroje. Podařilo se to 

díky nasazení kombinovaného nástroje „Chamfer Cut“ při výrobě ozubení. 

Zdánlivá maličkost, která však v konečném důsledku výrazně pomáhá zvýšit 

efektivitu výroby.

A jaký bude váš nápad?  Přispějte svým talentem ke zlepšení výroby nové generace inteligentních vozů.  

www.skoda-kariera.cz 

Uplatnění vašeho talentu při modernizaci 

výroby v automobilovém průmyslu.

Práci na inovativních projektech pro novou 

generaci vozů.

Seznámení s novými unikátními technologiemi.

Spolupráci a získání zkušeností v mezinárodním 

týmu.

Atraktivní fi nanční ohodnocení 

a zaměstnanecké benefi ty.

Zázemí silné a stabilní nadnárodní společnosti.

Prostor pro osobní rozvoj a kariérní růst.

Kandidáty s inovativním přístupem. 

Vysokoškoláky s technickým vzděláním 

a se znalostí anglického nebo německého 

jazyka.

Zájemce o proniknutí do problematiky výroby. 

Od strategického plánování a logistiky přes 

náběhy jednotlivých modelů až po proces 

zlepšování klíčových stanovišť - svařovna, 

lisovna, lakovna a montáž.

Nadšence s chutí cestovat, vzdělávat 

se s možností budovat nové provozy v ČR 

i zahraničí. 

NabízímeHledáme

100 000 €

iKariera ZCU_a5.indd   1 16.02.16   17:07
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ŠkODA AUTO a.s.
tř. Václava Klementa 869
293 60 Mladá Boleslav

kontaktní osoba: Olga Grůšová
pozice: Specialistka HR Marketingu
e-mail: Olga.Grusova2@skoda-auto.cz
www.skoda-kariera.cz

Jsme jediná automobilka, která v České republice nejenom vyrábí, ale i vyvíjí! V Mladé Boleslavi máme moderní 
vývojové centrum, které umožňuje provádět široké portfolio testů. Využívá ho například i ŠKODA Motorsport. 
Nespočet vítězství soutěžních vozů ŠKODA je důkazem orientace na technické inovace, jež pro nás byly, jsou 
a budou aktuálním tématem. V současnosti 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 průzkumů, kde se pravidelně 
umisťujeme na předních příčkách jako TOP zaměstnavatel.

Motivované zájemce o oblasti:
IT, konektivita, elektromobilita, technický vývoj (elektronika, motory, konstrukce), výroba (strategické 
plánování, zlepšování klíčových stanovišť, jako je svařovna, lisovna, lakovna nebo montáž), produktový 
management, nákup, prodej, logistika, průmyslové inženýrství a další.
Požadavky na uchazeče:
 • technické nebo ekonomické vysokoškolské vzdělání
 • znalost anglického a/či německého jazyka
 • ochota cestovat a vzdělávat se

 • široké možnosti osobního i profesního růstu
 • práci s nejmodernějšími technologiemi na zajímavých projektech po celém světě
 • nadstandardní zázemí i zaměstnanecké benefity
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ŠkODA ElECTRIC a.s.
Tylova 1/57
301 28 Plzeň

Výrobní závod: 
Průmyslová 4, Plzeň

kontaktní osoba: Mgr. Šárka Moučková
pozice: Personalista
e-mail: sarka.mouckova@skoda.cz
telefon: +420 378 181 368
www.skoda.cz

ŠKODA ELECTRIC je významným výrobcem trolejbusů v Evropě a předním světovým výrobcem elektrických 
pohonů a trakčních motorů pro tramvaje, lokomotivy, metra nebo vlakové jednotky.
Díky dlouholeté zkušenosti a vysokým investicím do výzkumu a vývoje nabízí svým zákazníkům moderní 
trolejbusy o délce 12m, 15m a 18m, které úspěšně dodává do celého světa.
Nejnovějším trendem v městské dopravě se stává elektromobilita. Škoda Electric rozšířila své portfolio  
o moderní bateriové a hybridní autobusy, které jsou špičkovým řešením pro pokrokové zákazníky, kteří chtějí 
chránit životní prostředí.

Absolventy a studenty technických oborů především se zaměřením na elektrotechniku, se znalostí cizího 
jazyka, s motivací dále rozvíjet své odborné znalosti a kreativně se podílet na řešení pracovních úkolů.

 • možnost profesního rozvoje
 • know-how společnosti působící na světovém trhu
 • zajímavou práci na úkolech v týmu odborníků zvyšující profesionální prestiž
 • pro studenty stáže a trainee program, exkurze
 • motivující systém zaměstnaneckých výhod
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ŠkODA TRANSPORTATION a.s.
Emila Škody 1
301 00 Plzeň

kontaktní osoba: Lucie Lišková
pozice: HR specialista
e-mail: lucie.liskova@skoda.cz
telefon: +420 378 186 406
www.skoda.cz
www.facebook.com/SkodaTransportation

Společnost Škoda Transportation, přední evropský výrobce vozidel pro městskou a železniční dopravu, je 
dynamickou a rychle rostoucí společností s rozsáhlou tradicí výroby přesahující více než 150 let. 
Mateřská společnost Škoda Transportation a její dceřiné firmy se cíleně zaměřují na obor dopravního 
inženýrství. Mezi klíčové výrobky patří nízkopodlažní tramvaje, elektrické lokomotivy, metro, příměstské 
vlakové jednotky, trolejbusy, ale i trakční motory či kompletní pohony pro dopravní systémy. 

 • Vysokoškoláky s technickým zaměřením, zejména absolventy fakulty strojní a elektrotechnické se znalostí 
cizích jazyků (AJ, RJ, NJ) .

 • Motivované výkonné lidi ochotné učit se novým věcem, rozvíjet své odborné znalosti a kreativně se podílet 
na řešení pracovních úkolů.

 • Nabízíme uplatnění na pozicích: výzkumný a vývojový specialista, konstruktér, technolog, junior manažer 
projektů, projektant, pracovník odborné kvality.

 • Práci ve stabilní a prosperující společnosti
 • Možnost podílet se na vývoji a výrobě špičkových moderních vozidel
 • Zajímavé platové ohodnocení
 • Dlouhodobý profesní rozvoj a seberealizaci
 • Širokou škálu nadstandardních firemních benefitů
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TEDOM a.s.
Výčapy 195; 674 01 Třebíč

TEDOM a.s. – Divize kOgENERACE
Masarykova 1436; 268 01 Hořovice

Třebíč: Zdeňka Malá, personalistka
e-mail: zdenka.mala@tedom.com    
telefon: +420 953 311 003

Hořovice: Luboš Kučera, personalista
e-mail: lubos.kucera@tedom.com   
telefon: +420 953 311 004

Všechny oblasti podnikání společnosti TEDOM spojuje společná filozofie - efektivní a ekologické využití 
energetických palivových zdrojů. Tuto filozofii naplňujeme především produkcí zařízení pro kombinovanou 
výrobu elektřiny a tepla a provozováním technologií pro využití obnovitelných zdrojů energie. V těchto 
oblastech patříme mezi přední výrobce, provozovatele a exportéry.  
Na trhu KOGENERACE a ENERGETIKY působíme již 25 let; v současné době zaměstnává společnost TEDOM více 
než 500 zaměstnanců a to v lokalitách Třebíč/Výčapy, Hořovice a Jablonec n/N.

Absolventy technických škol se zaměřením na strojírenství, energetiku, elektro, technologii, vývoj na pracovní 
pozice:
* konstruktér, * technik vývoje, * designér
V naší společnosti při výběru zaměstnanců uplatňujeme rovné příležitosti nezávisle na pohlaví, rase, sexuální 
orientaci, věku a náboženském vyznání. Klademe důraz především na znalosti, dovednosti, zkušenosti  
a osobnost kandidáta.

Studentům nabízíme exkurze, spolupráci na bakalářských a diplomových pracích, brigády a dále:
 • perspektivu ve stabilní a stále se rozvíjející společnosti
 • možnost seberealizace - odborný a profesní růst
 • odpovídající platové ohodnocení 
 • pružnou pracovní dobu
 • příspěvek na stravování, podnikové stravování
 • vzdělávací kurzy
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TC INTER-INFORMATICS a.s.
Rychtaříkova 1 
326 00 Plzeň 3

kontaktní osoba: Kateřina Lučná
pozice: HR Coordinator
e-mail: jobs@inter-informatics.com
telefon: +420 266 799 411
www.inter-informatics.com/kariera

Interformatics Group poskytuje inženýrské 
kontstrukční služby v oblasti letectví, kolejových 
vozidel a obecného strojírenství.
Náš tým tvoří více jak 250 zaměstnanců po celém 
světě.

Sídlo a pobočky: 
Praha, Plzeň Česká republika 
Trenčín Slovensko Mobile
Alabama USA
Bukurešť Rumunsko
Konstrukční kancelář Hamburk Německo

Absolventy i zkušené odborníky pro pozice:
 • Konstruktér
 • Konstruktér/ Projektant Elektro
 • Výpočtář

Požadujeme:
 • Znalost čtení výkresů a orientace v normách
 • Znalost anglického/německého jazyka
 • Zkušenost s konstrukční prací ve 3D programech
 • (Catia V5) výhodou
 • Pečlivost, cit pro detail, flexibilita a týmovost
 • ŘP skupiny B, ochotu cestovat k zákazníkům

 • Školení v oblasti 3D CAD technologií (Catia V5) atd.
 • Kvalifikační a profesní růst (juniorské a seniorské pozice)
 • Flexibilní pracovní dobu
 • Zaměstnanecké benefity (týden dovolené navíc, příspěvek na stravování, výuka jazyků, pomoc s ubytováním 
atd.)
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Tipsport a.s.
Politických vězňů 156 
266 01 Beroun

kontaktní osoba: Jitka Pečená
pozice: personalistka
e-mail: job@tipsport.cz
telefon: +420 311 633 175
www.tipsport.cz
www.facebook.com/tipsport

Jsme největší sázková kancelář na trhu, která stojí na inovaci a vývoji nových aplikací.
Pracujeme s video streamingem, real – time zpracováním dat, statistikami a analýzami kurzů…
Budeš se podílet na vývoji webu pro stovky tisíc sázkařů ve více zemích.
Google closure, Less, Gulp, DWR, ReactJs, NodeJS, SocketIO, REST API...
Java J2EE, Hibernate, JBoss server, Oracle, Guava, MongoDB, JMS, Gradle, Jenkins...

java vývojář
 • min. SŠ vzdělání • znalost jazyka Java min. na úrovni J2SE • znalost SQL • schopnost týmové spolupráce 
 • výhodou zkušenosti s vývojem webových aplikací

IT Analytik
 • min. SŠ vzdělání • znalost procesu vývoje IS • výhodou znalost nástrojů pro analýzu a návrh IS
 • velmi dobré organizační, komunikační a prezentační schopnosti, samostatnost, spolehlivost

 • zajímavou práci ve stabilní, technicky vyspělé a prestižní společnosti
 • velmi dobré mzdové ohodnocení
 • široký systém zaměstnaneckých výhod a nadstandardní benefity
 • práci na plný úvazek s pohyblivou pracovní dobou, s možností částečné práce z domova, sick days
 • možnost realizace na zodpovědné pozici s prostorem pro inovativní řešení 
 • možnosti sebevzdělávání – odborná školení, konference atd. 
 • práci v dynamickém a přátelském kolektivu 

• místo výkonu práce – Beroun
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Toyoda gosei Czech, s.r.o.
Průmyslová 2
431 51 Klášterec nad Ohří

kontaktní osoba: Nikola Strnadová
pozice: HR Officer
e-mail: nikola.strnadova@tgcz.cz
telefon: +420 477 101 530
 +420 736 525 726
www.tgcz.cz
www.facebook.com/toyoda.gosei.9

Toyoda Gosei Czech, s.r.o. je dceřinou firmou nadnárodního koncernu s celosvětovou působností a zabývá 
se výrobou plastových, polyuretanových a pryžových komponentů do automobilů světových značek jako je 
Toyota, Peugeot, Citröen, Opel, Suzuki, Ford, BMW a další.

 • Výrobní technik – elektrotechnické vzdělání, znalost AJ
 • Inženýr kvality – velmi dobrá znalost AJ, znalost MS Office, technické zázemí
 • IT specialista – vzdělání v oboru IT, znalost AJ
 • Nákupčí – komunikativní znalost AJ, vyjednávací schopnosti, znalost MS Office
 • Plánování výroby - komunikativní znalost AJ, znalost MS Office
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 • Roční bonus
 • Dotované závodní stravování
 • Možnost profesního a osobního rozvoje
 • Příspěvek na životní pojištění
 • Odměny za odpracované roky
 • Cafeterie
 • Dny dovolené navíc



208

Profil firmy

Hledáme

Nabízíme

TS Plzeň a.s.
Tylova 1/57
316 00 Plzeň

kontaktní osoba: Soukupová Jitka
pozice: vedoucí Personálního útvaru
e-mail: soukupova@tsplzen.cz
telefon: +420 377 336 244
www.tsplzen.cz 
facebook: TS Plzeň a.s.

TS Plzeň a.s. je strojírenská firma s mezinárodní působností, tradiční dodavatel zařízení pro válcovny, 
vulkanizační a hydraulické lisy a dalších strojírenských výrobků. 

Pro své zákazníky zajišťuje kompletní servis činností od konzultací a úvodních studií až po zpracování 
konstrukční dokumentace, výrobu, dodávky, montáže a uvedení zařízení do provozu. 

Elektroprojektant - odborný pracovník se specializací na projektování regulovaných pohonů 

konstruktér - odborný pracovník se specializací na konstrukci strojů a zařízení

Zkušební technik – odborný pracovník zajišťující provádění funkčních zkoušek strojů a zařízení

 • Zajímavou a kvalifikovanou práci
 • Týden dovolené navíc
 • Příspěvek 700,- Kč na penzijní připojištění
 • Příspěvek na stravování
 • Roční odměny
 • Prémie
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úřad práce České republiky
generální ředitelství 
Dobrovského 1278/25
170 00   Praha 7

kontaktní osoba: Bc. Kateřina Krčmářová
pozice: EURES poradce 
e-mail: katerina.krcmarova@pm.mpsv.cz
telefon: +420 950 148 430
www.eures.cz

Úřad práce České republiky se po vstupu do EU (2004) stal součástí sítě EURES (z angl. EURopean Employment 
Services – Evropské služby zaměstnanosti), jejímž cílem je usnadňovat mezinárodní pracovní mobilitu. Aktivit 
EURES se účastní všech 28 členských států EU, včetně Norska, Islandu a Lichtenštejnska, které jsou součástí 
EHP. Dohodu o účasti v síti má i Švýcarsko.
Úkolem sítě je poskytovat informační a poradenské služby uchazečům o práci, pracujícím i zaměstnavatelům, 
kteří chtějí využít práva volného pohybu osob. Tyto služby zajišťují EURES poradci a kontaktní pracovníci na 
krajských pobočkách a vybraných pracovištích úřadu práce a také databáze na Evropském portále pracovní 
mobility.

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.

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 kontaktních 
pracovníků na pracovištích Úřadu práce ČR.
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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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Unicorn
Rychtaříkova 1/2173
326 00 Plzeň

kontaktní osoba: Tomáš Řepa
pozice: Recruitment Specialist
e-mail: info@damevamnaboj.cz
telefon: +420 779 970 000
www.damevamnaboj.cz

 • Více než 25 let na trhu
 • 15 vývojových center v Evropě
 • Přes 200 klientů
 • Projekty ve 25 zemích 
 • Je spousta míst, kde ti dají práci. My v Unicornu k tomu ale přidáme ten správný náboj!
 • Patříme mezi nejvýznamnější firmy v oblasti informačních a komunikačních technologií v Evropě. Dáme ti 
příležitost vyvíjet řešení pro největší společnosti na trhu a podílet se na mezinárodních projektech.

 • K tomu přidáme komplexní systém vzdělávání našich spolupracovníků, jedinečnou možnost kariérního růstu  
a spoustu zábavy i po práci. U nás zkrátka můžeš pracovat tak, abys z toho něco měl a aby tě to bavilo!

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

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

kontaktní osoba: Lenka Topinková
pozice: Talent Acquisition Specialist
e-mail: lenka.topinkova@valeo.com
telefon: +420 225 355 388
www.valeogroup.cz/cs/candidate

Jsme předním dodavatelem pro automobilový průmysl. Navrhujeme inovativní produkty a systémy, které 
přispívají ke snižování emisí CO2, ke zlepšení výkonu vozidel a k vývoji intuitivního řízení. V roce 2014 
jsme investovali přes 10% z prodeje do výzkumu a vývoje. Máme 135 výrobních závodů, 51 R&D center  
a zaměstnáváme 82 700 lidí ve 30 zemích.
V České republice je přes 3 000 zaměstnanců a 3 výrobní závody, v Rakovníku, Žebráku a Humpolci, kde 
vyrábíme klimatizační jednotky, kompresory, výměníky tepla a kontrolní panely. V R&D centru v Praze 
vyvíjíme i senzory a software pro autonomní auta: parkovací asistenty, kamery, automatické nouzové brzdění, 
hlídání mrtvého úhlu a adaptivní tempomaty.

Výroba:
 • Inženýr industrializace
 • Inženýr zákazn. nebo  
dodavat. kvality

 • Plánovač logistiky
 • Procesní inženýr
 • Projektový manažer
 • Projektový nákupčí

 • Práce v automobilovém průmyslu na špičkových 
inovacích

 • Možnost rychlého vývoje kariéry
 • Možnost profesního rozvoje a osobního růstu 
(jazykové + technické školení)

 • Motivující mzdové ohodnocení
 • Měsíční a půlroční variabilní bonus závislý na 
výsledcích týmu a firmy

 • Podpora mobility (náhrada nákladů na dojíždění, 
ubytování, stěhování)

 • Penzijní připojištění (po 1 roce trvání zaměstnání)
 • Příspěvek na stravování
 • Příspěvek na relaxační aktivity
 • 4 týdny dovolené + až 2 týdny placeného volna
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Vývoj a výzkum:
 • CATIA Designer
 • Inženýr mech. konstrukce
 • Hardware Design inženýr
 • Test Team Leader
 • Validation Software Tools Developer
 • ADAS Software Function Developer
 • Functional Safety Engineer

 • Validation Engineer
 • System Test Engineer
 • Embedded Development Engineer
 • SW projektový manažer
 • SW Auditor
 • Aplikační inženýr
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valuephone gmbH
Friedrichstraße 204
101 17 Berlin

Futurephone, s.r.o.
Radčická 40 – Kalikovský mlýn
301 00 Plzeň

kontaktní osoba: Petr Panoš
pozice: Human Resources
e-mail: jobs@valuephone.com 
telefon: +420 379 307 311, +420 724 334 782
www.web.valuephone.com/en/

valuephone GmbH is a leading provider of mobile couponing services, mobile payment and mobile loyalty 
in Germany. The software company develops are innovative applications for mobile marketing and loyalty 
management businesses. Retailers can use valuephone platform to offer their customers a wide range of 
mobile services under their own brand: shopping apps, promotions, mobile couponing, mobile payment, 
mobile bonus point program, and Shop & Go (self-scanning and checkout). valuephone also offers system 
integration and consulting services for mobile customer retention strategies.
valuephone GmbH is a pioneer in IT-based mobile marketing and loyalty management. It was founded in 
2006. The company has its headquarters in Berlin and other locations in Schoeneck (Saxony) and Pilsen 
(Czech Republic).

We are looking for IT graduates that can apply for the following positions:

java Developers (server) – good knowledge of J2EE and JBoss, experience with SQL, communicative English 
or German language for daily usage, analytical thinking, team player, passion for new solutions

 • Background of the successful international company
 • 26 days of holiday
 • Flexible work hours
 • Fantastic offices in Germany and Czech Republic
 • Language lessons (ENG, GER, RUS)
 • Sport activities within offices (squash, massage...)
 • Meal tickets
 • After work activities
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viastore SySTEMS s.r.o.
Teslova 1241/5a - B2
301 00 Plzeň
Česká republika

kontaktní osoba: Ing. Karel Zvěřina
pozice: Senior Engineer Conveyor Controls
e-mail: k.zverina@viastore.com
telefon: +420 777 883 101
www.viastore.com
www.facebook.com/viastore systems

viastore je mezinárodním lídrem v oblasti intralogistických systémů, intralogistického softwaru  
a intralogistického servisu. Zaměřuje se především na plánování, implementaci a permanentní zlepšování 
intralogistických řešení. 470 zaměstnanců po celém světě dosáhlo obratu 130 miliónů eur.

Pro rozšíření našeho plzeňského týmu hledáme
S7-Software-Programátora(ku) se znalostí Aj příp. Nj pro:
 • vývoj sw a programování řízení dopravníkové techniky na bázi IEC 1131/Step 7 v systému Simatic S7,
 • vývoj sw pro řízení PLC v Plzni a implementace sw řešení přímo u zákazníků v Evropě,
 • řešení technických problémů, vedení příslušné dokumentace.

Nabízíme Vám zajištěné pracovní místo s krátkými rozhodovacími cestami a plochou firemní strukturou s příjmy 
odpovídajícími výkonu a nadprůměrné, atraktivní výhody. Můžete pracovat v podnětném prostředí s moderním 
hardwarem a softwarem v harmonickém interdisciplinárním týmu. 
Vaše pozice Vám umožní uplatnit Vaši individuální odpovědnost a kreativitu. Jsme moderní, globálně činný a do 
budoucna orientovaný rodinný podnik, který denně v praxi uplatňuje hodnoty, jako je spokojenost zaměstnanců, 
odpovědnost vůči zákazníkům, integrace, solidnost a spolehlivost. 
Vaším nadšením, nasazením, nápady a Vaší ochotou převzít odpovědnost přispějete výraznou měrou k dalšímu 
posilování našeho úspěchu v pozici experta v oblasti intralogistiky na rostoucím mezinárodním intralogistickém trhu.
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VIZA AUTO CZ s.r.o.
Podnikatelská 10
301 00 Plzeň – Borská Pole 

kontaktní osoba: Jana Zatloukalová
pozice: Specialista náboru a tréninku
e-mail: jzatloukalova@vizaauto.cz
telefon: +420 730 142 148
www.vizaauto.com

Závod v Plzni je klíčovou součástí koncernu VIZA. Závod byl otevřen v roce 2004 a od té doby zde vyrábíme 
celou řadu produktů, zejména se specializujeme na rámy sedadel do automobilů.
Nabízíme více než 50 let zkušeností v oboru automotive. 

 • PLC – Programátor – vhodné pro absolventy
 • Specialista kvality
 • IT trainee – vhodné pro studenty nebo absolventy
 • Technik údržby - elektrikář

 • Dovolená 5 týdnů
 • Bonus za senioritu ve společnosti od dosažení prvního roku ve společnosti
 • Jazykové kurzy v plné režii zaměstnavatele
 • Firemní akce a volnočasové aktivity
 • Flexibilní začátek/konec pracovní doby
 • Příspěvek na dopravu dle ujetých km
 • Vzdělávací kurzy dle pozice

diplomová nebo bakalářská práce

praxe / stáž

brigáda

částečný úvazek

Možnosti během studia Hledané obory

trainee program
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Profil firmy

Hledáme

Nabízíme

Wheelabrator Czech s.r.o.
Za Balonkou 269
261 01 Příbram 1

kontaktní osoba: Bc. Michaela Karlová
pozice: HR Specialista
e-mail: michaela.karlova@noricangroup.com
telefon: +420 318 479 212
www.wheelabratorgroup.com

Wheelabrator Czech s.r.o. je mezinárodní společnost, která je tradičně považována za předního světového 
dodavatele všech typů tryskacích strojů. Nabízí kompletní řešení tlakovzdušným tryskáním, tryskáním 
metacím kolem a omíláním. Společnost sídlí v Příbrami, kde v současné době pracuje 280 zaměstnanců.

 • absolventy VŠ strojního zaměření
 • uchazeče se znalostí CAD systému (3D výhodou)
 • znalost SolidWorks výhodou
 • samostatnost, flexibilitu
 • chuť dále se rozvíjet a vzdělávat

Aktuálně hledáme
 • Konstruktéry tryskacích strojů
 • Konstruktéry kresliče

 • zajímavou pracovní pozici ve stabilní mezinárodní 
společnosti s dlouholetou tradicí na Příbramsku

 • týmovou práci v mladém kolektivu
 • atraktivní mzdové ohodnocení
 • motivující měsíční finanční bonus
 • týden dovolené navíc
 • závodní stravování přímo v areálu společnosti

 • příspěvky na sport a kulturu na Příbramsku
 • příspěvek na penzijní/životní připojištění
 • výhodný firemní mobilní tarif nejenom pro 
zaměstnance, ale i pro jejich rodinné příslušníky  
a další zajímavé benefity

diplomová nebo bakalářská práce
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Přidejte
se k nám
Vodafone
Power to you

Kdo jsme?
Inovativní, celosvětová společnost s jedinečnou firemní kulturou a širokou nabídkou 
zaměstnaneckých výhod, možností seberealizace, kariérního růstu a pracovní flexibility. 

Nejlíp nám to šlape, když vám to klape.

Koho hledáme?
•  Studenty a čerstvé 

absolventy (SŠ, VOŠ, VŠ) 

•  Zájemce o oblast telco 
a mobilní technologie

•  Proaktivní osobnost 
s entuziasmem 

•  Toho, kdo se rád učí  
novým věcem 

•  Týmového ducha

•  Kolegu s angličtinou 
na komunikativní úrovni

Co nabízíme?
•  Příjemné pracovní prostředí 

a neformální atmosféru

•  Otevřený a přátelský 
kolektiv

•  Široké možnosti vzdělávání 
a prostor pro osobní 
a profesionální růst 

•  Flexibilní pracovní dobu

•  A spoustu dalších  
benefitů 

Zaujali jsme vás?
Více o nabídkách práce se  
dozvíte na vodafone.cz/kariera.  
Pak už stačí jen poslat CV 
s motivačním dopisem.



219
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Hledáme

Nabízíme

Vodafone Czech Republic a.s.
Náměstí Junkových 2
155 00 Praha 5

kontaktní osoba: Stela Šimonová
pozice: Resourcing Specialist
e-mail: stela.simonova@vodafone.com 
telefon: +420 775 427 417
www.vodafone.jobs.cz 
www.facebook.com/vodafoneCZ 

Vodafone je inovativní, celosvětová společnost s jedinečnou firemní kulturou a širokou nabídkou 
zaměstnaneckých výhod, možností seberealizace, kariérního růstu a pracovní flexibility. Tak neváhejte  
a připojte se k nám.

• Studenty a čerstvé absolventy (SŠ, VOŠ, VŠ)
• Proaktivní osobnost a entuziasmus
• Ochotu učit se novým věcem
• Týmového ducha
• Komunikativní znalost angličtiny
• Zájem o oblast telekomunikací a mobilních technologií

• Příjemné pracovní prostředí a neformální atmosféru
• Otevřený a přátelský kolektiv
• Široké možnosti vzdělávání a prostor pro osobní a profesionální růst 
• Flexibilní pracovní dobu
• A spoustu dalších benefitů…

diplomová nebo bakalářská práce

praxe / stáž
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• Chcete pracovat 
při studiu?

• Chcete si vyzkoušet 
poznatky z výuky 
v praxi?

• Chcete se seznámit 
s reálným pracovním 
prostředím?

• Chcete mít možnost dlouhodobého 
pracovního uplatnění již během studia 
či hned po jeho ukončení?

Pojďte s námi budovat dobré jméno společnosti ZAT a.s. v Čechách i v zahraničí.

ZAT a.s. je česká fi rma se světovým dosahem a naším cílem je stát se strategickým hráčem na trhu 
inteligentních systémů řízení. Klademe důraz na inovativní řešení, excelentní servis pro naše 
externí i interní zákazníky, využíváme nejmodernější technologie a online nástroje.

Životopis včetně svých představ o spolupráci, zašlete na kariera@zat.cz
Naše očekávání a nabízené možnosti naleznete na www.zat.cz

Nabízíme možnost:

 zaměstnání na zkrácenou 
 pracovní dobu

 závěrečných a semestrálních prací

 krátkodobých či dlouhodobých  
 praxí

 exkurzí a přednášek

STAŇTE SE 
SPOLUHRÁČEM 
NAŠICH 
PRACOVNÍCH 
TÝMŮ!!!
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při studiu?

• Chcete si vyzkoušet 
poznatky z výuky 
v praxi?

• Chcete se seznámit 
s reálným pracovním 
prostředím?

• Chcete mít možnost dlouhodobého 
pracovního uplatnění již během studia 
či hned po jeho ukončení?

Pojďte s námi budovat dobré jméno společnosti ZAT a.s. v Čechách i v zahraničí.

ZAT a.s. je česká fi rma se světovým dosahem a naším cílem je stát se strategickým hráčem na trhu 
inteligentních systémů řízení. Klademe důraz na inovativní řešení, excelentní servis pro naše 
externí i interní zákazníky, využíváme nejmodernější technologie a online nástroje.

Životopis včetně svých představ o spolupráci, zašlete na kariera@zat.cz
Naše očekávání a nabízené možnosti naleznete na www.zat.cz

Nabízíme možnost:

 zaměstnání na zkrácenou 
 pracovní dobu

 závěrečných a semestrálních prací

 krátkodobých či dlouhodobých  
 praxí

 exkurzí a přednášek

STAŇTE SE 
SPOLUHRÁČEM 
NAŠICH 
PRACOVNÍCH 
TÝMŮ!!!

Profil firmy

Hledáme

Nabízíme

WITTE Automotive
Rooseveltova 1299
362 21 Nejdek

kontaktní osoba: Kateřina Gaidarusová
pozice: HR
e-mail: katerina.gaidarusova@witte-automotive.cz
telefon: +420 731 625 242
www.witte-automotive.cz

Mezinárodní skupina WITTE dodává klíčové koncepty světovým značkám. Více než dvacet let v České republice 
vyvíjíme, testujeme a montujeme tradiční výrobky (klíče, zámky, lišty, kliky) i novinky (WITOL, LED soft touch). 
Jsme nejdynamičtěji rostoucím zaměstnavatelem v Karlovarském kraji. V květnu 2016 otevíráme zcela nový 
závod na vnější kliky s integrovanou lakovnou v Ostrově. Naše specializovaná pracoviště rozšiřujeme také  
v Plzni.
Stavíme na zkušených profesionálech v rámci mezinárodní aliance VAST. Talentům nejen v technických 
školách pomáháme v odborném růstu. Podporujeme naše zaměstnance formou rozvojových, vzdělávacích  
a benefity programů v jejich profesní kariéře i v osobním životě.

• strojní konstruktér
• provozní konstruktér
• průmyslový inženýr
• quality manager
• technik jakosti
• vedoucí projektu
• specialista zkušebny

 • Stabilní zázemí předního zaměstnavatele  
a perspektivní mezinárodní společnosti

 • Příležitosti k osobnímu rozvoji, profesnímu růstu  
a dalšímu vzdělávání

 • Zajímavé finanční ohodnocení
 • Nejmodernější technologie a příjemné pracovní 
prostředí

 • Volitelné zaměstnanecké benefity (finanční 
produkty, zdraví, sport, stravování aj.)

 • 5 týdnů dovolené a pružnou pracovní dobu
 • Možnost dočasného firemního ubytování pro 
technické specialisty

 • Pracoviště v Nejdku/Ostrově/Plzni

diplomová nebo bakalářská práce

praxe / stáž

brigáda

částečný úvazek

Možnosti během studia Hledané obory

trainee program

STROjNí DESIgN

ElEkTRO jAZyky

IT HUMANITNí

APlIkOVANé VěDy PRáVO

STAVEBNí OSTATNí

EkONOMIE
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Profil firmy

Hledáme

Nabízíme

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

kontaktní osoba: Zuzana Froňková
pozice: HR Manager
e-mail: zuzana.fronkova@zf.com
telefon: +420 373 736 302
www.zf.com

ZF Engineering Plzeň je od r. 2007 součástí světového koncernu ZF Group. Jedná se o jedno z 8 hlavních 
vývojových center tohoto koncernu. Podnik prochází neustálým radikálním rozvojem, např. v r. 2015 došlo 
k integraci významné americké společnosti TRW do struktury ZF. Plzeňský podnik nabízí služby skupině ZF 
Group a externím zákazníkům, a to v oblasti vývoje i testování software (C/C++) a hardware, dále nabízí služby 
v oblasti konstrukce, výpočtů, mechatroniky a metrologie. V oblasti mechatroniky probíhá kompletní proces 
od návrhu přes výrobu prototypů až po testování.

 • Vývojáře SW v C/C++
 • Specialisty pro testování SW a HW
 • FEM inženýry
 • Konstruktéry pro oblast automotive

 • Kompletní zaškolení v dané problematice
 • Účast na vývoji moderních systémů a technologií 
pro světové výrobce automobilů

 • Zajímavou a tvořivou práci v přátelském kolektivu
 • Spolupráci na projektech s dalšími vývojovými 
centry firmy ZF

 • Flexibilní časové konto

 • Nadprůměrný počet dní dovolené
 • Roční bonusy
 • Příspěvek na dopravu a firemní stravování
 • Příspěvek na penzijní a životní připojištění
 • Stabilní zázemí německé společnosti

diplomová nebo bakalářská práce

praxe / stáž

brigáda

částečný úvazek

Možnosti během studia Hledané obory

trainee program
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BRIGÁDY

pro studenty
nabídka 

pkulovana@csob.cz  |  www.csob.cz  |  www.linkedin.com/company/csob

STÁŽE

TRAINEE

ZÁVĚREČNÉ 
PRÁCE

Pozice 
vhodné pro 
absolventy

chyťte se svojí šance                        Hned na začátku!

• Přidejte se do naší FB skupiny, ať vám neuteče žádná akce!
   www.facebook.com/groups/csobprostudenty/

 FB skupina 
pro 

studenty  
v Plzni

Založ si ČSOB Studentské konto a dostaneš 
ZDARMA jednu vstupenku na Plzeňský Majáles 
Open Air festival 2016! 
Nabídka platí pro nově otevřené studentské konto v termínu od  
1. 3. 2016 do 31. 3. 2016. Podmínkou získání odměny je minimální 
příjem na účet 2 500 Kč v období od založení do 15. 4. 2016. Akce je 
omezena do vyčerpání vstupenek a platí pouze při založení účtu na 
pobočkách ČSOB v Plzni. Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy. 
Vstupenky připraveny k vyzvednutí od 18. do 22. 4. 2016.
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BRIGÁDY

pro studenty
nabídka 

pkulovana@csob.cz  |  www.csob.cz  |  www.linkedin.com/company/csob

STÁŽE

TRAINEE

ZÁVĚREČNÉ 
PRÁCE

Pozice 
vhodné pro 
absolventy

chyťte se svojí šance                        Hned na začátku!

• Přidejte se do naší FB skupiny, ať vám neuteče žádná akce!
   www.facebook.com/groups/csobprostudenty/

 FB skupina 
pro 

studenty  
v Plzni

Založ si ČSOB Studentské konto a dostaneš 
ZDARMA jednu vstupenku na Plzeňský Majáles 
Open Air festival 2016! 
Nabídka platí pro nově otevřené studentské konto v termínu od  
1. 3. 2016 do 31. 3. 2016. Podmínkou získání odměny je minimální 
příjem na účet 2 500 Kč v období od založení do 15. 4. 2016. Akce je 
omezena do vyčerpání vstupenek a platí pouze při založení účtu na 
pobočkách ČSOB v Plzni. Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy. 
Vstupenky připraveny k vyzvednutí od 18. do 22. 4. 2016.

Profil firmy

Hledáme

Nabízíme

ZF Staňkov s.r.o.
Ohučov 25
345 61 Staňkov

kontaktní osoba: Petra Bočková
pozice: Vedoucí personálního oddělení
e-mail: petra.bockova@zf.com
telefon: +420 379 410 822, +420 731 610 336
www.zf.com

Firma ZF Staňkov s.r.o. je jedním z nejrychleji rostoucích závodů nadnárodního koncernu ZF Friedrichshafen 
AG, který se zabývá výrobou a montáží podvozkové a hnací techniky především pro stavební  a zemědělský 
průmysl. V současné době montujeme více než 300 typů náprav pro většinu významných světových výrobců 
např. John Deere, Volvo, Terex, Caterpillar, Sennebogen, Hyundai atd. Nyní zaměstnáváme 200 zaměstnanců 
ze širokého okolí.
Spolupracujeme s několika výukovými zařízeními. Zavedli jsme stipendijní program pro studenty. V rámci 
praktického vyučování se připravují na zaměstnání v naší firmě. Studentům vysokých škol s tech. zaměřením 
nabízíme možnost dlouhodobé brigády.

 • Projektový inženýr v oblasti techniky  
náplň práce: příprava a zpracování nových projektů, optimalizace stávající výroby, zajišťování dohodnutých 
cílů, nákladů, rozpočtu, termínů a kvality.

 • Pracovník zákaznické kvality  
náplň práce: řešení zjištěných problémů u zákazníků (denní komunikace se zákazníky), řešení reklamací, 
úzká spolupráce s mateřskou firmou v Pasově, časté zahraniční cesty.

• perspektivu osobního i odborného růstu s odpovídajícím mzdovým ohodnocením
• možnost dalšího vzdělávání (odborného i jazykového)
• práci v příjemném pracovním kolektivu
• příspěvek na dopravu
• dotované firemní  stravování
• půlroční věrnostní prémie
• příspěvek na penzijní připojištění
• možnost využití firemního fitness zařízení

diplomová nebo bakalářská práce

praxe / stáž

brigáda

částečný úvazek

Možnosti během studia Hledané obory
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www.zodiacaerospace.comDRIESSEN AEROSPACE CZ, Plzeň

/ zajímavá práce pro letecký průmysl /
/ perspektiva stabilního zaměstnání /

VÝROBA LETECKÝCH INTERIÉRŮ

ZODIAC GALLEYS EUROPE S.R.O. 
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www.zodiacaerospace.comDRIESSEN AEROSPACE CZ, Plzeň

/ zajímavá práce pro letecký průmysl /
/ perspektiva stabilního zaměstnání /

VÝROBA LETECKÝCH INTERIÉRŮ

Profil firmy

Hledáme

Nabízíme

ZODIAC gAllEyS EUROPE S.R.O. 
(původně Driessen Aerospace CZ)
Univerzitní 34
301 00 Plzeň - Borská pole

kontaktní osoba: Lenka Tanclová
pozice: Recruiter / Náborový pracovník
e-mail: lenka.tanclova@zodiacaerospace.com
telefon: +420 377 664 209
www.zodiacaerospace.com

Původně holandská společnost Driessen se stala v roce 2008 součástí francouzské společnosti Zodiac 
Aerospace, která vyrábí vybavení a systémy komerčních letadel. Výrobní řada zahrnuje kuchyňské a šatní moduly 
pro nejrozšířenější řadu letadel firmy Airbus a to letadla A319, A320 a A321 a dále kuchyňské, šatní moduly  
a odpočinkové místnosti pro personál pro větší letadla A330 a A340.
Zodiac Galleys Europe (dříve Driessen Aerospace CZ) působí v Plzni na Borských polích od roku 2001, nyní má  
2 pobočky v Plzni s celkem asi 800 zaměstnanci. Část výroby byla také přesunuta do Tuniska, kde pracuje dalších 
80 zaměstnanců. Společnosti se podařilo získat zakázku na jediného dodavatele kuchyňských modulů pro nový 
typ letadla Airbus A320 ACP, což znamená do budoucna zajištění zakázek na následujících cca 15 let.

Mezi našimi zaměstnanci se uplatní konstruktéři, kvalitáři, projektoví manažeři, plánovači a přípraváři výroby, 
nákupčí, logistici, finanční a administrativní pracovníci a na montérských pozicích především zámečníci, truhláři 
a elektromontéři.
O našich volných pozicích se dozvíte vždy z internetových stránek úřadu práce, pozice inzerujeme také na 
stránkách Jobs.cz. Na internetových stránkách společnosti Zodiac jsou uvedeny pozice všech jejích divizí. 
Běžnými požadavky na pozice v naší společnosti je znalost AJ, schopnost týmové práce, chuť neustále zlepšovat 
své dovednosti, aktivní přístup k řešení problémů a odborné znalosti dle dané pozice. Ve výrobě požadujeme 
technické vyučení, manuální zručnost, znalost čtení technické výkresové dokumentace a spolehlivost.

Svým zaměstnancům nabízíme:
• zajímavou práci v odvětví s nejvyššími standardy kvality
• práci v odvětví využívající celosvětově uznávané metody a postupy práce
• příležitost přímé spolupráce se specialisty firmy Airbus
• příležitost spolupracovat s leteckými společnostmi z celého světa
• zázemí rozvíjející se mezinárodní společnosti
• prohlubování kvalifikace, odborný rozvoj a další firemní benefity
• moderní pracovní prostředí a příjemnou firemní kulturu

diplomová nebo bakalářská práce

praxe / stáž

brigáda

částečný úvazek
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Nebuď sám, přidej se k nám 

Alois má vždy
s kým skočit na pivo.

Přijímáme jen 6 studentů ZČU.
Šance změnit si život
platí jen do 28. února.

Přidej se ke spolužákům a staň se členem
studentské organizace IAESTE.

Stačí napsat na zcu@iaeste.cz 
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koordinátoři veletrhu:

Petr Břicháček

David Ženíšek

Členové realizačního týmu:

Průvodce veletrhem Šárka Pavlíková

Grafika a sazba Abstrakt s.r.o.

Hostesky a brigádníci Michal Beneš, Lucie Königsmarková,  
Hana Čiháčková, Dominika Štruncová

Catering Kateřina Moučková

Překlady Martina Balejová

Přednášky společností Petr Kadlec

Správa prostoru FEL Šárka Pavlíková, Markéta Zimová

Správa prostoru Knihovna Tereza Čermáková

Správa prostoru FAV Jiří Sojka

Správa prostoru FST Petr Břicháček

Správa menzy Eliška Rajtmajerová

Databáze, on-line rezervace Jindřich Suja

Web, grafická kreativa Agionet s.r.o.

IT podpora na veletrhu Renata Bischofová, Jiří Faist

Stánek IAESTE Ondřej Kolman

Logistika František Rajtmajer

Další Kateřina Bejčková, Petr Sadílek, Tereza Sadílková

Produkce: SUS Production s.r.o.

Informační kiosky: Trilobite Technologies

Děkujeme za spolpráci: Romaně Ripkové, Miloslavě Fajtové, Sylvě Řehořové, 
Vladimíru Duchkovi, Pavlu Barochovi, Janu Lippertovi, 
Janu Pinkrovi, Františku Krátkému, Janu Mrázovi,  
Vilému Sekyrovi

Poděkování dále patří všem členům studentských organizací IAESTE a SUS za podporu při přípra-
vách a realizaci jubilejního 21. Veletrhu pracovních příležitostí při ZČU v Plzni.

Also we would like to thank to all foreign IAESTE members, who came and help us with realization 
of the Career Fair.

Chceš být i Ty mezi těmito jmény? Staň se členem studentské organizace IAESTE či SUS a podílej 
se na realizaci 22. Veletrhu pracovních příležitostí při ZČU v Plzni.

Až dosloužím, chci do sběru.



POZNÁMKY:





generální partner

partneři plus

partneři standard


