
Vážené studentky, vážení studenti,
rád bych vás přivítal na dalším ročníku úspěšného veletrhu iKariéra, který pořádá 
studentská organizace IAESTE ČVUT v Praze. Rok od roku se zvyšuje počet fi rem, které chtějí 
na veletrhu vystavovat, což je důkazem rostoucího zájmu o studenty ČVUT. Využijte této 
skvělé příležitosti a učiňte první krok k rozvoji vašich vědomostí získaných na ČVUT tím, 
že je propojíte s praxí. Máte jedinečnou možnost získat cenné kontakty na zástupce 
zajímavých fi rem a usnadnit si vstup na pracovní trh. 

Jsem velmi rád, že se organizátoři této výjimečné akce, IAESTE ČVUT v Praze, ujali již po 
několikáté přípravy veletrhu a chtěl bych jim touto cestou poděkovat. Současně bych vám 
všem chtěl popřát úspěšný průběh studia a hodně úspěchů ve vašem profesním životě.

S pozdravem

doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc.
rektor ČVUT v Praze 



Milé studentky a studenti, 

jsem velice rád, že vás mohu oslovit jménem Skupiny ČEZ, která se stala letos opět generálním partnerem 
IAESTE v České republice. 

Podpora vzdělávání, do které je možno zahrnout i partnerství se studentskými organizacemi, je činností, kterou 
ČEZ považuje za jednu z důležitých forem odpovědného přístupu ke společenskému rozvoji.

Mimo tuto formu je Skupina ČEZ aktivní i při organizování vlastních akcí pro studenty a čerstvé absolventy. 
Díky tomu mohou okusit práci v energetice již během svého studia. Nabízíme stipendijní programy, pomáháme 
studentům se závěrečnými pracemi, oceňujeme jejich odborné práce, organizujeme stáže a aktivně se 
účastníme řady kariérních veletrhů. 

Příkladem těchto akcí je Letní univerzita, která je zaměřena především na studenty technických oborů a probíhá 
na obou jaderných elektrárnách ve dvoutýdenních turnusech v období prázdnin. Účastníci mají příležitost vidět 
provozování těchto vysoce technicky náročných technologií přímo na vlastní oči.

Jednou ročně také organizujeme Inovační maraton, unikátní program, kdy během 24 hodin studenti společně s 
našimi odborníky vymýšlejí inovace, učí se inovačním technikám a získávají řadu cenných kontaktů. 

Pro mladé talenty z řad absolventů máme opět připraven roční program ČEZ Potentials, během něhož pracují 
pod dozorem zkušených kolegů na reálných projektech a otvírají si cestu k zajímavé kariéře.

V posledních letech se nám také daří nabízet spoustu pracovních příležitostí určených čerstvým absolventům 
všech typů škol, a to na speciálně vytvořená pracovní místa, v rámci kterých získají potřebnou praxi.

Zájem studentů o všechny tyto příležitosti, který též dokládají mnohá ocenění a úspěchy v průzkumech mezi 
studenty vysokých škol, nás pochopitelně velmi těší a současně zavazují.

Skupina ČEZ je stabilním zaměstnavatelem, který zaměstnává více než 25 000 lidí v České republice i v zahraničí. 
Můžete se zde setkat s unikátními technologiemi, vytvářet nová neotřelá řešení různých energetických potřeb 
a přinášet lidem tolik potřebnou energii. Našimi základními hodnotami je vzájemná úcta a respekt mezi všemi 
zaměstnanci bez rozdílu a podpora v kariérním a osobnostním růstu. Chceme, aby se u nás každý cítil dobře. 

Naším cílem je poskytovat bezpečnou, spolehlivou a pozitivní energii zákazníkům i společnosti jako celku. 
Chceme energetické požadavky řešit inovativně, jít s dobou a přispívat k vyšší kvalitě života. Toto však nejde bez 
čerstvé síly plné nadšení a nových nápadů. Toto nejde bez vás. Pokud sdílíte naše hodnoty a chcete být součástí 
zajímavých trendů v energetice, rádi vás přivítáme v našem týmu. Zajímá-li vás více informací o možnostech, jak 
se k nám připojit, podívejte se na webové stránky www.kdejinde.cz. 

Přeji vám mnoho úspěchů a těším se na případné shledání.

Ing. Josef Lejček
ředitel útvaru personalistika ČEZ, a. s.

.
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VÁŽENÍ NÁVŠTĚVNÍCI,

vítejte na 24. ročníku Veletrhu pracovních příležitostí iKariéra na ČVUT v Praze. Je nám potěšením říci, 
že jsme pro Vás letošní veletrh opět rozšířili. Vzrostl nejen počet vystavovatelů, ale i počet dní. Letos 
je poprvé dvoudenní! Můžete se tak těšit na 190 vystavujících fi rem a bohatý doprovodný program.

V rámci tohoto veletrhu máte možnost seznámit se přímo se zástupci fi rem a zeptat se jich 
na vše, co Vás zajímá. Právě zástupci fi rem ví nejlépe, jak to vypadá „tam venku“ – 
ve světě mimo univerzitu, ve fi remním prostředí. Věříme, že Vám veletrh pomůže 
k nalezení  té nejlepší práce v oboru, a fi rmy tak získají výborné zaměstnance 
a zapálené kolegy.

Tímto bychom rádi poděkovali všem členům 
organizačního týmu z řad IAESTE za jejich 
houževnatou práci, kterou odvedli a odvádějí. 
Děkujeme fi rmám a našim partnerům 
za spolupráci a důvěru, kterou v nás vkládáte. 
V neposlední řadě děkujeme rektorátu 
ČVUT v Praze, jednotlivým fakultám 
a NTK, díky kterým je veletrh pořádán 
přímo na akademické půdě.

Za organizátory 24. ročníku Vám 
přejeme mnoho úspěchů, a to 
nejen v kariérním životě.

Michaela Šatková
Koordinátorka Veletrhu iKariéra ČVUT 
v Praze

Pavel Čermák
Prezident IAESTE ČVUT v Praze
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plný úvazek

praxe/stáž

závěrečná práce

strojní

elektro

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 zákazníkům plyn 
a  teplo.

Společnost ČEZ je jádrem 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 je aktivní na poli vědy i inovací, v celém regionu lídrem v rozvoji chytrých sítí a elektromobilů.

https://www.facebook.com/PracevCEZu/
https://www.linkedin.com/company/cez

profil společnosti

kontakt
Martin Klacián
martin.klacian@cez.cz
http://www.kdejinde.cz/

ČEZ, a.s.
Duhová 425/1
140 00 Praha 4

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

nabízíme
Získáte zaměstnání ve Skupině ČEZ, která se pravidelně umísťuje na prvních příčkách anket 
o nejlepšího a ekonomicky stabilního zaměstnavatele. Práci, v rámci které si budete dále rozvíjet 
své znalosti a zkušenosti. Našim zaměstnancům se snažíme vyjít vstříc poskytováním různých 
druhů pracovního volna a nabídkou benefitů, např. týden dovolené navíc, stravování, příspěvky 
na rekreaci a pojištění.

Kde jinde to dokážete

ÚSPĚŠNÁ 
KARIÉRA

ZAČÍNÁ SPRÁVNÝM ROZHODNUTÍM

Sleduj KDEJINDE.cz
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FAKULTA STROJNÍ / FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ 
PRO DEN 27. 03 .2018
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FAKULTA STROJNÍ / FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ 
PRO DEN 27. 03 .2018
STÁNEK SPOLEČNOST

101 Valeo
103 Bosch Česká Republika
105 FOXCONN Group
106 Ricardo Prague s. r. o.
108 Porsche Engineering
109 Faurecia
111 Skupina ČEZ
112 Škoda Transportation a.s.
114 ŠKODA AUTO
116 Skupina ČEPS
117 Procter & Gamble Rakona, s. r. o.
119 e4t electronics for transportation s.r.o
120 ZF Group
122 E.ON Česká republika, s.r.o.
123 ABB s.r.o.
124 ASICentrum spol. s r.o.

STÁNEK SPOLEČNOST

201 MBtech Bohemia s.r.o.
202 Process Automation Solutions s.r.o.
203 Mubea, spol. s r.o.
204 Jihostroj a.s.
205 Meopta - optika, s.r.o.
206 Automotive Lighting, s.r.o.
207 CB&I s.r.o.
208 DEVINN 
209 AV ENGINEERING, a.s.
210 Iveco Czech Republic, a.s.
211 Česká Radiokomunikace a.s.
212 Kamax s.r.o,
213 in - tech Automotive Engineering
214 F.X. MEILLER Slaný s.r.o.
215 Eaton European Innovation Center 
216 ELEKTROTRANS a.s.
218  GE Aviation Czech
219 TÜV SÜD Czech s.r.o.
220 Řízení letového provozu ČR, s.p.
221 ComAp a.s.
222 ELMEP s.r.o.
223 LASVIT
224 Vesla s.r.o.
225 KOSTAL CR, spol. s r.o.
226 SIDAT, spol. s r.o.
227 NET4GAS, s.r.o.
228  ESONIC a.s. 
229 CETIN
230 2N TELEKOMUNIKACE
231 Lovochemie, a.s. a PREOL, a.s.
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123 ABB s.r.o.
124 ASICentrum spol. s r.o.

114 ŠKODA AUTO
116 Skupina ČEPS
117 Procter & Gamble Rakona, s. r. o.
119 e4t electronics for transportation s.r.o
120 ZF Group
122 E.ON Česká republika, s.r.o.
123 ABB s.r.o.123 ABB s.r.o.
124 ASICentrum spol. s r.o.



FAKULTA STROJNÍ / FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ 
PRO DEN 28. 03 .2018
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FAKULTA STROJNÍ / FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ 
PRO DEN 28. 03 .2018
STÁNEK SPOLEČNOST

101 Valeo  
103 HAUSER spol. s r.o.
104 WITTE Automotive
105 Saint-Gobain
106 Ricardo Prague s. r. o.
108 Porsche Engineering 
109 Faurecia
111 Skupina ČEZ
112 Keyence International
114 ŠKODA AUTO a.s.
116 Siemens, s.r.o.
117 Continental Automotive Czech Republic
119 Pepperl+Fuchs Manufacturing s.r.o.
120 ZF Group
122 E.ON Česká republika, s.r.o.
123 Huawei Technologies (Czech) s.r.o.
124 Raiffeisenbank 

STÁNEK SPOLEČNOST

201 MBtech Bohemia s.r.o.
202 Altran CZ
203 Glencore Agriculture Czech s.r.o.
204 EDAG Engineering CZ spol. s. r. o.
205 Yanfeng Automotive Interiors
206 Mondi Štětí a.s.
207 Toyota Peugeot Citroen Automobile  
 Czech, s.r.o. (TPCA)
208 Ammann Czech Republic, a.s.
209 Wheelabrator Czech s.r.o.
210 Skupina Unipetrol
211 Amazon
212 Chart Ferox, a.s.
213 Texas Instruments CZ s.r.o.
214 Plzeňský Prazdroj, a.s.
215 Atlas Copco 
216 Wikov Industry a.s.
217 Skupina ÚJV
218  Dražice NIBE ENERGY SYSTEMS CZ
219 blue-infinity
220 Nestlé Česko s. r. o.
221 Betonbau, s.r.o.
222 ON Semiconductor
223 Carrier Refrigeration Operation
 Czech Republic s.r.o.
224 Legios Loco a.s.
225 Státní úřad pro jadernou bezpečnost
 a Státní ústav radiační ochrany v.v.i.
226 IBA
227 National Instruments
228  Veskom, spol. s r.o. 
230 Aero Vodochody AEROSPACE a.s.
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122 E.ON Česká republika, s.r.o.
123 Huawei Technologies (Czech) s.r.o.
124 Raiffeisenbank 

112 Keyence International
114 ŠKODA AUTO a.s.
116 Siemens, s.r.o.
117 Continental Automotive Czech Republic
119 Pepperl+Fuchs Manufacturing s.r.o.
120 ZF Group
122 E.ON Česká republika, s.r.o.122 E.ON Česká republika, s.r.o.
123 Huawei Technologies (Czech) s.r.o.
124 Raiffeisenbank 



FAKULTA ARCHITEKTURY A INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ 
PRO DEN 27. 03 .2018
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FAKULTA ARCHITEKTURY A INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ 
PRO DEN 27. 03 .2018
STÁNEK SPOLEČNOST

A02 ACCENTURE
A03 MIBCON a.s.
A05 Průša Research s.r.o.
A06 CN Group s.r.o.
A07 AVAST Software
A08 Sefira spol. s r.o.
A09 DHL IT Service
A10 Edwards Lifesciences
A11 JetBrains
A12 IT Talents
A13 CGI
A14 Unicorn
A15 Bohemia Energy
A16 Státní pokladna Centrum sdíelných  
 služeb, s.p.
A17 Jumpshot
A18 CertiCon a.s.
A19 ARTIN spol. s r.o.
A20 Ness Czech
A21 Devoteam
A22 T - Mobile Czech Republic a.s.
A23 Seznam.cz
A24 Bühler Praha 
A25 Blumenbecker Prag s.r.o.
A26 SAP Internship Experience Project
A27 ASSIST spol. s.r.o.
A28 KPMG
A30 EmbedIT
A31 eMan s.r.o,
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 služeb, s.p.
A17 Jumpshot
A18 CertiCon a.s.
A19 ARTIN spol. s r.o.

A11 JetBrains
A12 IT Talents
A13 CGI
A14 Unicorn
A15 Bohemia Energy
A16 Státní pokladna Centrum sdíelných  
 služeb, s.p. služeb, s.p.
A17 Jumpshot
A18 CertiCon a.s.



FAKULTA ARCHITEKTURY A INFORMČNÍCH TECHNOLOGIÍ 
PRO DEN 28. 03 .2018
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FAKULTA ARCHITEKTURY A INFORMČNÍCH TECHNOLOGIÍ 
PRO DEN 28. 03 .2018
STÁNEK SPOLEČNOST

A02 ACCENTURE
A03 Oracle
A04 Pražská Plynárenská, a.s.
A05 Alza.cz
A06 IDC CEMA s.r.o,
A07 APOGEE / aicas
A08 Quanti s.r.o.
A09 Trask solutions a.s.
A10 ExtraWish
A11 ICZ a.s.
A12 Etnetera a.s.
A13 CS SOFT a.s.
A14 Volkswagen Group IT Services GmbH
A15 Bluewolf
A16 AVECO 
A17 Wundeman 
A18 GuideVision s.r.o.
A19 INVENTI Development s.r.o.
A20 Mews Systems
A21 CA Technologies
A22 SOFTEC CZ, s.r.o.
A23 Kiwi.com
A24 COEX 
A25 Systeum s.r.o.
A26 Sabris CZ s.r.o.
A27 DataLite
A28 Adastra
A29 BIM Project
A30 ČSOB
A31 Notix s.r.o.
A32 NEOOPS

13

A16 AVECO 
A17 Wundeman 
A18 GuideVision s.r.o.
A19 INVENTI Development s.r.o.

A10 ExtraWish
A11 ICZ a.s.
A12 Etnetera a.s.
A13 CS SOFT a.s.
A14 Volkswagen Group IT Services GmbH
A15 Bluewolf
A16 AVECO A16 AVECO 
A17 Wundeman 
A18 GuideVision s.r.o.



NÁRODNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA
PRO DEN 27. 03 .2018

FAKULTA STAVEBNÍ PRO DEN 27. 03 .2018
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NÁRODNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA
PRO DEN 27. 03 .2018

FAKULTA STAVEBNÍ PRO DEN 27. 03 .2018

Stánek Společnost
N05 EY
N10 ÅF Česká republika (AF-CITYPLAN, AF-Consult, AF-Engineering)
N11 Altron a. s. 
N12  TE Connectivity Trutnov
N13 STMicroelectronics
N14 LAIC
N15 PwC Česká republika
N16 S3 Semiconductors
N17 Philip Morris ČR a.s.
N18 Medical Technologies CZ a.s.
N19 ENGEL Strojírenská spol. s r.o.
N20 IDIADA CZ
N21 Logio 
N22 Deloitte
N23 AVL Software and Functions GmbH
N24 B&R
N25 KWD Bohemia
N26 Eures
N27 MSD IT
N29 EYELEVEL
N30 ACO Industries k.s.
N31  Schenck Process
N32 ENGIE Services, a.s.

Stánek Společnost
S01 Hilti
S02 Colas CZ, a.s.
S03 SMP CZ, a.s.
S04 Metrostav a.s.
S05 GEMO a.s.
S06 VCES a.s. 

Stánek Společnost
S07 EUROVIA CS
S08 HB Reavis Group CZ, s.r.o. 
S09 Skanska a.s.
S10 Trigema a.s.
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N24 B&R
N25 KWD Bohemia
N26 Eures
N27 MSD IT

N18 Medical Technologies CZ a.s.
N19 ENGEL Strojírenská spol. s r.o.
N20 IDIADA CZ
N21 Logio 
N22 Deloitte
N23 AVL Software and Functions GmbH
N24 B&R
N25 KWD Bohemia
N26 Eures



NÁRODNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA
PRO DEN 28. 03 .2018

FAKULTA STAVEBNÍ PRO DEN 28. 03 .2018
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NÁRODNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA
PRO DEN 28. 03 .2018

FAKULTA STAVEBNÍ PRO DEN 28. 03 .2018

Stánek Společnost
N14 Česká práce s.r.o.
N15 Preciosa
N16 Daikin
N17 AUFEER DESIGN 
N18 mgm technology partners s.r.o.
N19 ABRA Software a.s. 
N20 Motor Jikov
N21 Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová spoločnost
N30 Barclays Capital Services Limited

Stánek Společnost
S01 Masák & Partner s.r.o.
S02 CBRE s.r.o. 
S03 SYNER, s.r.o.
S04 Arcadis Czech Republic s.r.o.
S05 Strabag
S06 CAD - PRO spol. s r.o. 

17
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2N TELEKOMUNIKACE a.s. 230   •   •   • 36 27. 3.

ABB s.r.o. 123   •   •   •   • 38 27. 3.

ABRA Software a.s. N19   • 42 28. 3.

Accenture A02   •   •   •   •   • 44 OBA

ACO Industries k.s. N30   •   • 46 27. 3.

Adastra s.r.o. A28   • 48 28. 3.

AERO Vodochody AEROSPACE a.s. 230   •   •   •   • 52 28. 3.

ÅF Česká republika N10   •   •   •   •   • 53 27. 3.

Altran 202   •   •   •   • 54 28. 3.

Alza cz A05   •   • 55 28. 3.

Altron a.s. N11   •   •   •   •   • 56 27. 3.

Amazon 211   •   • 58 28. 3.

Ammann Czech Republic a.s. 208   •   • 59 28. 3.

Apogee/ aicas A07   • 60 28. 3.

Arcadis Czech Republic s.r.o. S04   •   •   •   •   • 62 28. 3.

ARTIN, spol. s r.o. A19   • 63 27. 3.

ASICentrum spol. s r.o. 124   •   • 64 27. 3.

ASSIST spol. s r. o. A27   • 65 27. 3.

Atlas Copco s.r.o. 215   •   •   • 66 28. 3.

AUFEER DESIGN N17   •   •   • 68 28. 3.

Automotive Lighting, s.r.o. 206   •   • 70 27. 3.

AV ENGINEERING, a.s. 209   • 71 27. 3.

AVAST Software A07   • 72 27. 3.

AVECO s.r.o. A16   • 74 28. 3.

AVL Software and Functions GmbH N23   •   •   • 76 27. 3.

B&R. N24   •   •   • 78 27. 3.

BETONBAU, s.r.o. 221   •   •   •   •   • 79 28. 3.

BIM Project s.r.o. A29   •   •   • 80 28. 3.

ABECEDNÍ PŘEHLED FIREM
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blue-infinity 219   • 82 28. 3.

Bluewolf International A15   •   • 84 28. 3.

Blumenbecker Prag s.r.o. A25   •   •   • 86 27. 3.

Bohemia Energy A15   • 87 27. 3.

BOS Automotive Products CZ 89

Bosh Česká Republika 103   •   •   •   • 90 27. 3.

Bühler Praha s.r.o. A24   •   •   •   •   •   • 94 27. 3.

CAD- PRO spol. s.r.o. S06   • 97 28. 3.

CA Technologies A21   • 98 28. 3.

Carrier Refrigeration Operation CZ 223   •   •   • 99 28. 3.

CBRE s.r.o. S02   •   •   • 100 28. 3.

CB&I s.r.o. 207   •   •   •   • 102 27. 3.

CertiCon a.s. A18   •   • 104 27. 3.

CETIN 229   •   •   •   • 106 27. 3.

CGI A13   • 108 27. 3.

Chart Ferox, a.s. 212   • 110 28. 3.

CN Group s.r.o. A06   • 112 27. 3.

COEX A24   •   • 114 28. 3.

COLAS CZ, a.s. S02   • 115 27. 3.

ComAp a.s. 221   •   • 116 27. 3.

Continental Automotive 117   •   •   •   •   •   • 118 28. 3.

CS SOFT a.s. A13   • 122 28. 3.

Česká práce s.r.o. N14   • 124 28. 3.

České Radiokomunikace, a.s. 211   • 126 27. 3.

ČSOB A30   •   •   •   • 127 28. 3.

DataLite A27   • 128 28. 3.

Deloitte N22   •   •   •   • 130 27. 3.

DEVINN 208   •   •   • 132 27. 3.

ABECEDNÍ PŘEHLED FIREM
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Devoteam A21   • 134 27. 3.

DHL IT Services A09   • 136 27. 3.

Dopravní podnik hl.m. Prahy N21   •   •   •   • 137 28. 3.

Dražice NIBE ENERGY SYSTEMS CZ 218   •   • 138 28. 3.

E.ON Česká republika, s. r. o. 122   • 140 OBA

e4t electronics 119   •   • 142 27. 3.

Eaton European Innovation Centre 215   •   •   • 144 27. 3.

EDAG Engineering CZ spol. s r.o. 204   •   •   •   •   • 145 28. 3.

Edwards Lifesciences A10   •   •   •   • 146 27. 3.

ELEKTROTRANS a.s. 216   •   • 148 27. 3.

ELMEP s.r.o. 222   • 150 27. 3.

eMan s.r.o. A31   • 152 27. 3.

EmbedIT A30   • 154 27. 3.

ENGEL Strojirenská spol. s r.o. N19 156 27. 3.

ENGIE Services a.s. N32   •   •   • 157 27. 3.

ESONIC a.s. 228   •   •   • 158 27. 3.

Etnetera a.s. A12   • 160 28. 3.

Eures N26 161 27. 3.

EUROVIA CS S07   • 162 27. 3.

ExtraWish A10   • 164 28. 3.

EY N05   •   • 165 27. 3.

EYELEVEL s.r.o. N29   •   •   •   • 166 27. 3.

F.X. MEILLER Slaný s.r.o. 214   •   •   •   •   • 168 27. 3.

Faurecia 109   •   •   •   •   • 170 OBA

FOXCONN Group 105   •   •   •   •   •   • 171 27. 3.

GE Aviation Czech 218   • 172 27. 3.

GEMO a.s. S05   • 174 27. 3.

Glencore Agriculture Czech s.r.o. 203   •   •   •   •   •   •   • 176 28. 3.

ABECEDNÍ PŘEHLED FIREM
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GuideVision s.r.o. A18   •   • 177 28. 3.

HAUSER spol. s r.o. 103   •   •   • 179 28. 3.

HB Reavis Group CZ, s.r.o. S08   •   •   •   • 180 27. 3.

Hilti S01   •   •   • 182 27. 3.

Huawei Technologies (Czech) s.r.o. 123   •   •   • 183 28. 3.

IBA 226   •   •   •   • 184 28. 3.

ICZ a.s. A11   • 186 28. 3.

IDC CEMA s.r.o. A06   •   • 188 28. 3.

IDIADA CZ N20   • 189 27. 3.

in-tech Automotive Engineering 213   •   •   • 190 27. 3.

INVENTI Development s.r.o. A19   • 192 28. 3.

IT Talents A12   • 194 27. 3.

Iveco Czech Republic, a.s. 210   •   •   • 196 27. 3.

JetBrains A11   • 198 27. 3.

Jihostroj a.s. 204   • 199 27. 3.

Jumpshot A17   • 200 27. 3.

KAMAX s.r.o. 212   •   •   • 201 27. 3.

KASTT spol. s.r.o. 216   •   • 202 27. 3.

Keyence International 112   •   •   •   •   •   • 204 28. 3.

Kiwi.com A23   •   •   •   • 206 27. 3.

KOSTAL CR, spol. s r.o. 225   •   •   •   • 207 27. 3.

KPMG A28   •   •   • 208 27. 3.

KWD Bohemia N25   • 210 27. 3.

LAIC N14   • 212 27. 3.

LASVIT 223   •   •   • 214 27. 3.

Legios Loco a.s. 224   •   •   •   •   • 216 28. 3.

Logio N21 217 27. 3.

Lovochemie, a.s. a PREDL a.s. 231   •   •   •   • 218 27. 3.

ABECEDNÍ PŘEHLED FIREM
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Masák & Partner s.r.o. S01   •   • 220 28. 3.

MBtech Bohemia s.r.o. 201   •   • 221 OBA

Medical Technologies CZ a.s. N18   •   •   • 222 27. 3.

Meopta - optika, s.r.o. 205   •   • 223 27. 3.

Metrostav a.s. S04   • 224 27. 3.

Mews Systems A20   • 28. 3.

mgm technology partners s.r.o. N18   • 226 28. 3.

MIBCON a.s. A03   •   •   • 228 27. 3.

Mondi Štětí a.s. 206   •   •   • 229 28. 3.

Motor Jikov N20   • 230 28. 3.

MSD IT N27   • 231 27. 3.

Mubea, spol. s.r.o. 203   • 232 27. 3.

National Instruments 227   •   • 234 28. 3.

Ness Czech A20   • 235 27. 3.

Nestlé Česko s.r.o. 220   •   •   •   • 236 28. 3.

NET4GAS, s.r.o. 227   •   •   •   • 237 27. 3.

NIBE ENERGY SYSTEMS CZ 218   •   • 238 28. 3.

ON Semiconductor 222   •   • 240 28. 3.

Oracle A03   •   • 242 28. 3.

Pepperl+Fuchs Manufacturing, s.r.o. 119   • 244 28. 3.

Philip Moris ČR a.s. N17   •   •   •   •   • 245 27. 3.

Plzeňský Prazdroj, a. s. 214   •   •   •   •   • 246 28. 3.

Porsche Engineering 108   •   •   • 247 OBA

Pražská plynárenská a.s. A04   •   •   •   • 248 28. 3.

PRECIOSA N15   •   •   •   •   •   •   • 249 28. 3.

Process Automation Solutions s.r.o. 202   •   •   • 250 27. 3.

Procter & Gamble Rakona, s.r.o. 117   •   •   • 252 27. 3.

ProjectSoft HK a.s.   •   •   • 254 28- 3.

ABECEDNÍ PŘEHLED FIREM
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Průša Research s. r. o. A05   •   •   •   • 256 27. 3.

PwC Česká republika N15   •   • 258 27. 3.

Quanti s.r.o. A08   •   • 260 28. 3.

Raiffeisenbank 124   • 262 28. 3.

Ricardo Prague s.r.o. 106   •   •   •   • 264 OBA

Řízení letového provozu ČR, s.p. 220   •   •   • 266 27. 3.

S3 Semiconductors N16   •   • 267 27. 3.

Sabris CZ s.r.o. A26   •   • 268 28. 3.

Saint-Gobain 105   •   •   •   • 270 28. 3.

SAP Internship Experience Project A26   • 272 27. 3.

Schenck Process N31   •   •   • 274 27. 3.

Sefira spol s.r.o A08   • 276 27. 3.

Seznam.cz, a.s. A23   • 277 27. 3.

SIDAT, spol. s r.o. 226   •   •   • 278 27. 3.

Siemens, s.r.o. 116   •   •   •   •   •   • 279 28. 3.

Skanska, s.r.o. S09   •   •   • 280 27. 3.

Skupina ČEPS 116   • 282 27. 3.

Skupina ČEZ 111   •   • 284 OBA

Skupina Unipetrol 210   •   •   •   •   •   •   •   •   •   • 286 28. 3.

Skupina ÚJV 217   •   •   •   •   • 288 28. 3.

SMP CZ S03   • 289 27. 3.

Softec CZ, s.r.o. A22   • 290 28. 3.

Státní pokladna 225   • 291 28. 3.

STMicroelectronics N13   •   • 292 27. 3.

SÚ pro jadernou bezpečnost A16   •   •   •   • 293 27. 3.

STRABAG a.s. S05   • 263 28. 3.

SYNER, s.r.o. S03   • 294 28. 3.

Systeum s.r.o. A25   • 296 28. 3.

ABECEDNÍ PŘEHLED FIREM



 

www.mk-consulting.cz 
mk@mk-consulting.cz • IČO: 75420775 

MK-consulting  
je mladá a progresivně se rozvíjející vize a brand 
v jednom. Pod tímto brandem se skrývá práce Martina 
Konečného a jeho externích kolegů. Naším cílem je dělat 
věci, které nás baví a specializovat se na konkrétní 
témata. Díky tomu jsme schopni na trhu přinášet 
klientům to nejlepší z dané oblasti. Preferujeme 
individuální přístup, který nám umožňuje reflektovat 
přání a potřeby našich klientů. 

Mgr.Martin Konečný 
Martin Konečný je nezávislým konzultantem a specializuje se na oblast vyjednávání a situačního 
leadershipu. Dlouhodobě spolupracuje s top manažery, klíčovými zaměstnanci a talenty českých 
i nadnárodních společností. Ve své lektorské a koučovací profesi navazuje na dlouholeté praktické 
zkušenosti z oblasti obchodu, account managementu a řízení týmů. Působí jako externí lektor na 
VŠE a v MBA programech. Čtrnáct let pracoval ve společnosti QED GROUP, kde řídil řadu rozvojo-
vých a změnových projektů pro významné firmy z různých oborů podnikání. Stál u zrodu řady je-
dinečných produktů a tréninků této společnosti. Své pracovní zkušenosti čerpal také ve společnos-
tech Člověk v tísni a SANANIM. Pracoval na různých projektech v zahraničí (Namibie, Nizozemí, 
USA) a v oblasti klinické psychologie s drogově závislými a HIV pozitivními. Tyto zkušenosti mu 
poskytly mnoho důležitých inspirací zejména do oblasti motivace, hledání životní vize a realizace 
zásadních změn v životě. Martin vystudoval psychologii na FF UK v Praze, kde pak i následně pů-
sobil jako externí lektor psychologie vyjednávání. 

Rád networkuje a propojuje se s kreativními a zkušenými experty, a díky vzájemné synergii ve spo-
lupráci se svým týmem lektorů dokáže nabídnout to nejlepší řešení.  
Pokud máte zájem o spolupráci např. jako odborný lektor nebo konzultant, tak více informací 
najdete na www.mk-consulting.cz 
Líbila se Vám přednáška o vyjednávání od Martina Konečného? A v čem se 
můžete rozvíjet dál… 
 

• Manažerské dovednosti 
• Situační leadership 
• Asertivita a zvládání emocí při 

vyjednávání 
• Řešení konfliktů a mediace 
• Zpětná vazba a rozvojové rozhovory 

• Design thinking 
• Workshop sebemotivace 
• Firewalk a empowerment workshopy 
• Profesní psychodiagnostické testy 
• Koučování – individuální a týmové
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ŠKODA AUTO a.s. 114   •   •   •   •   •   • 298 OBA

Škoda Transportation 112   •   •   •   • 299 27. 3.

T-Mobile Czech Republic a.s. A22   •   •   •   • 300 27. 3.

TE Connectivity Trutnov N12   •   •   • 302 27. 3.

Texas Instruments CZ s.r.o. 213   • 303 28. 3.

TPCA 207   •   •   •   •   • 304 28. 3.

TPI Česká Republika, s.r.o. 216   • 305 27. 3.

Trask Solutions a.s. A09   • 306 28. 3.

Trigema a.s. S10   •   • 307 27. 3.

TÜV SÜD Czech s.r.o. 219   •   •   •   •   • 308 27. 3.

Unicorn A14   • 310 27. 3.

VALEO 101   •   •   •   • 312 OBA

VARS BRNO a.s. 216   •   • 316 27. 3.

VCES, a.s. S06   • 318 27. 3.

Veskom spol. s.r.o. 228   •   •   • 320 28. 3.

VESLA s.r.o. 224   •   • 321 27. 3.

Volkswagen Group IT Services 
GmbH

A14   • 322 28. 3.

Wheelabrator Czech s.r.o. 209   •   • 323 28. 3.

Wikov Industry a.s. 216   • 324 28. 3.

WITTE Automotive 104   •   •   •   • 326 28. 3.

Wunderman A17   • 327 28. 3.

Yanfeng Automotive Interiors 205   • 328 28. 3.

ZF Group 120   •   •   •   • 330 OBA

ABECEDNÍ PŘEHLED FIREM

24



2525

 

www.mk-consulting.cz 
mk@mk-consulting.cz • IČO: 75420775 

MK-consulting  
je mladá a progresivně se rozvíjející vize a brand 
v jednom. Pod tímto brandem se skrývá práce Martina 
Konečného a jeho externích kolegů. Naším cílem je dělat 
věci, které nás baví a specializovat se na konkrétní 
témata. Díky tomu jsme schopni na trhu přinášet 
klientům to nejlepší z dané oblasti. Preferujeme 
individuální přístup, který nám umožňuje reflektovat 
přání a potřeby našich klientů. 

Mgr.Martin Konečný 
Martin Konečný je nezávislým konzultantem a specializuje se na oblast vyjednávání a situačního 
leadershipu. Dlouhodobě spolupracuje s top manažery, klíčovými zaměstnanci a talenty českých 
i nadnárodních společností. Ve své lektorské a koučovací profesi navazuje na dlouholeté praktické 
zkušenosti z oblasti obchodu, account managementu a řízení týmů. Působí jako externí lektor na 
VŠE a v MBA programech. Čtrnáct let pracoval ve společnosti QED GROUP, kde řídil řadu rozvojo-
vých a změnových projektů pro významné firmy z různých oborů podnikání. Stál u zrodu řady je-
dinečných produktů a tréninků této společnosti. Své pracovní zkušenosti čerpal také ve společnos-
tech Člověk v tísni a SANANIM. Pracoval na různých projektech v zahraničí (Namibie, Nizozemí, 
USA) a v oblasti klinické psychologie s drogově závislými a HIV pozitivními. Tyto zkušenosti mu 
poskytly mnoho důležitých inspirací zejména do oblasti motivace, hledání životní vize a realizace 
zásadních změn v životě. Martin vystudoval psychologii na FF UK v Praze, kde pak i následně pů-
sobil jako externí lektor psychologie vyjednávání. 

Rád networkuje a propojuje se s kreativními a zkušenými experty, a díky vzájemné synergii ve spo-
lupráci se svým týmem lektorů dokáže nabídnout to nejlepší řešení.  
Pokud máte zájem o spolupráci např. jako odborný lektor nebo konzultant, tak více informací 
najdete na www.mk-consulting.cz 
Líbila se Vám přednáška o vyjednávání od Martina Konečného? A v čem se 
můžete rozvíjet dál… 
 

• Manažerské dovednosti 
• Situační leadership 
• Asertivita a zvládání emocí při 

vyjednávání 
• Řešení konfliktů a mediace 
• Zpětná vazba a rozvojové rozhovory 

• Design thinking 
• Workshop sebemotivace 
• Firewalk a empowerment workshopy 
• Profesní psychodiagnostické testy 
• Koučování – individuální a týmové
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IAESTE VYSÍLÁ STUDENTY DO CELÉHO SVĚTA JIŽ 70 LET
Už uplynulo 70 let od chvíle, kdy se deseti evropským státům podařilo v Londýně, na Imperial 
College, založit mezinárodní studentskou neziskovou organizaci, známou pod zkratkou IAESTE (The 
International Association for the Exchange of Students for Technical Experience). Hlavní myšlenkou 
pro založení v roce 1948, bylo předejít dalším válečným konfl iktům a přispět k porozumění mezi 
národy prostřednictvím výměny studentů techniky.

Československo bylo jednou ze zakládajících zemí, ovšem v roce 1949 musela být činnost IAESTE 
Československo přerušena, kvůli politickému režimu. V roce 1965 se však podařilo československému 
IAESTE stát se přidruženým členem, o rok později už plnohodnotným. Když došlo k rozdělení 
Československa v roce 1993 i IAESTE Československo se rozdělilo a vzniklo IAESTE Czech Republic a 
IAESTE Slovensko. Obě centra s úspěchem fungují až dodnes.
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Z celého roku je pro IAESTE nejdůležitější 20. říjen, kdy se oslavují narozeniny IAESTE. Každý rok se v 
členských zemích konají akce na připomenutí této události, tento rok je však speciální. V rámci oslav 
70. výročí byly do světa vypuštěni 4 plyšoví medvídci – Arch, Eng, Mat a Sci. Ty si mezi sebou předávají 
členské země a medvídci tak ukazují, kam všude se dá s IAESTE dostat. Jejich cestu můžete sledovat 
na stránce https://www.facebook.com/IAESTE.Teddy.Bears/. V listopadu navštívil medvídek Mat také 
Česko a jeho dobrodružství jste mohli zaznamenat na facebooku našich lokálních center. 

Největší oslavy pak probíhaly během Annual Conference. Ta se každoročně koná v lednu a účastní 
se jí všechny členské země. Během této konference dochází k vyměňování stáží a také k diskuzi 
mezi národními tajemníky všech zemí. Letos byla věnovaná i oslavám, v rámci kterých se konala gala 
večeře a tzv. mezinárodní večer, kdy si každá země připravila ochutnávky svého domácího jídla a pití 
a bylo tak možné „procestovat“ celý svět za jeden večer.

Nelze opomenout, že rok 2018 nám přináší nejen oslavy IAESTE, ale i 100. výročí vzniku Československa, 
které bylo založeno 28. 10. 1918. Přestože došlo roku 1993 k jeho rozdělení, stále jsou si tyto národy 
blízké a i v IAESTE je stále významná velká spolupráce mezi Čechy a Slováky.

         

https://www.facebook.com/IAESTE.Teddy.Bears
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WORK, EXPERIENCE, DISCOVER

PŘESTÁVÁŠ SE ORIENTOVAT VE VŠECH SPOLCÍCH A ORGANIZACÍCH, KTERÉ NA TVÉ UNIVERZITĚ JSOU? 
JEDNI DĚLAJÍ TO, DALŠÍ TAMTO, BA CO VÍC, JEŠTĚ SE POJMENUJÍ ZKRATKOU, KTERÁ SICE NĚCO ZNAMENÁ, 
ALE Z PRVNÍHO POHLEDU TO NENÍ ZŘEJMÉ. A PAK USLYŠÍŠ O IAESTE A NAŠICH PROJEKTECH, DÍKY KTERÝM 
ZÍSKÁ MOŽNOST ZAHRANIČNÍ PRAXE ANEBO SI DÍKY NIM NAJDEŠ PRÁCI V OBORU.

IAE COO?
Ač se to na první pohled nemusí zdát, pořadatelem Veletrhu 
iKariéra není fi rma, ale mezinárodní studentská organizace 
IAESTE. Co je však zajímavější, že se skládáme z dobrovolníků 
z řad studentů a akademických pracovníků. Za odvedenou práci 
placení nejsme, nicméně díky ní získáváme spoustu zkušeností 
v oblastech komunikace, projektového řízení, vyjednávání, 
marketingu a PR. 

A co je na tom nejlepší? Máme přátele nejen po republice, 
ale také po celém světě. IAESTE totiž působí ve více 

než 80 zemích světa. 

Od zahraničních stáží přes Veletrh pracovních příležitostí iKariéra až po Průvodce prváka. 
Záběr IAESTE je dost široký. Je jen na tobě, kterých projektů se zúčastníš. Pamatuj ale na to, 
že sezením u facebooku práci po škole nezískáš.

MEZI NAŠE DALŠÍ PROJEKTY PATŘÍ:
• Zahraniční stáže

Zažij dobrodružství v cizí zemi, poznej její kulturu, a co víc, získej pracovní zkušenost v zahraniční 
fi rmě. Zaregistruj se na našem webu www.zkus.to a vyjeď s IAESTE na stáž. 

• Katalog iKariéra

Šikovná knížečka, díky které si podle svého zaměření nalezneš fi rmu, která hledá absolventy. Vyjde 
v Pošli své CV s motivačním dopisem personalistovi na uvedenou e-mailovou adresu.

• Jobportál iKariéra.cz

Nenašel jsi svou vysněnou práci/stáž/brigádu dnes na veletrhu? Zaregistruj se na stránce www.ikariera.
cz, vyhledej podle svého studia pracovní nabídky a pošli svůj životopis na uvedenou kontaktní adresu 
společnosti

• Průvodce prváka

Brožurka, kterou každoročně vydáváme pro studenty prvních ročníků. Určitě jsi tu svou v prváku taky 
dostal.
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JAK POMÁHÁ BÝT SOUČÁSTÍ IAESTE?
Popsat na pár řádcích, co všechno mi IAESTE dalo, je možná ten nejtěžší úkol, jaký jsem kdy v IAESTE 
musela splnit. Jak věrně vystihnout na tak malém prostoru něco, co bylo šest let zásadní součástí 
mého života? Jistě by se dalo říct, že mě IAESTE stálo spoustu času a energie. 

Po těch šesti letech se ale cítím bohatší, nikoli chudší. Bohatší o neskutečné zážitky, zkušenosti, 
o kterých by se mi, nebýt IAESTE, ani nesnilo, a především o skvělou partu lidí v mém životě – nej-
spíš ten nejlepší pracovní kolektiv, jaký kdy budu mít. Všem bych přála někdy v životě zažít, jaké to 
je dělat něco, co má smysl, v partě stejně naladěných lidí, kteří už dávno nejsou jen kolegové, ale i 
kamarádi. Já jsem to zažila díky IAESTE. Je těžké shrnout šest let v pár větách, nepřeháním ale, když 
řeknu, že nebýt IAESTE, nebyla bych tím člověkem, kterým jsem dnes. Díky!

Kateřina Ešnerová

VĚDĚLI JSTE, ŽE...
Veletrh pracovních příležitostí se na ČVUT poprvé konal v roce 1994. Od té doby si předáváme nabyté 
zkušenosti od starších členů mladším a tím udržujeme kontinuitu celé akce. Na tomto veletrhu jsme 
společně pracovali více než půl roku.
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CHCEŠ VYJET NA STÁŽ?
Navštiv naši webovou stránku a zaregistruj se

Na webové stránce www.zkus.to najdeš proklik na registraci. Po zadání e-mailové adresy ti na e-mail 
přijde odkaz na formulář, kam vyplň své osobní údaje, informace o své vysoké škole, studovaném 
oboru a jazykových znalostech. Registrace je završená nahráním výpisu předmětů a tvého životopisu.

Pamatuj na to, že platnost registrace je jeden rok. Pokud se budeš chtít přihlásit i příští rok, budeš 
muset registraci aktualizovat.

Vyber si tu svou v 
seznamu stáží

N a 

začátku února a dubna zveřejňujeme seznam všech získaných praxí i s popisem práce, požadovanými 
jazykovými znalostmi a s platovým ohodnocením. Vyber si tu, která se ti líbí a kde splňuješ všechny 
podmínky. O začátku přihlašování tě budeme informovat e-mailem.

Snaž se kliknout na stáž jako první, neboť právě prvního vyhovujícího uchazeče si pozveme na poho-
vor, kde ověříme jazykové znalosti a zdali se uchazeč na praxi hodí.

Jak probíhá pohovor?

Na pohovor přijď včas i s průkazem totožnosti a s indexem/výpisem známek ze studijního oddělení. 
Uspěješ-li, podepíšeš s IAESTE dokument s podmínkami pro účast na mezinárodním programu stáží 
a stáž je tvoje. Dokument si pořádně uschovej. V případě neúspěšného pohovoru nezoufej a vyber si 
ze seznamu praxí jinou.
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Máš stáž! Co dál?

Hlavně nepanikař. V co nejkratší době předej v pořádku 
úplnou nominaci svému lokálnímu centru IAESTE a vyčkej 
na kontrolu. Máš-li vše v pořádku, uhraď praktikantský 
poplatek, který činí 5 000 Kč. Pokud pak ze své stáže 
napíšeš 2 reporty, vrátíme ti 2000 Kč nazpět. 

V poslední fázi ti nezbývá nic než čekat na vyjádření 
zahraničního zaměstnavatele, zda tě na stáž akceptuje. 
Jakmile ale tvoji nominaci potvrdí, můžeš se těšit 
na nejlepší měsíce svého života v cizí zemi, 
na poznávání nové kultury a získávání zkušeností 
a přátel z celého světa

Důležité odkazy a informace

   Základní informace: 

iaeste.cz/praxe-informace

   Registrační formulář: 

iaeste.cz/exch/registrace

  Seznam nabízených praxí: 

iaeste.cz/exch/nabidka_praxi

   Zkušenosti z praxí od stážistů, kteří je absolvovali: 

iaeste.cz/exch/zkusenosti_z_praxi
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ZKUŠENOSTI STUDENTŮ ZE STÁŽÍ
ŠVÝCARSKO - ZURICH, JAN FICEK, VUT BRNO

Prázdniny roku 2016 jsem strávil na stáži ve 
Švýcarsku, konkrétně ve fi rmě FKH sídlící v 
Curychu. Během tří měsíců jsem se zabýval 
specifi ckou a velmi úzkou oblastí techniky 
vysokých napětí - částečné výboje. Nabité znalosti 
jsem dále aplikoval na nejrůznějších měření 
a poté i na on-site testech na zapouzdřených 
rozvodnách zvlášť vysokého napětí.
 Po návratu do ČR již s těmito zkušenostmi 
nebylo těžké zařídit diplomovou práci ve fi rmě 
ABB a po uplynutí dvou semestrů tuto práci úspěšně obhájit na VUT. Dále mi nebylo úplně jasné, 
jakým směrem mám pokračovat. Nabídka ABB stát se specialistou a pokračovat v oboru techniky 
vysokých napětí skrz produkt zapouzdřených rozvoden mě ale přesvědčila.

Zaměstnavatel si nejvíce váží zkušeností a znalostí, které byly získány mimo univerzitu. Díky IAESTE 
stáži a oboru mého studia na VUT jsem byl vhodný kandidát na danou pracovní pozici, kterou nyní 
vykonávám. Samozřejmostí je dobrá znalost jazyků, být aktivní a neustále se učit novým věcem.

JAPONSKO - TOKYO, MICHAL ZÁLEŠÁK, UTB 
VE ZLÍNĚ 

Baví tě věda a cestování? Máš touhu učit se novým 
věcem, získat odbornou praxi v zahraničí a zlepšit 
se v cizích jazycích? Díky výměnnému programu 
IAESTE si to všechno můžeš dopřát a navíc ti za to 
budou platit! Během svého doktorátu jsem vyjel na 
stáže do Polska a Japonska, kde jsem se zapojil do 
výzkumných projektů zabývajících se monitorováním 
toxických látek v životním prostředí, biologickým 
čištěním odpadních vod a molekulární biologií 
se zaměřením na eukaryotické mikroorganismy. Díky 
IAESTE jsem se stal spoluautorem vědecké publikace 
a zůčastnil se mezinárodní konference na které jsem 
vyhrál první cenu za vědeckou prezentaci v sekci 
mladých vědců. Mimoto jsem si splnil dnes již povinnost 
absolvování zahraniční stáže během doktorského 
studia. Můj doktorát se díky IAESTE stal mnohem 
hodnotnější!             
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ZA AFRICKOU KULTUROU - JAKUB VESELKA

Afrika pro mě byla velká neznámá, od které jsem vůbec nevěděl, co čekat. Samozřejmě, člověk má 
představy z médií, fi lmů a obecných znalostí, avšak nic z toho nemůže ani v nejmenším nahradit 
vlastní zážitek. Hned od prvního dne bylo vše jinak, než jsem si představoval. Vzhledem k tomu, 
že člověk, který mě měl mít na starost, byl na měsíc někde pryč, tak místo navrhování a stavění 
domů, jak bylo popsáno v dokumentech o stáži, jsem se nakonec podílel na výuce na univerzitě.
Má práce spočívala v tom, že jsem seděl v kanceláři, několikrát denně si se mnou přišel někdo 
popovídat (studenti, doktorandi, vyučující). Občas jsem se účastnil schůze vedení katedry, kde bylo 
mým úkolem připomínkovat osnovy k několika 
předmětům, které vyučovali. Několikrát jsem 
také přednášel o informačním modelování budov, 
a to jak teoreticky, tak prakticky v rámci práce 
v softwaru.

Vzhledem k tomu, že jsem přijel v období během 
letních zkoušek, nebylo tam zpočátku moc co dělat. 
Rozhodl jsem se tady využít čas k cestování a vydal 
se na cestu kolem Viktoriina jezera. Přes Ugandu, 
Rwandu (kam mě nakonec kvůli vízům nepustili) a 
Tanzanii a na Zanzibar. 
Dva týdny cestování nejroztodivnějšími dopravními 
prostředky s místními lidmi ve mně zanechaly 
hluboký dojem a určitě bych podobný způsob cestování jedině doporučil. Nejvíce na mě zapůsobilo, 
jak jsou v Africe lidé stejní a přesto jiní. Mnohem otevřenější, vřelejší a veselejší. Bylo to hodně 
osvěžující být na pár týdnů v takovémto prostředí. Z pracovního hlediska byla stáž sice také přínosná, 
ale mnohem zajímavější bylo poznat africkou kulturu. To považuji za jeden z nejsilnějších zážitků 
ve svém životě vůbec. Bez IAESTE bych se do Afriky jen tak nepodíval. A i kdyby, těžko bych měl 
možnost poznat tolik lidí a nahlédnout „pod pokličku“ tamní kultury.



NEPROPADEJTE
PANICE!



 PŘEHLED  FIREM 
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 /2ntelekomunikace

2N TELEKOMUNIKACE a.s.

 www.2n.cz

 Tereza Nováková   kariera@2n.cz

Plný úvazek

Částečný úvazek

Brigáda

Praxe / Stáž

230

OstatníOstatníOstatní

Jsme otevření dlouhodobé spolupráci se studenty, které zajímá propojení 
teorie s praxí a nabízíme spolupráci na zkrácený pracovní úvazek.
Nejčastěji hledáme na pozice:
• ve vývoji    • v testovacím týmu
• v oddělení technické podpory  • v konstrukčním týmu

• příležitost získat praxi a cenné zkušenosti
• zajímavou práci s možností podílet se na vývoji špičkových produktů
• možnost řešit pracovní úkoly po svém
• zázemí pro sportovce (sídlíme u cyklostezky)
• náborový příspěvek ve výši 20 000 Kč

Pro 2N nejsou důležité pouze odborné znalosti uchazečů, ale i zvídavost
a schopnost hledat nová řešení.

Výběrové řízení se liší podle typu pozic. V každém případě se setkáte
při pohovoru s přímým potenciálním nadřízeným a personalistkou. 
Uchazeč musí také projít odborným testem či úkolem. 
Jako poslední kolo nabízíme uchazečům „den na zkoušku“.

OBORY PŮSOBENÍ:

STÁNEK
PROFIL SPOLEČNOSTI

HLEDÁME

NABÍZÍME

POŽADAVKY NA UCHAZEČE

PRŮBĚH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA

HumanitníHumanitní

StavebnictvíStavebnictví

ChemieChemie

Informatika

ArchitekturaArchitekturaArchitektura

Strojní





DesignDesign





EkonomieEkonomie





Elektro



 Modřanská 621, 143 01 Praha 4

DEN: 27.03.2018

2N TELEKOMUNIKACE a.s. je přední evropská firma zabývající se vývojem 
a výrobou produktů z oblasti ICT a fyzické bezpečnosti. Jsme společnost 
se silnou produktovou vizí, která je soběstačná ve vývoji i výrobě. 
Naším cílem je vyrábět originální, spolehlivé produkty založené na IP 
technologii, které udávají trendy v oblasti bezpečnosti a komunikace.
Jsme jedničkou na trhu IP intercomů a působíme na více než 130 trzích světa. 
Díky vlastnímu vývoji jsme připraveni reagovat na potřeby zákazníků. 
Ve 2N je jedinečná firemní kultura, založená na otevřené komunikaci, 
přátelském přístupu a osobní zodpovědnosti.

 /company/337013
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Jsme otevření dlouhodobé spolupráci se studenty, které zajímá propojení 
teorie s praxí a nabízíme spolupráci na zkrácený pracovní úvazek.

zajímavou práci s možností podílet se na vývoji špičkových produktů

Výběrové řízení se liší podle typu pozic. V každém případě se setkáte
při pohovoru s přímým potenciálním nadřízeným a personalistkou. 
Uchazeč musí také projít odborným testem či úkolem. 
Jako poslední kolo nabízíme uchazečům „den na zkoušku“.

2N TELEKOMUNIKACE a.s. je přední evropská firma zabývající se vývojem 
a výrobou produktů z oblasti ICT a fyzické bezpečnosti. Jsme společnost 
se silnou produktovou vizí, která je soběstačná ve vývoji i výrobě. 
Naším cílem je vyrábět originální, spolehlivé produkty založené na IP 
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 /ABBCzech

ABB s.r.o.

 www.abb.cz/kariera    

 Kristýna Smrčková      abb.prace@cz.abb.com

Plný úvazek

Částečný úvazek

Brigáda

Praxe / Stáž

Trainee program

Závěrečná práce
(Diplomka / Bakalářka)
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OstatníOstatníOstatní

Talentované a motivované absolventky a absolventy oborů elektro, 
strojní, mechatronika, automatizace, pohony, elektroenergetika, 
chemicko-technologických oborů.

• Zázemí silné a stabilní mezinárodní společnosti
• Otevřenou firemní kulturu podporující růst talentů
• Různorodou práci na zajímavých zahraničních projektech
• Moderní a přátelské pracovní prostředí

• Proaktivní přístup
• Ochota učit se nové věci, pracovat na sobě
• Aktivní znalost anglického jazyka, další cizí jazyk výhodou

OBORY PŮSOBENÍ:

STÁNEK
PROFIL SPOLEČNOSTI

HLEDÁME

NABÍZÍME

POŽADAVKY NA UCHAZEČE
MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA

HumanitníHumanitní

StavebnictvíStavebnictví

ChemieChemie

Informatika

ArchitekturaArchitekturaArchitektura

Strojní





DesignDesign





Ekonomie





Elektro



 Vyskočilova 1561/4a. 140 00 Praha 4

DEN: 27.03.2018

ABB (ABBN: Six Swiss Ex) je lídr a průkopník v oborů elektrotechnických 
výrobků, robotiky a pohonů, průmyslové automatizace a energetiky. 
Zákazníci ABB pocházejí z odvětví energetiky, průmyslu, dopravy 
a infastruktury z celého světa. V návaznosti na více než 130 let tradice 
inovací dnes společnost ABB tvoří budoucnost průmyslové digitalizace 
a je hybnou silou energetické a čtvrté průmyslové revoluce. 
Jako titulární partner Formule E, mezinárodní kategorie závodů FIA 
pro vozidla s výhradně elektrickým pohonem, ABB posouvá hranice 
e-mobility a přispívá k udržitelné budoucnosti. ABB působí ve více než 
100 státech.

 /company/abb
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Talentované a motivované absolventky a absolventy oborů elektro, 
strojní, mechatronika, automatizace, pohony, elektroenergetika, 
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— 
Chuť objevovat  
začíná u vás

V ABB se podílíme na řešení největších globálních problémů současnosti. 
Připojte se k nám a staňte se součástí mezinárodního multikulturního týmu. 
Budete mít příležitost pracovat s technologiemi, které pozitivně ovlivňují svět 
kolem nás. Základem našeho úspěchu je spolupráce. Lepší svět začíná s vámi.  
www.abb.cz/kariera
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V ABB se podílíme na řešení největších globálních problémů současnosti. Připojte se k nám a staňte se součástí 
mezinárodního multikulturního týmu. Budete mít příležitost pracovat s technologiemi, které pozitivně ovlivňují 
svět kolem nás. Základem našeho úspěchu je spolupráce.

Lepší svět začíná s námi.

ABB (ABBN: Six Swiss Ex) je lídr a průkopník v oborů elektrotechnických výrobků, robotiky a pohonů, průmyslové 
automatizace a energetiky. Zákazníci ABB pocházejí z odvětví energetiky, průmyslu, dopravy a infastruktury z 
celého světa. V návaznosti na více než 130 let tradice inovací dnes společnost ABB tvoří budoucnost průmyslové 
digitalizace a je hybnou silou energetické a čtvrté průmyslové revoluce. Jako titulární partner Formule E, 
mezinárodní kategorie závodů FIA pro vozidla s výhradně elektrickým pohonem, ABB posouvá hranice e-mobility 
a přispívá k udržitelné budoucnosti. ABB působí ve více než 100 státech a má přibližně 136 000 zaměstnanců.

profil společnosti

trainee program

částečný úvazek

brigáda

praxe/stáž

závěrečná práce

strojní

elektro

kontakt
Kristína Hrdová
Abb.prace@cz.abb.com
www.abb.cz

https://www.facebook.com/abb.kariera/

hledáme
• Commissioning inženýr
• Inženýr automatizace
• Nákupčí
• Inženýr řídicích systémů
• Konstruktér elektro / strojní
• Projektový manažer pro výrobu rozváděčů
• Programátor ochran
• Obchodně-technický zástupce
• Project Manager
• Account Manager - elektrotechnické vzdělání

Dejte nám o sobě vědět a my vám dáme příležitost!

nabízíme
•  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, cafeteria, penzijní 

připojištění a další)

Pro více informací nás kontaktujte: E-mail: abb.prace@cz.abb.com a www.abb.cz/kariera

požadujeme
Talentované a motivované absolventky a absolventy oborů elektro, strojní, mechatronika, 
automatizace, pohony, elektroenergetika, chemicko-technologických oborů aj. splňující 
následující předpoklady:
• aktivní znalost anglického jazyka
• proaktivní přístup
• ochota dále se vzdělávat
• spolehlivost
• loajalita

Dejte nám o sobě vědět a my vám dáme příležitost!— 
Chuť objevovat  
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kolem nás. Základem našeho úspěchu je spolupráce. Lepší svět začíná s vámi.  
www.abb.cz/kariera
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 /ABRASoftware

ABRA Software a.s.

 www.abra.eu    

Vývojáře, kteří si poradí s Javou, C#, Deplhi, nebo Javascriptem a dalšími 
běžnými programovacími jazyky, frameworky a databázovými systémy. 
Konzultanty se znalostí SQL a skriptování, kteří umí jednat s lidmi 
a spokojený zákazník je jejich největší pýchou.

•  osobní studijní plán v oboru šitý na míru
•  mobilní tarif pro zaměstnance a jejich rodinné příslušníky
•  možnost práce z domova nebo dle individuální dohody
•  příspěvky na zdravé obědy přímo v naší firemní jídelně

Rádi pracujeme s talentovanými nadšenci, pro které jsou nové technologie 
vášní. Nebojíš se učit nové věci a překonávat náročné výzvy? Pojď si s námi 
zamakat!

Standardně probíhají tři kola výběrového řízení, případně lze některá 
kola spojit.

1. kolo s HR recruiterem + technický test 
2. kolo s technickým manažerem
3. kolo s vedením společnosti

PROFIL SPOLEČNOSTI

HLEDÁME

NABÍZÍME

POŽADAVKY NA UCHAZEČE

PRŮBĚH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Jsme silná technologická firma, která vyvíjí moderní informační systémy 
třídy ERP. V tomto oboru patříme ke špičce, neustále inovujeme naše 
technologie a sledujeme světové trendy. Každý člověk je pro nás důležitý, 
proto pečujeme o kvalitní pracovní podmínky a zázemí, příjemné prostředí, 
lidský přístup a férové jednání.

CO DĚLÁME 
•  ERP systémy, cloudové aplikace, weby a aplikace na míru.
•  ABRA Business Intelligence – nástroj pro analýzu a vizualizaci firemních    
   dat.
•  Vymazlené API s výkonným dotazovacím jazykem.
•  IoT platformu napojenou na ERP systém.

 /company/abra-software-a.s.

 Lucie Krčmová     lucie.krcmova@abra.eu  

Plný úvazek

Částečný úvazek
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ArchitekturaArchitekturaArchitektura

StrojníStrojní





DesignDesign





EkonomieEkonomie





ElektroElektro



 Jeremiášova 1422/7b, 155 00 Praha 13

DEN: 28.03.2018
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Vývojáře, kteří si poradí s Javou, C#, Deplhi, nebo Javascriptem a dalšími 
běžnými programovacími jazyky, frameworky a databázovými systémy. 
Konzultanty se znalostí SQL a skriptování, kteří umí jednat s lidmi 
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Jsme silná technologická firma, která vyvíjí moderní informační systémy 
třídy ERP. V tomto oboru patříme ke špičce, neustále inovujeme naše 
technologie a sledujeme světové trendy. Každý člověk je pro nás důležitý, 
proto pečujeme o kvalitní pracovní podmínky a zázemí, příjemné prostředí, 

•  ABRA Business Intelligence – nástroj pro analýzu a vizualizaci firemních    ZŮSTAŇTE 
V KONTAKTU 

S LIDMI, 
KTEŘÍ SDÍLEJÍ 

PODOBNÉ 
HODNOTY!

www.absolventicvut.cz
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  /accenturevcr

Accenture

 www.accenture.com/careers  

Plný úvazek

Částečný úvazek

Brigáda

Praxe / Stáž

Závěrečná práce
(Diplomka / Bakalářka)

A02

Ostatní

Hledáme nové kolegy do našich divizí:
•  Technology: Developeři (Java, JavaScript, PL/SQL atd.); Business    
    Analytici; Testeři; Automatizace
•  Operations: IT Infrastruktura, Kybernetická bezpečnost
•  Consulting: Možnost pracovat na pomezí technologií a businessu

Ve všech odděleních Accenture na tebe čeká:
Zajímavá práce v mezinárodních týmech a na různorodých projektech.
Program dalšího vzdělávání, skvělí kolegové, možnost značného 
profesního růstu.
Mezinárodní know-how, rovné podmínky pro všechny, skvělý start kariéry.

•  umí pracovat v týmu,
•  nebojí se odpovědnosti,
•  chtějí dělat špičkovou práci,
•  chtějí pracovat v mezinárodním 
    prostředí,

•  domluví se anglicky,
•  nebojí se nejmodernějších  
    technologií a inovací,
•  chtějí přinášet klientům  
    výjimečnou hodnotu.

OBORY PŮSOBENÍ:
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ChemieChemie

Informatika

ArchitekturaArchitekturaArchitektura

StrojníStrojní





Design





Ekonomie





ElektroElektro



 V Parku 2316/12, 148 00 Praha 4

DEN: 27.-28.03.2018

Společnostem po celém světě pomáháme řešit problémy a fungovat 
efektivněji. Rozumíme mnoha odvětvím businessu a navrhujeme prvotřídní 
řešení, která pak realizujeme od A do Z. Jsme globální hráči, působíme 
ve více než 120 zemích a je nás už přes 435 000. Jsme Accenture.
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Hledáme budoucí kolegyně a kolegy, kteří:

      join.prague@accenture.com

•  Technology: Developeři (Java, JavaScript, PL/SQL atd.); Business    

Zajímavá práce v mezinárodních týmech a na různorodých projektech.
Program dalšího vzdělávání, skvělí kolegové, možnost značného 

•  chtějí přinášet klientům  
    výjimečnou hodnotu.

Společnostem po celém světě pomáháme řešit problémy a fungovat 
efektivněji. Rozumíme mnoha odvětvím businessu a navrhujeme prvotřídní 
řešení, která pak realizujeme od A do Z. Jsme globální hráči, působíme 
ve více než 120 zemích a je nás už přes 435 000. Jsme Accenture.

 join.prague@accenture.com

JIŘÍ

MOTORKÁŘ
IT ŘEŠENÍ

COACHING



JIŘÍJIŘÍ

MOTORKÁŘMMOOTTORKÁŘ
IT ŘEŠENÍ

COACHING
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 /aco.industries

ACO Industries k.s. 

 www.production.aco-industries.cz/home/            

 Ing. Ondřej Sobota   osobota@aco.cz

Plný úvazek

Brigáda

Závěrečná práce
(Diplomka / Bakalářka)

N30

OstatníOstatníOstatní

• Studenty, absolventy VŠ s technickým zaměřením
• Týmové hráče se znalostí cizího jazyka - AJ/NJ
• Kreativní lidi se zájmem o moderní technologie

• Zajímavou práci ve stabilní mezinárodní společnosti 
• Možnost podílet se na vývoji nových výrobků
• Přátelské a neformální prostředí moderní firmy
• Osobní i profesní růst, možnost dalšího odborného a jazykového vzdělávání,

5 týdnů dovolené, pružná pracovní doba, příspěvek na dopravu, stravné...

• VŠ vzdělání technického směru
• Znalost cizího jazyka - AJ/NJ

Zašlete nám svůj profesní životopis a už se domluvíme na dalším 
postupu.

OBORY PŮSOBENÍ:

STÁNEK
PROFIL SPOLEČNOSTI

HLEDÁME

NABÍZÍME

POŽADAVKY NA UCHAZEČE

PRŮBĚH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA

HumanitníHumanitní

Stavebnictví

ChemieChemie

InformatikaInformatika

ArchitekturaArchitekturaArchitektura

Strojní





DesignDesign





EkonomieEkonomie





ElektroElektro



 Havlíčkova 260, 582 22 Přibyslav

DEN: 27.03.2018

ACO Industries patří mezi největší výrobní závody skupiny ACO, lídra 
na světovém trhu s odvodňovací technikou. Vyvíjíme a vyrábíme 
především profesionální odvodňovací systémy pro vnitřní odvodnění 
v potravinářském průmyslu a komerčních kuchyních, dále systémy 
pro odvodnění venkovních zpevněných ploch. Naše výrobky dodáváme 
do mnoha zemí všech kontinentů. Zpracováváme především nerezovou 
ocel, černou ocel a polymerbeton. Komplexní technická a marketingová 
podpora je součástí naší nabídky pro zákazníka.

 /company/2853725
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Zašlete nám svůj profesní životopis a už se domluvíme na dalším 

ACO Industries patří mezi největší výrobní závody skupiny ACO, lídra 
na světovém trhu s odvodňovací technikou. Vyvíjíme a vyrábíme 
především profesionální odvodňovací systémy pro vnitřní odvodnění 
v potravinářském průmyslu a komerčních kuchyních, dále systémy 
pro odvodnění venkovních zpevněných ploch. Naše výrobky dodáváme 
do mnoha zemí všech kontinentů. Zpracováváme především nerezovou 
ocel, černou ocel a polymerbeton. Komplexní technická a marketingová 

Vyvíjíme a vyrábíme pro celý svět...
...a stále posilujeme naše řady.

▪  Vývoj špičkových odvodňovacích systémů
▪  Nejmodernější výrobní technologie 
▪  Export do celého světa
▪  Příležitosti pro odborníky mnoha profesí  
▪  Aktuální pracovní příležitosti naleznete na stránkách:  
▪  www.aco-industries.cz/kariera

ACO Industries k.s., Přibyslav

facebook/mamacorad



Vyvíjíme a vyrábíme pro celý svět...
...a stále posilujeme naše řady.

▪  Vývoj špičkových odvodňovacích systémů
▪  Nejmodernější výrobní technologie 
▪  Export do celého světa
▪  Příležitosti pro odborníky mnoha profesí  
▪  Aktuální pracovní příležitosti naleznete na stránkách:  
▪  www.aco-industries.cz/kariera

ACO Industries k.s., Přibyslav

facebook/mamacorad



 /company/adastra-czech-republic

Adastra

 www.adastra.cz

 Šárka Bláhovcová    sarka.blahovcova@adastragrp.com

Plný úvazek

Částečný úvazek

Závěrečná práce
(Diplomka / Bakalářka)

A28

OstatníOstatníOstatní

Hledáme komunikativní student(k)y a absolvent(k)y technických i IT 
oborů se zápalem pro práci s daty!

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

Možnost podílet se na zajímavých projektech v tuzemsku i zahraničí.  
Přístup ke špičkovým moderním technologiím.  
Certifikovaná odborná a soft skills školení.
Jazykové kurzy, firemní akce a přátelskou firemní kulturu.

OBORY PŮSOBENÍ:

STÁNEK
PROFIL SPOLEČNOSTI

HLEDÁME

NABÍZÍME

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA

HumanitníHumanitní

StavebnictvíStavebnictví

ChemieChemie

Informatika

ArchitekturaArchitekturaArchitektura

StrojníStrojní





DesignDesign





EkonomieEkonomie





ElektroElektro



 Karolinská 654/2, 186 00 Praha 8 – Karlín

DEN: 28.03.2018

Adastra je mezinárodní konzultační společnost s českými kořeny, která 
propojuje svět byznysu a technologického poradenství. Je na trhu 17 
let, vyrostla v oblasti Information Managementu a rozvíjí se především 
v DWH, Business Intelligence včetně Mobile BI, Master Data Managementu 
a Enterprise Application Integration. 

Pražská kancelář je zároveň evropskou centrálou, která patří mezi 
nejprogresivnější a nejrychleji se vyvíjející pobočku AdastraGroup. 
Momentálně tu pracuje cca 500 lidí z celkového počtu 1 500 po celém 
světě.

Baví nás umělá inteligence, machine learning, deep learning, pracujeme 
s alternativními úložišti jako je Hadoop a Cloud.

 /adastra.cze
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 sarka.blahovcova@adastragrp.com

Hledáme komunikativní student(k)y a absolvent(k)y technických i IT 

Možnost podílet se na zajímavých projektech v tuzemsku i zahraničí.  

Adastra je mezinárodní konzultační společnost s českými kořeny, která 
propojuje svět byznysu a technologického poradenství. Je na trhu 17 
let, vyrostla v oblasti Information Managementu a rozvíjí se především 
v DWH, Business Intelligence včetně Mobile BI, Master Data Managementu 

Pražská kancelář je zároveň evropskou centrálou, která patří mezi 
nejprogresivnější a nejrychleji se vyvíjející pobočku AdastraGroup. 
Momentálně tu pracuje cca 500 lidí z celkového počtu 1 500 po celém 

Baví nás umělá inteligence, machine learning, deep learning, pracujeme 

Víš, co 
budeš 
dělat za 
rok touto 
dobou?

Neustále hledáme 
2 typy lidí
Technicky zdatný programátor 
s ušima k naslouchání
Ovládá tradiční technologie jako SQL, 
Oracle, Microsoft, SAP IQ… Sleduje trendy 
a má rád inovace. Chce prohlubovat zna-
losti ve své specializaci a vymýšlet neotřelá 
řešení.

Empatický konzultant 
s mozkem analytika
Dokáže pochopit situaci klienta a zjistit,  
co skutečně potřebuje. Komunikuje, plánuje 
a posouvá projekt dál. Má mezioborový 
přesah a logicky uvažuje.

Co kdybychom ti řekli,  
že budeš u návrhu chytré  
prodejny, vývoje aplikace  
pro šití bot na míru podle  
skenu nohy nebo třeba  
pomáhat velkým bankám  
plánovat rozpočty?

Rosteme raketovým tempem a neustále  
hledáme komunikativní absolventy IT škol 
nebo ekonomy s technickým rozhledem.  
Šanci dáváme i šikovným lidem mimo obor.

Udělej první krok
Napiš nám na kariera@adastragrp.com 
Připoj pár řádků o sobě a nezapomeň na CV nebo 
odkaz na LinkedIN. My ti na oplátku pošleme online 
test, který si v klidu uděláš doma.
Pak se potkáme – osobně v Praze nebo 
na Skypu
Na pohovoru budou kolegové, kteří pracují přímo 
na projektech u klientů. Budou se vyptávat, co tě baví, 
co umíš a v čem se chceš rozvíjet. A ty se můžeš na 
oplátku zeptat jich. 

Chceš o nás vědět víc?

www.adastra.cz
kariera@adastragrp.com
facebook.com/adastra.cze
medium.com/ze-života-adastřanů



Víš, co 
budeš 
dělat za 
rok touto 
dobou?

Neustále hledáme 
2 typy lidí
Technicky zdatný programátor 
s ušima k naslouchání
Ovládá tradiční technologie jako SQL, 
Oracle, Microsoft, SAP IQ… Sleduje trendy 
a má rád inovace. Chce prohlubovat zna-
losti ve své specializaci a vymýšlet neotřelá 
řešení.

Empatický konzultant 
s mozkem analytika
Dokáže pochopit situaci klienta a zjistit,  
co skutečně potřebuje. Komunikuje, plánuje 
a posouvá projekt dál. Má mezioborový 
přesah a logicky uvažuje.

Co kdybychom ti řekli,  
že budeš u návrhu chytré  
prodejny, vývoje aplikace  
pro šití bot na míru podle  
skenu nohy nebo třeba  
pomáhat velkým bankám  
plánovat rozpočty?

Rosteme raketovým tempem a neustále  
hledáme komunikativní absolventy IT škol 
nebo ekonomy s technickým rozhledem.  
Šanci dáváme i šikovným lidem mimo obor.

Udělej první krok
Napiš nám na kariera@adastragrp.com 
Připoj pár řádků o sobě a nezapomeň na CV nebo 
odkaz na LinkedIN. My ti na oplátku pošleme online 
test, který si v klidu uděláš doma.
Pak se potkáme – osobně v Praze nebo 
na Skypu
Na pohovoru budou kolegové, kteří pracují přímo 
na projektech u klientů. Budou se vyptávat, co tě baví, 
co umíš a v čem se chceš rozvíjet. A ty se můžeš na 
oplátku zeptat jich. 

Chceš o nás vědět víc?

www.adastra.cz
kariera@adastragrp.com
facebook.com/adastra.cze
medium.com/ze-života-adastřanů
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trainee program

plný úvazek

částečný úvazek

brigáda

praxe/stáž

závěrečná práce

strojní

informatika

ekonomie

ostatní

Adient Strakonice je globální dodavatel autotextilií, s bohatými zkušenostmi v oblasti finálních produktů i vývoje. 
Máme výrobní závody, vývojová centra i obchodní zastoupení po celém světě. 
Společnost je zaměřena na výrobu a vývoj textilních materiálů, které se používají na sedadla, stropy, hlavové 
a loketní opěrky, výplně dveří a koberečky.
Součástí závodu ve Strakonicích je také Inovační centrum s celosvětovou působností, zaměřené na výzkum 
a vývoj auto textilií. 
Spolupracujeme i s univerzitami a výzkumnými ústavy.
Vítáme nové kolegy, kteří se chtějí stát naší součástí a podílet se na naší strategii a cílech.

profil společnosti

kontakt
Mgr. Lucie Kubešová
lucie.kubesova@adient.com

Adient Strakonice s.r.o. 
Heydukova 1111
386 01 Strakonice

hledáme
• absolventy Technické univerzity 
• studenty posledních ročníků Technické univerzity

nabízíme
• pestrou, zajímavou práci v prostředí textilní výroby 
• možnost seznámit se s detailním vývojem a výrobou textilií v prostředí výrobní firmy
• nadstandardní benefity
• pracovní smlouvu nebo práci na dohodu

požadujeme
• zájem o textilie
• komunikativní znalost anglického jazyka

Varianty A, A1 a A2 jsou vysázeny a schváleny v korekturách pro levou 
a pravou stranu, vyberte si tu, která vám vyhovuje do sazby.
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Dynamicky se rozvíjející švýcarská společnost se sídlem v Novém Městě nad Metují je výrobcem a distributorem 
strojů pro hutnící práce v pozemním a silničním stavitelství. Ammann je celosvětově předním dodavatelem 
zařízení na výrobu asfaltových směsí, hutnících strojů a zařízení na pokládku povrchů komunikací. Tato švýcarská 
rodinná firma slaví již více jak 140 let úspěchy na světových trzích. Své stroje a zařízení vyrábí v řadě provozů v 
Evropě, Číně, Brazílii a nově také v Indii.

profil společnosti

plný úvazek

částečný úvazek

brigáda

praxe/stáž

závěrečná práce

strojní

elektro

kontakt
Bronislava Kovářová
bronislava.kovarova@ammann-group.com
http://www.ammann-group.com

Ammann Czech Republic, a.s.
Náchodská 145
549 01 Nové Město nad Metují

hledáme
Hledáme aktivní a schopné studenty a absolventy technických oborů, kteří mají zájem zapojit se 
do našich vývojových projektů a naplňovat s námi naše vize.

Zajímavou a tvůrčí práci nabízíme na pozicích:
• Konstruktér elektro
• Konstruktér strojní
• Programátor řídících jednotek

nabízíme
• maximální podporu a pomoc zkušených odborníků
• výborné technické zázemí
• profesní růst
• vzdělávání a rozvoj, jazykové kurzy
• příjemné pracovní prostředí a kolektiv
• motivující finanční ohodnocení
• široké spektrum benefitů

požadujeme
Nadšení a chuť pracovat ve strojírenství, vzdělávat se a tvořit.



trainee program

plný úvazek

částečný úvazek

brigáda

praxe/stáž

závěrečná práce

strojní

informatika

ekonomie

ostatní

Adient Strakonice je globální dodavatel autotextilií, s bohatými zkušenostmi v oblasti finálních produktů i vývoje. 
Máme výrobní závody, vývojová centra i obchodní zastoupení po celém světě. 
Společnost je zaměřena na výrobu a vývoj textilních materiálů, které se používají na sedadla, stropy, hlavové 
a loketní opěrky, výplně dveří a koberečky.
Součástí závodu ve Strakonicích je také Inovační centrum s celosvětovou působností, zaměřené na výzkum 
a vývoj auto textilií. 
Spolupracujeme i s univerzitami a výzkumnými ústavy.
Vítáme nové kolegy, kteří se chtějí stát naší součástí a podílet se na naší strategii a cílech.

profil společnosti

kontakt
Mgr. Lucie Kubešová
lucie.kubesova@adient.com

Adient Strakonice s.r.o. 
Heydukova 1111
386 01 Strakonice

hledáme
• absolventy Technické univerzity 
• studenty posledních ročníků Technické univerzity

nabízíme
• pestrou, zajímavou práci v prostředí textilní výroby 
• možnost seznámit se s detailním vývojem a výrobou textilií v prostředí výrobní firmy
• nadstandardní benefity
• pracovní smlouvu nebo práci na dohodu

požadujeme
• zájem o textilie
• komunikativní znalost anglického jazyka

Varianty A, A1 a A2 jsou vysázeny a schváleny v korekturách pro levou 
a pravou stranu, vyberte si tu, která vám vyhovuje do sazby.

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

profil společnosti
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rodinná firma slaví již více jak 140 let úspěchy na světových trzích. Své stroje a zařízení vyrábí v řadě provozů v 

plný úvazek

částečný úvazek

brigáda

praxe/stáž

závěrečná práce

strojní

elektro

kontakt
Bronislava Kovářová
bronislava.kovarova@ammann-group.com
http://www.ammann-group.com

Ammann Czech Republic, a.s.
Náchodská 145
549 01 Nové Město nad Metují

hledáme
Hledáme aktivní a schopné studenty a absolventy technických oborů, kteří mají zájem zapojit se 
do našich vývojových projektů a naplňovat s námi naše vize.

Zajímavou a tvůrčí práci nabízíme na pozicích:
• Konstruktér elektro
• Konstruktér strojní
• Programátor řídících jednotek

nabízíme
• maximální podporu a pomoc zkušených odborníků
• výborné technické zázemí
• profesní růst
• vzdělávání a rozvoj, jazykové kurzy
• příjemné pracovní prostředí a kolektiv
• motivující finanční ohodnocení
• široké spektrum benefitů

požadujeme
Nadšení a chuť pracovat ve strojírenství, vzdělávat se a tvořit.
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AERO Vodochody AEROSPACE a.s.

 www.aero.cz

 Lucie Sýkorová    lucie.sykorova@aero.cz

Částečný úvazek

Brigáda

Praxe / Stáž

Trainee program

Závěrečná práce
(Diplomka / Bakalářka)

230

OstatníOstatníOstatní

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

• Systém vzdělávání včetně jazykových kurzů
• Příjemnou dojezdovou vzdálenost hromadnou dopravu z Prahy
• Příspěvek na penzijní připojištění nebo životní pojištění
• Týden placené dovolené navíc a zkrácená pracovní doba
• Úrazové pojištění  
• Kartu MultiSport  
• Ticket Benefit Card
• Dotované stravování

OBORY PŮSOBENÍ:

STÁNEK
PROFIL SPOLEČNOSTI

HLEDÁME

NABÍZÍME

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA

HumanitníHumanitní

StavebnictvíStavebnictví

Chemie

Informatika

ArchitekturaArchitekturaArchitektura

Strojní





DesignDesign





EkonomieEkonomie





Elektro



 U Letiště 374, 250 70 Odolena Voda

DEN: 28.03.2018

AERO Vodochody AEROSPACE a.s. nabízí prostředí firmy s téměř stoletou 
tradicí a příležitost nahlédnout pod pokličku vývoje nové generace 
legendárního cvičného proudového letounu L-39 a výroby leteckých celků 
pro společnosti jako Airbus, Embraer či Sikorsky. 

Naše firemní hodnoty jako respekt, rovnost, dokonalost, férovost, 
spolupráce nejsou uplatňovány pouze směrem k zákazníkům, ale i mezi 
zaměstnanci.

 /company/110493
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 aerovodochody

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

AERO Vodochody AEROSPACE a.s. nabízí prostředí firmy s téměř stoletou 
tradicí a příležitost nahlédnout pod pokličku vývoje nové generace 
legendárního cvičného proudového letounu L-39 a výroby leteckých celků 

Naše firemní hodnoty jako respekt, rovnost, dokonalost, férovost, 
spolupráce nejsou uplatňovány pouze směrem k zákazníkům, ale i mezi 



ÅF Česká republika (AF-CITYPLAN, 
AF-Consult, AF-Engineering)

Plný úvazek

Částečný úvazek

Brigáda

Praxe / Stáž

Trainee program

Závěrečná práce
(Diplomka / Bakalářka)

N10

OstatníOstatní

Zajímá Vás ENERGETIKA, PRŮMYSL, INFRASTRUKTURA,CHEMIE & PETROCHEMIE, 
PAPÍRENSTVÍ nebo AUTOMOTIVE? Hledáme:
• Projektant dopravních staveb, mostních a inženýrských konstrukcí
• Strojní projektant ve 3D,  •  Projektant ŘS a elektro,
• Pevnostní výpočtář potrubí,   •  Stavební a strojní projektant.

Zajímavou práci ve stabilní nadnárodní společnosti.
Spoluúčast na mezinárodních projektech.
Možnost osobního rozvoje a zahraničních stáží.
Vedení bakalářských a diplomových prací.
Spolupráce při studiu formou DPP.

Hledáme týmové hráče, kteří se rádi učí novým věcem a jsou ochotní se 
dále vzdělávat. Angličtina výhodou. U projekčních pozic je nutná znalost 
CAD programů.

Pošlete svůj životopis a motivační dopis na kontaktní e-mail a my se Vám 
ozveme ohledně dalšího průběhu výběrového řízení.

OBORY PŮSOBENÍ:

STÁNEK
PROFIL SPOLEČNOSTI

HLEDÁME

NABÍZÍME

POŽADAVKY NA UCHAZEČE

PRŮBĚH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA

HumanitníHumanitní

Stavebnictví

ChemieChemie

InformatikaInformatika

ArchitekturaArchitektura

Strojní





Design





Ekonomie





Elektro



 Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4

DEN: 27.03.2018

V ČR je skupina ÅF, jedna z předních technicko-konzultačních společností 
se sídlem ve Stockholmu, zastoupena 250 zaměstnanci ve 3 společnostech:

AF-CITYPLAN s.r.o. - s pobočkami v Praze a Brně; projekty v infrastruktuře.
AF-Consult Czech Republic s.r.o. - s pobočkou v Praze; projekty v energetice. 
AF-Engineering s.r.o. - s pobočkami v Plzni, Brně a německém Ludwigshafenu; 
projekty v průmyslu.

Předmětem jsou činnosti v oblasti: strojní a stavební projekce, 3D design 
a pevnostní výpočty potrubí, elektro a slaboproud projekce, ASŘTP 
projekce, dopravní stavby, ŽP, konstrukce pro energetiku a automotive, 
Smart Cities.

 www.afconsult.com; www.af-cityplan.cz
 /afgroup/life
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 /afczechrep

 Ing.Monika Bergerová   monika.bergerova@afconsult.com 



Altran CZ

 www.altran.cz 

 Lenka Vyhlídalová      lenka.vyhlidalova@altran.com

Plný úvazek

Praxe / Stáž

Závěrečná práce
(Diplomka / Bakalářka)

202

OstatníOstatníOstatní

• A-class inženýry
• CAD konstruktéry
• Výpočtáře
• Zkušební inženýry
• Materiálové innženýry

Máme pro Tebe připravenou zajímavou a různorodou  práci v oblasti 
vývoje v automotive. Dáme Ti příležitost k osobnímu a obornému rozvoji. 
Pracujeme v pružné pracovní době, dovolená 5 týdnů. Výuka jazyků 
je otevřená celoročně.Příjemný kolektiv doplňuje šálek výborné kávy.

Aby si mohl začíst svou kariéru s námi potřebuješ:
• Technické vzdělání 
• Nadšení pro auta a techniku
• Znalost anglckého jazyka na komunikativní úrovní

Vybíráme šikovné kolegy do týmu prostřednictvím tří kol výběrového 
řízení.

1. Pošli životopis
2. Přijď k nám na osobní pohovor s tvým budoucím vedoucím
3. Vyzkoušej si assessment 

Následně tě rádi uvítáme v našem týmu.

OBORY PŮSOBENÍ:

STÁNEK
PROFIL SPOLEČNOSTI

HLEDÁME

NABÍZÍME

POŽADAVKY NA UCHAZEČE

PRŮBĚH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA

HumanitníHumanitní

StavebnictvíStavebnictví

Chemie

InformatikaInformatika

ArchitekturaArchitekturaArchitektura

Strojní





Design





EkonomieEkonomie





Elektro



 Příčná 2071, 50801 Hořice

DEN: 28.03.2018

Jsme vývojáři automobilů

Dodáváme vývojové služby pro automobilový průmysl na evropském 
trhu. Zabýváme se  designem, vývojem dílů a sestav, především v oblasti 
karoserie, exteriéru a interiéru vozu; speciálními zkouškami komponentů; 
stavbou prototypů karosářských struktur; obráběním designových maket; 
vyvíjíme produkční lisovací nástroje.
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 /AltranCZ

 lenka.vyhlidalova@altran.com

Máme pro Tebe připravenou zajímavou a různorodou  práci v oblasti 
vývoje v automotive. Dáme Ti příležitost k osobnímu a obornému rozvoji. 
Pracujeme v pružné pracovní době, dovolená 5 týdnů. Výuka jazyků 

Vybíráme šikovné kolegy do týmu prostřednictvím tří kol výběrového 

Přijď k nám na osobní pohovor s tvým budoucím vedoucím
Vyzkoušej si assessment 

Následně tě rádi uvítáme v našem týmu.

Dodáváme vývojové služby pro automobilový průmysl na evropském 
trhu. Zabýváme se  designem, vývojem dílů a sestav, především v oblasti 
karoserie, exteriéru a interiéru vozu; speciálními zkouškami komponentů; 
stavbou prototypů karosářských struktur; obráběním designových maket; 



Alza.cz

 Jindřich Král     jindrich.kral@alza.cz

Plný úvazek

Částečný úvazek

Brigáda

Praxe / Stáž

Trainee program

A05

Ostatní

Všechny, kteří se rádi učí nové věci, zajímají se o technologie 
a nezaleknou se, když  mají jít vstříc netradičnímu řešení.

Uplatnění na jednom z našich 12 odděleních. A to ať na poloviční a celé 
úvazky, tak na stáže či trainee programy. Výpis všech volných židlí najdeš 
na alza.cz/kariera. Když nenajdeš, stačí napsat, třeba něco vymyslíme. =)

Otevřených míst máme obvykle několik, požadavky se tak různí. Obecně 
hledáme ty, kteří: 
• se chtějí učit novému a posouvat se profesně i osobnostně 
• jsou iniciativní a přinášejí nápady, jak zlepšit chod firmy 
• se neleknou zodpovědnosti a dokáží přijmout feedback

Průběh a délka výběrového řízení závisí na typu pozice. Jedno 
je vždy společné - otevřené jednání a férovost. První kolo probíhá 
s personalistou. Napíšeš si test nebo vypracuješ úkol a můžeš se těšit 
na druhé kolo, které již bude s tvým budoucím nadřízeným. Pak už se jen 
dozvíš, jak to celé dopadlo.

OBORY PŮSOBENÍ:

STÁNEK
PROFIL SPOLEČNOSTI

HLEDÁME

NABÍZÍME

POŽADAVKY NA UCHAZEČE

PRŮBĚH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA

HumanitníHumanitní

StavebnictvíStavebnictví

ChemieChemie

Informatika

ArchitekturaArchitektura

StrojníStrojní





Design





EkonomieEkonomie





ElektroElektro



 U Pergamenky 2, 170 00, Praha 7 - Holešovice

DEN: 28.03.2018

Málokdo tuší, co u nás více než 130 členů IT dělá. Jsme jádrem celé fi rmy! 
Důvodem, proč je Alza.cz jedničkou na českém trhu, není jen kvalita služeb. 
Tajemstvím je náš vlastní na míru vytvořený informační systém, stejně jako 
webový engine, který zajišťuje, že náš e-shop funguje bezchybně. Protože 
nejsme omezeni řešeními třetích stran, vývoj Alza.cz je rychlý a nezávislý. Máš 
představu, jak věci dělat lépe? Pojď k nám a tvoje nápady ovlivní miliony lidí 
v Evropě.

 www.alza.cz/kariera
 /company/1265976
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Altron a. s.

 www.altron.net

 Dana Vyskočilová   dana.vyskocilova@altron.net

Plný úvazek

Částečný úvazek

Brigáda

Praxe / Stáž

Trainee program

Závěrečná práce
(Diplomka / Bakalářka)

N11

OstatníOstatníOstatní

Talenty v oblasti elektro, chlazení, TZB, stavební projektanty se znalostí 
AutoCadu, projekt manažery, pracovníky dohledu v datových centrech, 
nadšené obchodníky, pracovníky back office a IT specialisty.

• možnost práce z domu a flexibilní pracovní dobu
• až 29 dní volna ročně
• bezproblémové parkování v okolí kanceláří nebo přímo v areálu
• další osobní benefity - firemní půjčky, osobní automobil, možnost 

si vybrat notebook

• základní znalost a orientace v daném oboru
• chuť se učit a zdokonalovat
• komunikativnost, férovost, spolehlivost
• alespoň základní znalost AJ a ŘP. sk. B.

Zašlete nám své CV, včetně informací o studijním oboru, brigádách
a představě o svém dalším uplatnění na prace@altron.cz.
My se Vám obratem ozveme a společně probereme možnosti Vašeho
uplatnění u nás.

OBORY PŮSOBENÍ:

STÁNEK
PROFIL SPOLEČNOSTI

HLEDÁME

NABÍZÍME

POŽADAVKY NA UCHAZEČE

PRŮBĚH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA

HumanitníHumanitní

Stavebnictví

ChemieChemie

Informatika

ArchitekturaArchitekturaArchitektura

Strojní





DesignDesign





Ekonomie





Elektro



 Novodvorska 994/138, 142 21 Prague 4

DEN: 27. 03. 2018

Jsme ryze česká společnost více než pětadvacetiletou historií. Začali 
jsme na poli nepřetržitého napájení a postupně vybudovali společnost, 
která patří díky kombinaci dlouholetých zkušeností, vlastního výzkumu 
a vývoje jedinečných řešení a služeb pro datová centra mezi významné 
hráče v oblasti chlazení, napájení, dohledu ale i ICT nejen v České republice

Pracujeme pro zákazníky po celém světě, máme pobočky v Praze, Brně, 
Bratislavě, Dubaji, Abu Dhabi a Muscatu. 

V rámci oborů podporujeme aktuální trendy jako je fenomén Internetu 
věcí (IoT), řízení cloudu, městská mobilita, chytré energetické sítě 
(Smart Grids) a mnoho dalšího.

 /company/463636
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 /altroncz

 dana.vyskocilova@altron.net

Talenty v oblasti elektro, chlazení, TZB, stavební projektanty se znalostí 
AutoCadu, projekt manažery, pracovníky dohledu v datových centrech, 

Zašlete nám své CV, včetně informací o studijním oboru, brigádách
a představě o svém dalším uplatnění na prace@altron.cz.
My se Vám obratem ozveme a společně probereme možnosti Vašeho

Jsme ryze česká společnost více než pětadvacetiletou historií. Začali 
jsme na poli nepřetržitého napájení a postupně vybudovali společnost, 
která patří díky kombinaci dlouholetých zkušeností, vlastního výzkumu 
a vývoje jedinečných řešení a služeb pro datová centra mezi významné 
hráče v oblasti chlazení, napájení, dohledu ale i ICT nejen v České republice
a vývoje jedinečných řešení a služeb pro datová centra mezi významné 
hráče v oblasti chlazení, napájení, dohledu ale i ICT nejen v České republice
a vývoje jedinečných řešení a služeb pro datová centra mezi významné 

Pracujeme pro zákazníky po celém světě, máme pobočky v Praze, Brně, 

V rámci oborů podporujeme aktuální trendy jako je fenomén Internetu 
věcí (IoT), řízení cloudu, městská mobilita, chytré energetické sítě 
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Amazon

 www.amazonjobs.cz

 Gabriela Ripková    ripkovag@amazon.com

Praxe / Stáž

211

Ostatní

Jsme společnost inovátorů a průkopníků. Každý den u nás přináší 
nové možnosti. Neustále objevujeme a vytváříme nové věci
nebo zjednodušujeme stávající procesy. Naše zaměstnance baví pocit 
skutečné zodpovědnosti za svou práci. Noví zaměstnanci mohou 
očekávat, že budou řídit projekty od prvního dne.

Pravidelně nabízíme stáže pro studenty v odděleních Software Development, 
Logistiky a Lidských zdrojů, Procurement  nebo Loss prevention. 
Zajímavostí ve fi rmě je také program Pathways, který je zaměřen
na talentované absolventy, kteří by se chtěli stát úspěšnými manažery
ve fi rmě Amazon.

OBORY PŮSOBENÍ:

STÁNEK
PROFIL SPOLEČNOSTI

HLEDÁME

NABÍZÍME

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA

HumanitníHumanitní

StavebnictvíStavebnictví

ChemieChemie

InformatikaInformatika

ArchitekturaArchitekturaArchitektura

StrojníStrojní





DesignDesign





Ekonomie





ElektroElektro



DEN: 28. 03. 2018

Inovujeme svět jménem našich zákazníků. Jsme společnost, která se řídí 
čtyřmi základními principy: důraz na zákazníka raději než na konkurenci; 
záliba v inovacích; příslib funkční a provozní dokonalosti; přemýšlení 
v dlouhodobém horizontu. 

Očekáváme, že uděláte něco navíc, ale také se ujistíme, že budete dobře 
odměněni. Stejně jako dobré finanční a osobní ohodnocení, nabízíme 
celou řadu dalších výhod.
Amazon se neustále vyvíjí a je místem, kde se motivovaným 
zaměstnancům daří, pokud je jejich zodpovědnost vede ke smysluplným 
výsledkům.
Je to tak jednoduché jako je naše heslo: „WORK HARD, HAVE FUN, MAKE 
HISTORY.“
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Jsme společnost inovátorů a průkopníků. Každý den u nás přináší 
nové možnosti. Neustále objevujeme a vytváříme nové věci
nebo zjednodušujeme stávající procesy. Naše zaměstnance baví pocit 
skutečné zodpovědnosti za svou práci. Noví zaměstnanci mohou 

Pravidelně nabízíme stáže pro studenty v odděleních Software Development, 

Zajímavostí ve fi rmě je také program Pathways, který je zaměřen

Inovujeme svět jménem našich zákazníků. Jsme společnost, která se řídí 
čtyřmi základními principy: důraz na zákazníka raději než na konkurenci; 
záliba v inovacích; příslib funkční a provozní dokonalosti; přemýšlení 

Očekáváme, že uděláte něco navíc, ale také se ujistíme, že budete dobře 
odměněni. Stejně jako dobré finanční a osobní ohodnocení, nabízíme 

Amazon se neustále vyvíjí a je místem, kde se motivovaným 
zaměstnancům daří, pokud je jejich zodpovědnost vede ke smysluplným 

Je to tak jednoduché jako je naše heslo: „WORK HARD, HAVE FUN, MAKE 



Ammann Czech Republic, a.s.

 Bronislava Kovářová      bronislava.kovarova@ammann-group.com

Plný úvazek

Částečný úvazek

Brigáda

Praxe / Stáž

Závěrečná práce
(Diplomka / Bakalářka)

208

OstatníOstatní

Hledáme aktivní a schopné studenty a absolventy technických oborů, 
kteří mají zájem zapojit se do našich vývojových projektů a naplňovat
s námi naše vize. Zajímavou a tvůrčí práci nabízíme na pozicích:
•  Konstruktér elektro        •  Konstruktér strojní
•  Programátor řídících jednotek

• maximální podporu a pomoc 
zkušených odborníků

• výborné technické zázemí
• profesní růst
• vzdělávání a rozvoj

• jazykové kurzy
• příjemné pracovní prostředí

a kolektiv
• motivující finanční ohodnocení
• široké spektrum benefitů

Nadšení a chuť pracovat ve strojírenství, vzdělávat se a tvořit.

Pozveme vás na schůzku a budeme se zajímat o vaše vize, znalosti, 
zaujetí pro obor.

OBORY PŮSOBENÍ:

STÁNEK
PROFIL SPOLEČNOSTI

HLEDÁME

NABÍZÍME

POŽADAVKY NA UCHAZEČE

PRŮBĚH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA

HumanitníHumanitní

StavebnictvíStavebnictví

ChemieChemie

InformatikaInformatika

ArchitekturaArchitektura

Strojní





Design





EkonomieEkonomie
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 Náchodská 145, 549 01 Nové Město nad Metují

DEN: 28. 03. 2018

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

 www.ammann-group.com
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A07

FIELDS:

STAND

PROCESS OF INTERVIEW:

OPPORTUNITIES:

OtherOther

HumanitiesHumanities

DesignDesign

CivilCivil

ChemistryChemistry

EconomyEconomy

IT

ArchitectureArchitectureArchitecture

ElectricalElectrical

MechanicalMechanical
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Full time

Apogee / aicas

• SOFTWARE ENGINEERS: GRAPHICS
• SENIOR SOFTWARE ENGINEER: JAVA VM AND LIBRARIES
• SOFTWARE ENGINEERS: JAVA TOOLS
• SENIOR SOFTWARE ENGINEERS: REALTIME OS INTERFACE
• CROSS-PLATFORM QA ENGINEERS

We offer technologically challenging work, a pleasant environment, 
a team oriented working style and management that understands 
that creativity requires freedom.
We also offer merit based compensation where individual effort 
is properly rewarded

You hold an advanced degree and have experience in:
JavaFX and OpenGL ES and/or
Java GUI libraries (Swing, AWT, SWT, etc.) and/or
the Eclipse framework and/or Java 7 and 8, OpenJDK and/or
Java Internals such as JNI, JVMTI, class fi les and/or C/C++ on Linux or Windows

Candidates are required to undergo a multiple stage interview process.

COMPANY PROFILE

WE LOOK FOR

WE OFFER

REQUIREMENTS

A leader in Java realtime embedded system development and analysis 
tools. A subsidiary of aicas GmbH.

DAY: 28. 03. 2018

 apogee.cz

 Robert Mladek     mladek@apogee.cz
 Na dlouhém lánu 508/41, Vokovice, 160 00 Praha 6

 
 

We offer technologically challenging work, a pleasant environment, 
a team oriented working style and management that understands 

Java Internals such as JNI, JVMTI, class fi les and/or C/C++ on Linux or Windows

Candidates are required to undergo a multiple stage interview process.

A leader in Java realtime embedded system development and analysis 

www.apogee.czwww.aicas.com

Accelerating the Intelligent Edge. Empowering IIoT.

aicas is a leading producer of Java development and analysis tools for realtime and embedded 
systems. The company was founded in 2001. It is headquartered in Karlsruhe, Germany.

JamaicaVM is aicas' flagship product, a hard realtime Java 
virtual machine with fully preemptable, deterministic garbage 
collection. JamaicaVM is optimized for critical systems such as 
realtime control, network communication, and human-

machine interfaces (HMI). JamaicaVM is widely used in the industrial automation, military and aero-
space, automotive, medical, and financial markets.

In 2011, aicas introduced JamaicaCAR, an application frame-
work for automotive infotainment systems, which enables safe, 
secure installation of downloaded applications with controlled 
access to system resources. JamaicaCAR was awarded the 
Embeddy Award by VDC Research at the Embedded Systems Conference Boston 2011. It is available 
in the Entunes and Touch & Go products from Toyota and the UConnect Access product from Chrys-
ler.

Furthering aicas’ solutions is Jamaica-IoT. Jamaica-IoT builds on 
our scalable, high performance JamaicaVM foundation to 
deliver a platform targeted at industrial, power grid, automo-
tive, and home Internet-of-things applications. Software writ-

ten for Jamaica-IoT leverages a common platform, component and application framework for all 
your intelligent devices, CPUs, and operating systems.

To assist customers in their quest for high code quality and short time to market, aicas also offers 
execution profiling tools, static analysis tools, and customization services. aicas is dedicated to the 
success of its customers.

Innovative Solutions for Industrial IoT & More

JamaicaCAR

Jamaica-IoT
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collection. JamaicaVM is optimized for critical systems such as 
realtime control, network communication, and human-

machine interfaces (HMI). JamaicaVM is widely used in the industrial automation, military and aero-
space, automotive, medical, and financial markets.

In 2011, aicas introduced JamaicaCAR, an application frame-
work for automotive infotainment systems, which enables safe, 
secure installation of downloaded applications with controlled 
access to system resources. JamaicaCAR was awarded the 
Embeddy Award by VDC Research at the Embedded Systems Conference Boston 2011. It is available 
in the Entunes and Touch & Go products from Toyota and the UConnect Access product from Chrys-
ler.

Furthering aicas’ solutions is Jamaica-IoT. Jamaica-IoT builds on 
our scalable, high performance JamaicaVM foundation to 
deliver a platform targeted at industrial, power grid, automo-
tive, and home Internet-of-things applications. Software writ-

ten for Jamaica-IoT leverages a common platform, component and application framework for all 
your intelligent devices, CPUs, and operating systems.

To assist customers in their quest for high code quality and short time to market, aicas also offers 
execution profiling tools, static analysis tools, and customization services. aicas is dedicated to the 
success of its customers.

Innovative Solutions for Industrial IoT & More
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Arcadis Czech Republic s.r.o.

 www.arcadis.com/cs/czech  

 Denisa Blažková              denisa.blazkova@arcadis.com

Plný úvazek

Částečný úvazek

Brigáda

Praxe / Stáž

S04

OstatníOstatníOstatní

Do našeho odborného pracovního týmu hledáme projektové 
manažery, cenové konzultanty, technické dozory pro projekty nejen 
v České republice.

• pracovní pozici v dynamické 
zahraniční společnosti 
s celosvětovou působností 

• možnost stáží v zahraničí            
• mladý dynamický pracovní kolektiv 

• příjemné pracovní prostředí      
• nadprůměrné platové ohodnocení 
• časovou fl exibilitu
• zvyšování odborné kvalifi kace
• nástup možný IHNED

•  VŠ vzdělání – stavební/ strojní/ 
    elektro 
•  vhodné  pro studenty posledních 
    ročníků a absolventy 
•  znalost anglického jazyka

•  znalost práce na PC (MS Office,  
    AutoCAD) 
•  komunikativnost, důslednost 
•  ochotu k cestování (práce nejen  
    v ČR, ale i v zahraničí), flexibilitu

V případě zájmu, prosíme, o zaslání Vašeho CV na email uvedený na našich 
webových stránkách nebo přímo na naše HR:
Petru Pavlasovou (petra.pavlasova@arcadis.com),
Denisu Blažkovou (denisa.blazkova@arcadis.com).
Obratem se Vám ozveme zpět a domluvíme se na dalším postupu v rámci 
výběrového řízení.

OBORY PŮSOBENÍ:

STÁNEK
PROFIL SPOLEČNOSTI

HLEDÁME

NABÍZÍME

POŽADAVKY NA UCHAZEČE

PRŮBĚH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA

HumanitníHumanitní

Stavebnictví

ChemieChemie

InformatikaInformatika

Architektura

Strojní





Design





EkonomieEkonomie





Elektro



 Olivova 948/6, 110 00 Praha 1

DEN: 28. 03. 2018

Arcadis Czech Republic s.r.o. je dynamická, multiprofesní firma. 
Je součástí skupiny Arcadis, jedné z nejvýznamnějších, celosvětově 
působících inženýrských firem. Arcadis je mezinárodní společnost 
poskytující konzultační, projekční, inženýrské a manažerské služby 
v oblasti infrastruktury, vodohospodářství, životního prostředí 
a budov. Naším cílem je zvýšení mobility, udržitelnosti a kvality 
života vytvářením rovnováhy mezi zástavbou a životním prostředím.

V České republice podniká Arcadis prostřednictvím společnosti 
Arcadis Czech Republic s.r.o., na Slovensku prostřednictvím
Arcadis Czech Republic s.r.o., organizačná zložka Slovensko. 

 /showcase/arcadis-ceska-republika
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Do našeho odborného pracovního týmu hledáme projektové 
manažery, cenové konzultanty, technické dozory pro projekty nejen 

příjemné pracovní prostředí      
nadprůměrné platové ohodnocení 

•  ochotu k cestování (práce nejen  
    v ČR, ale i v zahraničí), flexibilitu
•  ochotu k cestování (práce nejen  
    v ČR, ale i v zahraničí), flexibilitu
•  ochotu k cestování (práce nejen  

V případě zájmu, prosíme, o zaslání Vašeho CV na email uvedený na našich 
webových stránkách nebo přímo na naše HR:
Petru Pavlasovou (petra.pavlasova@arcadis.com),
Denisu Blažkovou (denisa.blazkova@arcadis.com).
Obratem se Vám ozveme zpět a domluvíme se na dalším postupu v rámci 

Arcadis Czech Republic s.r.o. je dynamická, multiprofesní firma. 
Je součástí skupiny Arcadis, jedné z nejvýznamnějších, celosvětově 
působících inženýrských firem. Arcadis je mezinárodní společnost 
poskytující konzultační, projekční, inženýrské a manažerské služby 
v oblasti infrastruktury, vodohospodářství, životního prostředí 
a budov. Naším cílem je zvýšení mobility, udržitelnosti a kvality 
života vytvářením rovnováhy mezi zástavbou a životním prostředím.

V České republice podniká Arcadis prostřednictvím společnosti 
Arcadis Czech Republic s.r.o., na Slovensku prostřednictvím
Arcadis Czech Republic s.r.o., organizačná zložka Slovensko. 



ARTIN spol. s r.o.

 Andrea Najvárková   andrea.najvarkova@artin.cz

Plný úvazek

Částečný úvazek

Brigáda

Praxe / Stáž

Trainee program

Závěrečná práce
(Diplomka / Bakalářka)

A19

OstatníOstatní

Hledáme Junior Developery pro telco projekt u mezinárodního zákazníka. 
Neztratí se u nás ani schopný Javista. Máme rádi čistý kód, nové 
technologie a vyvíjíme agilně. Oporou každého týmu je také šikovný 
Tester. Jsi to ty?
Anebo už jsi testoval a zajímala by tě pozice Test analytika?

Samozřejmostí jsou stravenky, sickdays, pružná pracovní doba a notebook. 
Stále ti to nestačí? A přesvědčí tě neomezená dovolená?
Máme technické i soft skills školení a maximální podporu v jakémkoliv
vzdělávání. Nikomu nebude zatěžko ti předat zkušenosti a projekty tě
nenechají ustrnout na místě.

Do ARTINu hledáme pohodáře, kteří se jen tak nezaleknou nových výzev. 
Drží krok s  trendy a neustále hledají prostor pro rozvoj. Ať už máš či nemáš 
pracovní zkušenost, příležitosti se najdou! Důležitý je zápal a ochota se učit.

Nejdřív tě kontaktuje Andy nebo Terka z HR. Když se ti bude zdát, že ARTIN 
je místo pro tebe, vyplníš programátorský test. 
Pak se s tebou rádi setkáme osobně. Následně se potkáš i s tvým 
budoucím leaderem. Jestli to všechno klapne, dozvíš se nejpozději
do dvou dnů.

OBORY PŮSOBENÍ:

STÁNEK
PROFIL SPOLEČNOSTI

HLEDÁME

NABÍZÍME

POŽADAVKY NA UCHAZEČE

PRŮBĚH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA

HumanitníHumanitní

StavebnictvíStavebnictví

ChemieChemie

Informatika

ArchitekturaArchitektura

StrojníStrojní





Design





EkonomieEkonomie





ElektroElektro



 Na Pankráci 322/26, 140 00 Praha 4

DEN: 27. 03. 2018

ARTIN se zrodil před 20 lety v Brně. Teď už artiňáckou rodinu najdete na 
3 místech v České republice a na Slovensku. 

Jsme inovátoři.

Vrháme se do nových technologických výzev a dobrodružství. 
Vyvíjíme software, hledáme řešení, učíme se navzájem. Naše stopy 
najdeš v telekomunikačním, bankovním a pojišťovnickém sektoru doma
i u mezinárodních klientů. Jsme hrdí na projekt Roboauto. Naším hnacím 
motorem je vzájemné sdílení a neustálý rozvoj. 
„It’s in the people“ pro nás není jen prázdné heslo na plakátu. Společně 
pracujeme, bavíme se, chodíme na pivo a jezdíme na hory.
Jsme parta lidí, co si rozumí.

 www.artin.cz
 /company/artin-spol--s-r-o-
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ASICentrum spol. s r.o.

 www.asicentrum.cz

 Ondřej Hruška     ondrej.hruska@asicentrum.cz

Plný úvazek

Brigáda

Trainee program

Závěrečná práce
(Diplomka / Bakalářka)

124

OstatníOstatníOstatní

Nadšené a zodpovědné techniky, kteří se chtějí podílet na vývoji 
inovativních produktů a mají chuť rozvíjet své dovednosti v oblasti 
návrhu a validace integrovaných obvodů. Nové kolegy, kteří hledají 
způsoby proč ano, místo důvodů proč ne. Hledáme někoho, jako jsme my.

Je toho spousta. O peníze jde vždy až na 1. místě, takže začneme velmi 
zajímavým platovým ohodnocením s řadou dalších benefitů. Dáme 
Ti také extra týden dovolené navíc. A hlavně a to především - kolektiv
s rodinnou atmosférou, který neváhá podělit se o své know-how.

Proaktivní studující i absolvent FEL/FIT s alespoň pasivní znalostí angličtiny 
(kterou by sis musel vylepšit). Výhodou jsou znalosti VHDL/Verilog/
SystemVerilog, principů OOP, Linux, Perl, Python, C#, návrhu do FPGA/ASIC. 
Vše Tě doučíme, bude-li třeba, PhD. z pěti univerzit mít nemusíš :-)

Podíváme se na životopis a pozveme Tě na neformální pohovor.Při něm 
zjistíme, co Tě baví, co umíš a kam si přeješ ve svém rozvoji směřovat. 
Když se dohodneme, sejdeš se se svým “kmotrem”, který Tě vtáhne 
do života u nás a radou pomůže, kdykoliv budeš potřebovat.

OBORY PŮSOBENÍ:

STÁNEK
PROFIL SPOLEČNOSTI

HLEDÁME

NABÍZÍME

POŽADAVKY NA UCHAZEČE

PRŮBĚH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA

HumanitníHumanitní

StavebnictvíStavebnictví
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StrojníStrojní
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 Novodvorská 994, 142 21 Praha 4

DEN: 27. 03. 2018

ASICentrum je stabilní středně velká firma, která poskytuje servis 
v oblasti návrhu a validace integrovaných obvodů své mateřské firmě 
EM Microelectronic ze Švýcarska. Jejím prostřednictvím patříme 
do hodinkářského gigantu Swatch Group. EM Microelectronic totiž vyrábí 
pro tento koncern čipy do hodinek a také displeje - díky tomu vlastně 
firma vznikla. Ale děláme nejen to. Zaměřujeme se na nízkopříkonové 
obvody obecně – technologie BLE, UHF, RFID, motion and optical sensing 
a také energy harvesting. V těchto doménách patříme ke světové špičce. 
Zastav se u nás na stánku, rádi Ti povíme více. Sídlíme v Praze a právě 
jsme otevřeli pobočku v Brně.

 /company/asicentrum
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ASSIST spol. s.r.o.

 Eva Křápková      eva.krapkova@assist.cz

Plný úvazek

Částečný úvazek

Brigáda

Praxe / Stáž

A27

OstatníOstatní

JAVA DEVELOPER JUNIOR

•  podpora profesního rozvoje 
•  odpovídající ohodnocení dle schopností a praxe
•  pružná pracovní doba (pevné jádro 10:00-15:00)
• široká škála zaměstnaneckých benefi tů (jazykové, Multisport karta,     
    stravenky, fi remní akce, sick days, atd.)

• praktické zkušenosti
s programováním v jazyku JAVA

• analytické a systémové myšlení, 
aktivní přístup

• samostatnost, ale i schopnost 

efektivně komunikovat v týmu
• hledáme týmové hráče
• chuť učit se nové věci
• angličtina alespoň na úrovni čtení 

a psaní technické dokumentace

Pošlete nám svůj životopis nebo nám zavolejte.  
• Reagujeme na každý zaslaný životopis.
• Naše výběrové řízení je dvoukolové – 1. kolo je spíše obecné, 2. kolo

je zaměřeno více technicky.
• Celý proces zbytečně neprotahujeme, trvá zpravidla 2 až 3 týdny.

OBORY PŮSOBENÍ:

STÁNEK
PROFIL SPOLEČNOSTI

HLEDÁME

NABÍZÍME

POŽADAVKY NA UCHAZEČE

PRŮBĚH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA
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 Klánovická 485/43, 198 00 — Praha 9

DEN: 27. 03. 2018

ASSIST spol. s r. o. je česká společnost založená v roce 1992. V současné 
době jsou hlavními pilíři činnosti firmy softwarové služby pro platformy 
IBM Power Systems (AS/400) a IBM z Systems (mainframe), vzdělávací 
aktivity sdružené v Akademii ASSIST. Našimi zákazníky jsou nadnárodní 
společnosti z oblasti automobilového průmyslu, banky a pojišťovny,
ale i menší a střední firmy zaměřené na obchod a výrobu. Jsme držiteli 
prestižní certifikace AAA od společnosti Bisnode, garantující firemní 
důvěryhodnost.

 www.assist.cz    
 /company/assist---software-services
 /ASSIST.cz

65



215

FIELDS:

STAND

OPPORTUNITIES:

OtherOther

HumanitiesHumanities

DesignDesign

CivilCivil

ChemistryChemistry

Economy

ITIT

ArchitectureArchitectureArchitecture

Electrical

Mechanical

66

Full time

Part time

Atlas Copco s.r.o.

We are looking for new colleagues to fill full / part time positions in:
• Engineering/Technology •  Finance
• Service   •  Project Management
• Sales & Marketing  •  HR
• Logistics

• Multicultural environment
• Use of foreign languages
• Flexible hours for flexible people
• Individual responsibility
• Career growth and development

COMPANY PROFILE

WE LOOK FOR

WE OFFER

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

DAY: 28. 03. 2018

 www.atlascopco.cz

 Dita Duchečková    dita.ducheckova@cz.atlascopco.com
 Průmyslová 10, 102 00 Praha 10

 /company/atlas-copco
 /atlascopcoceskarepublika

We are looking for new colleagues to fill full / part time positions in:

Atlas Copco is an industrial group with world-leading positions 
in compressors, power tools, assembly systems and vaccuum 

The Group delivers sustainable solutions for increased customer 
productivity through innovative products and services. Founded 1873, 
the company is based in Stockholm, Sweden, and has a global reach 

 dita.ducheckova@cz.atlascopco.com

We make your products better. Worldwide.

www.argo-hytos.com

Příležitost pro studenty
 › odborná praxe

 › spolupráce při zpracování bakalářský  

   a diplomových prací

 › získávání zkušeností prostřednitvím brigád

 › exkurze

Příležitost pro absolventy
 › práce v dynamicky se rozvíjející společnosti

 › vybavení pracovišť na vysoké technické úrovni

 › práce v příjemném pracovním prostředí

 › možnost profesního růstu

 › zaměstnanecké výhody 

Vaše příležitost - Náš úspěch
ARGO-HYTOS s.r.o. je členem mezinárodní skupiny, která jako středně velký rodinný 

podnik zaměstnává více než 1300 pracovníků.

Skupina ARGO-HYTOS disponuje více než šedesátiletou zkušeností ve filtraci a řídicí 

a regulační technice v oblasti mobilní a průmyslové hydrauliky.

ARGO-HYTOS s.r.o. · Dělnická 1306 · 54315 Vrchlabí · Česká republika · Tel. +420-499-403 111 · info@argo-hytos.com
Personální oddělení · Tel.: +420 499 403 310 · jobs.cz@argo-hytos.com



We make your products better. Worldwide.

www.argo-hytos.com

Příležitost pro studenty
 › odborná praxe

 › spolupráce při zpracování bakalářský  

   a diplomových prací

 › získávání zkušeností prostřednitvím brigád

 › exkurze

Příležitost pro absolventy
 › práce v dynamicky se rozvíjející společnosti

 › vybavení pracovišť na vysoké technické úrovni

 › práce v příjemném pracovním prostředí

 › možnost profesního růstu

 › zaměstnanecké výhody 

Vaše příležitost - Náš úspěch
ARGO-HYTOS s.r.o. je členem mezinárodní skupiny, která jako středně velký rodinný 

podnik zaměstnává více než 1300 pracovníků.

Skupina ARGO-HYTOS disponuje více než šedesátiletou zkušeností ve filtraci a řídicí 

a regulační technice v oblasti mobilní a průmyslové hydrauliky.

ARGO-HYTOS s.r.o. · Dělnická 1306 · 54315 Vrchlabí · Česká republika · Tel. +420-499-403 111 · info@argo-hytos.com
Personální oddělení · Tel.: +420 499 403 310 · jobs.cz@argo-hytos.com



 aufeerdesign

AUFEER DESIGN

 www. aufeerdesign.cz/

 Katarína Planá    katarina.plana@afd.cz

Plný úvazek

Praxe / Stáž

Závěrečná práce
(Diplomka / Bakalářka)

N17

Ostatní

Převážně konstruktéry, designéry, vedoucí projektů, ale třeba i clay 
modeláře! Aktuální nabídku pracovních příležitostí naleznete na našich 
stránkách afd.cz

Skvělé mezinárodní prostředí specializované na designérské, vývojové, 
konstrukční a výpočtové služby. Nejnovější technologie.
Maximální pomoc při nástupu a v průběhu práce. Tvoříme pro ikonické 
značky jako je Škoda, Volvo, Porsche, Zetor, Bentley, Airbus a Siemens.

Technické nebo ekonomické zaměření, logické uvažování, znalost alespoň 
jednoho cizího jazyka. Výhodou je zkušenost s prací v programu CATIA, CREO 
nebo AutoCAD, či jiného konstrukčního SW.

Kandidátům, kteří splňují požadavky na některou z nabízených pozic, 
zavoláme a domluvíme si nimi osobní setkání. To probíhá v přátelské 
atmosféře a za účasti vedoucího odborného oddělení. Zhruba hodinu 
si povídáme o firmě, o vás, o práci, která by vás bavila, o pozici, 
kterou vám můžeme nabídnout.

OBORY PŮSOBENÍ:

STÁNEK
PROFIL SPOLEČNOSTI

HLEDÁME

NABÍZÍME

POŽADAVKY NA UCHAZEČE
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MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA

HumanitníHumanitní

StavebnictvíStavebnictví
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 Ptácká 156, Mladá Boleslav, 293 01

DEN: 27. 03. 2018

Jsme mezinárodní společnost specializovaná na poskytování 
designérských, vývojových, konstrukčních a výpočtových produktů
a služeb v oblasti automobilů, kolejových vozidel a letectví.

 AufeerDesign
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Převážně konstruktéry, designéry, vedoucí projektů, ale třeba i clay 
modeláře! Aktuální nabídku pracovních příležitostí naleznete na našich 

Skvělé mezinárodní prostředí specializované na designérské, vývojové, 

Maximální pomoc při nástupu a v průběhu práce. Tvoříme pro ikonické 

jednoho cizího jazyka. Výhodou je zkušenost s prací v programu CATIA, CREO 

Kandidátům, kteří splňují požadavky na některou z nabízených pozic, 
zavoláme a domluvíme si nimi osobní setkání. To probíhá v přátelské 
atmosféře a za účasti vedoucího odborného oddělení. Zhruba hodinu 
si povídáme o firmě, o vás, o práci, která by vás bavila, o pozici, 
kterou vám můžeme nabídnout.

Jsme mezinárodní společnost specializovaná na poskytování 
designérských, vývojových, konstrukčních a výpočtových produktů
a služeb v oblasti automobilů, kolejových vozidel a letectví.





Automotive Lighting, s.r.o.

 www.tvorimesvetlo.cz

 Jana Tománková    jana.tomankova@al-lighting.com

Plný úvazek

Praxe / Stáž

Trainee program

Závěrečná práce
(Diplomka / Bakalářka)

206

OstatníOstatníOstatní

Absolventům nabízíme pracovní uplatnění v oblastech logistiky, podpory 
výroby, kvality, technologie, vývoje a engineeringu.
Nabízíme řadu praktikantských míst pro studenty, možnost stáží
a zpracování diplomové/bakalářské práce.
Pro absolventy je nachystán TRAINEE program.

Zázemí stabilní zahraniční společnosti využívající moderní technologie.
Příspěvek na penzijní připojištění.
Možnost odborného růstu a osobního rozvoje.
Dotované závodní stravování (pouhých 14 Kč nebo 23 Kč).
Zaměstnanecké benefity (formou AL - cafeterie).

• schopnost předkládat nové nápady a návrhy
• týmovou práci a fl exibilitu v myšlení i v práci
• ochotu učit se a rozvíjet se
• zapojení do projektů, do procesů zlepšování
• očekáváme nasazení a fl exibilitu

První krok = reakce na naši inzerovanou pozici formou zaslaného 
životopisu. Nejdéle do 5 dnů dostanete první zpětnou vazbu. Následuje 
pohovor s personalistou a s budoucím nadřízeným. Případně i jednodenní 
asssessment centrum. Jsou-li vzájemná očekávání slučitelná, pak naší 
spolupráci nic nebrání :-)

OBORY PŮSOBENÍ:

STÁNEK
PROFIL SPOLEČNOSTI

HLEDÁME

NABÍZÍME

POŽADAVKY NA UCHAZEČE

PRŮBĚH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA

HumanitníHumanitní

StavebnictvíStavebnictví

ChemieChemie

InformatikaInformatika

ArchitekturaArchitekturaArchitektura

Strojní





DesignDesign





EkonomieEkonomie





Elektro



 Pávov 113, 586 01 Jihlava

DEN: 27. 03. 2018

Automotive Lighting, s.r.o. je mezinárodní společnost 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.
Pobočky máme po celém světě, aktuálně na 23 místech.
V ČR pouze v Jihlavě.
Více než 18 000 zaměstnanců celosvětově.
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 /ALjihlava

 jana.tomankova@al-lighting.com

Absolventům nabízíme pracovní uplatnění v oblastech logistiky, podpory 

Nabízíme řadu praktikantských míst pro studenty, možnost stáží

Zázemí stabilní zahraniční společnosti využívající moderní technologie.

První krok = reakce na naši inzerovanou pozici formou zaslaného 
životopisu. Nejdéle do 5 dnů dostanete první zpětnou vazbu. Následuje 
pohovor s personalistou a s budoucím nadřízeným. Případně i jednodenní 
asssessment centrum. Jsou-li vzájemná očekávání slučitelná, pak naší 
spolupráci nic nebrání :-)

Automotive Lighting, s.r.o. je mezinárodní společnost 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



 @aveng.cz

AV ENGINEERING, a.s.

 Ing. Alena Čechová     cechovaa@aveng.cz

Plný úvazek

Částečný úvazek

209

OstatníOstatní

• Baví vás CAD a PLM? Chcete objevovat nové technologie?
• Rozumíte jazykům C/C++; Java; JavaScript; .NET; XML; HTML?
• Máte chuť předávat své znalosti dál?
Jsou vaše odpovědi ANO? Pak hledáme právě vás!

Nabízíme vám zajímavou práci v oblasti komplexního vývoje výrobků 
ve stabilní a perspektivní společnosti, která je na špici ve svém oboru. 
Členové našeho týmu mají příležitost být součástí nových oblastí, jako
je Service Lifecycle Management nebo Internet of Things.

• Vzdělání SŠ nebo VŠ, nejlépe strojírenského směru
• Pokročilá znalost anglického jazyka
• Základní znalost CAD, PLM nebo SLM systému

Pokud vás naše společnost zaujala a chtěli byste se ucházet o práci 
u nás, pak nám pošlete svůj životopis na adresu job@aveng.cz.
Můžete nás také kontaktovat na telefonním čísle 371 000 111, kde vám 
rádi zodpovíme veškeré dotazy.

OBORY PŮSOBENÍ:

STÁNEK
PROFIL SPOLEČNOSTI

HLEDÁME

NABÍZÍME

POŽADAVKY NA UCHAZEČE

PRŮBĚH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA

HumanitníHumanitní

StavebnictvíStavebnictví

ChemieChemie

InformatikaInformatika

ArchitekturaArchitektura

Strojní





Design





EkonomieEkonomie





ElektroElektro



 Kvítková 668, 760 01 Zlín

DEN: 27. 03. 2018

AV ENGINEERING je přední česká společnost zaměřená na propojování
digitálního a fyzického světa.

Jsme dodavatelem špičkových softwarových systémů (CAD – PLM – SLM 
– IoT ) od společnosti PTC.

Tyto softwarové technologie implementujeme, školíme jejich uživatele
a poskytujeme jim technickou podporu.

Náš tým spojuje spolehlivost, odhodlání, odbornost, pochopení, vášeň
a touha po kvalitě.

 www.aveng.cz    
 AV_ENGINEERING
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Part time

Summer job

Practise / Internship

Avast Software

We are looking for students for part-time roles:
• Developers (Android, C++, Java, JavaScript)
• QA Engineers, UX designers
• Online digital and marketing specialists, Malware analysts
• IoT Threat Researchers, Machine Learning Researchers

• A competitive salary 
• Part-time of 20 flexible hours per week 
• Great benefits: food and drink provided all day by the company, game 

room, music studio, fitness center, golf simulator and much more
• The chance to join a major global tech company
• Many opportunities for professional growth

COMPANY PROFILE

WE LOOK FOR

WE OFFER

Avast is one of the largest security companies in the world using next-gen 
technologies to fight cyber attacks in real time. We differ from other 
next-gen companies in that we have an immense cloud-based machine 
learning engine that receives a constant stream of data from our more 
than 435 million users, which facilitates learning at unprecedented 
speeds and makes our artificial intelligence engine smarter and faster 
than anyone else’s.

DAY: 27. 03. 2018

 www.avast.com

 Martina Bláhová     martina.blahova@avast.com
 Pikrtova 1737/1a, 140 00 Praha 4

 
 /avast.cs

Great benefits: food and drink provided all day by the company, game 

Avast is one of the largest security companies in the world using next-gen 
technologies to fight cyber attacks in real time. We differ from other 
next-gen companies in that we have an immense cloud-based machine 
learning engine that receives a constant stream of data from our more 
than 435 million users, which facilitates learning at unprecedented 
speeds and makes our artificial intelligence engine smarter and faster 

 martina.blahova@avast.com

128 million ransomware attacks
blocked by Avast in 2016

3.5 billion malware attacks
blocked by Avast each month

5.7 million malicious samples
collected in the Avast mobile threat detection database

200 billion URLs and 300 million files
checked by the Avast security cloud monthly

Ever considered starting
your career at Avast?



128 million ransomware attacks
blocked by Avast in 2016

3.5 billion malware attacks
blocked by Avast each month

5.7 million malicious samples
collected in the Avast mobile threat detection database

200 billion URLs and 300 million files
checked by the Avast security cloud monthly

Ever considered starting
your career at Avast?



 

AVECO

 www.aveco.com

 Jitka Štolcová    jitka.stolcova@aveco.com

Plný úvazek

Částečný úvazek

A16

OstatníOstatníOstatní

• Programátor C++
• Programátor Java
• Projektový manager

• 5 týdnů dovolené
• Sick days
• Flexibilní pracovní doba
• Příspěvek na stravování

• Penzijní pojištění
• Celofiremní akce
• Neformální přátelské prostředí

• Dobrá znalost Aj 
• U vývojářských pozic znalost 

programovacího jazyka
• Znalost OS Linux/Unix

• Zodpovědnost, pečlivost
• Samostatnost
• Ochota učit se novým věcem

OBORY PŮSOBENÍ:

STÁNEK
PROFIL SPOLEČNOSTI

HLEDÁME

NABÍZÍME

POŽADAVKY NA UCHAZEČE
MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA

HumanitníHumanitní

StavebnictvíStavebnictví

ChemieChemie

Informatika

ArchitekturaArchitekturaArchitektura

StrojníStrojní





DesignDesign





EkonomieEkonomie





ElektroElektro



 Veleslavínská 39, 162 00  Praha 6

DEN: 28. 03. 2018

Jsme česká fi rma s více než 25-letou historií v oblasti řídicích systémů 
pro televizní  a zpravodajská studia. Naše systémy řídí vysílání multikanálových 
televizí i produkci ve zpravodajských studiích v Evropě, Asii a Americe. Mezi 
klíčové zákazníky patří Televisa v Mexiku, Telefonica v Peru, TV Today v Indii, 
ARD v Německu a dalších 200 televizních stanic po celém světě.

Proč pracovat právě pro nás?
• Největší světová firma v oboru 
• Pracovní cesty do celého světa
• Mezinárodní tým 
• Podporujeme školení zaměstnanců
• Zajímavá práce v mediálním průmyslu
• Pracujeme s high-end technologiemi
• Možnost pracovního růstu

 /company/aveco
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Jsme česká fi rma s více než 25-letou historií v oblasti řídicích systémů 
pro televizní  a zpravodajská studia. Naše systémy řídí vysílání multikanálových 
televizí i produkci ve zpravodajských studiích v Evropě, Asii a Americe. Mezi 
klíčové zákazníky patří Televisa v Mexiku, Telefonica v Peru, TV Today v Indii, 
ARD v Německu a dalších 200 televizních stanic po celém světě.





 

 Gabriela Hojgr    gabriela.hojgr@avl.com
 Im Gewerbepark B29, Regensburg 93059, Germany

 
 /AVL.List

AVL Software and Functions GmbH

 www.avl.com 
 /company/avl

Engineers as well as students (e.g., internships) for development 
of controls systems in following areas:
• Combustion engine • Transmission Hybrid and electric powertrain 
• Autonomous drive • Safety and cyber security
• Embedded software • Big data application in automotive area

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!

COMPANY PROFILE

WE LOOK FOR

WE OFFER

AVL is the world‘s largest independent company in powertrain systems 
development as well as instrumentation and test systems. AVL is acting 
in the following scopes of business: 

Development of Powertrain Systems - AVL is a competent partner 
in development of all kinds of powertrain systems, incl. electric drive.

Simulation Tools: AVL also develops and markets the simulation methods 
which are necessary for the development work.

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

N23
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Full time

Part time

Summer job

Practise / Intership

Bachelor / Diploma 
thesis

DAY: 27. 03. 2018

Engineers as well as students (e.g., internships) for development 

• Combustion engine • Transmission Hybrid and electric powertrain 

AVL is the world‘s largest independent company in powertrain systems 
development as well as instrumentation and test systems. AVL is acting 

Development of Powertrain Systems - AVL is a competent partner 
in development of all kinds of powertrain systems, incl. electric drive.

Simulation Tools: AVL also develops and markets the simulation methods 

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

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



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



 

B&R

Aplikační inženýry pro naše pobočky v Brně a Praze. Náplní práce je vývoj 
aplikačního softwaru pro strojní a procesní řízení a to od ovládacích 
obrazovek, sběru dat, analýz dat, přes logické řízení, regulace analogových 
veličin, datové komunikace až po řízení pohonů, robotů a CNC atd.

Práci s moderními technologiemi: IoT, robotika, počítačové vidění atd.
Práci v oboru, který má obrovskou budoucnost. Pohodové pracovní 
prostředí a přátelský tým. Zaškolení do našich technologií v rámci 
Engineering Campu v sídle společnosti. Zázemí jednoho z nejlepších 
rakouských zaměstnavatelů.

PROFIL SPOLEČNOSTI

HLEDÁME

NABÍZÍME

Snaha dostát Perfection in Automation inspiruje a vede společnost B&R 
více jak 35 let. Dokonalost pro nás znamená vyvíjet ta nejlepší řešení. 
Znamená také rozvíjet dobré vztahy s našimi zákazníky, partnery, 
zaměstnanci a dodavateli.

S podnikatelskou odvahou a předvídavostí jsme se rychle dostali mezi 
přední celosvětové hráče v průmyslové automatizaci.Intuitivní cit 
pro vývoj trhu a nastolování nových trendů z nás činí lídra v inovacích 
a technologiích v průmyslu. 

Jako globální centrum pro strojní a tovární automatizaci v rámci skupiny 
ABB Group budeme i nadále rozšiřovat svou vedoucí pozici v mezinárodním 
tržním prostředí.

78

 www.br-automation.com

 Ing. Zdeněk Švihálek      Zdenek.svihalek@br-automation.com

Plný úvazek

Částečný úvazek

Brigáda

Praxe / Stáž

Trainee program

Závěrečná práce
(Diplomka / Bakalářka)

N24

OstatníOstatníOstatní

OBORY PŮSOBENÍ:

STÁNEK

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA

HumanitníHumanitní

StavebnictvíStavebnictví

ChemieChemie

Informatika

ArchitekturaArchitekturaArchitektura

Strojní





DesignDesign





EkonomieEkonomie





Elektro



 Stránského 39, 616 00 BRNO

DEN: 27. 03. 2018
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Aplikační inženýry pro naše pobočky v Brně a Praze. Náplní práce je vývoj 
aplikačního softwaru pro strojní a procesní řízení a to od ovládacích 
obrazovek, sběru dat, analýz dat, přes logické řízení, regulace analogových 

Práci s moderními technologiemi: IoT, robotika, počítačové vidění atd.
Práci v oboru, který má obrovskou budoucnost. Pohodové pracovní 
prostředí a přátelský tým. Zaškolení do našich technologií v rámci 

Snaha dostát Perfection in Automation inspiruje a vede společnost B&R 
více jak 35 let. Dokonalost pro nás znamená vyvíjet ta nejlepší řešení. 
Znamená také rozvíjet dobré vztahy s našimi zákazníky, partnery, 

S podnikatelskou odvahou a předvídavostí jsme se rychle dostali mezi 
přední celosvětové hráče v průmyslové automatizaci.Intuitivní cit 
pro vývoj trhu a nastolování nových trendů z nás činí lídra v inovacích 

Jako globální centrum pro strojní a tovární automatizaci v rámci skupiny 
ABB Group budeme i nadále rozšiřovat svou vedoucí pozici v mezinárodním 

 Zdenek.svihalek@br-automation.com



BETONBAU, s.r.o.

 Mgr. Ivana Vilímovská        ivana.vilimovska@betonbau.com

Plný úvazek

Částečný úvazek

Brigáda

Praxe / Stáž

Závěrečná práce
(Diplomka / Bakalářka)

221

OstatníOstatní

Studenty či absolventy elektro-technických a stavebních oborů se zájmem 
o energetiku a obchod. Můžete u nás pracovat na dohodu o provedení 
práce, na  zkrácený úvazek s výhledem na plnohodnotné pracovní 
uplatnění v naší firmě.

• zajímavou práci ve stabilní společnosti
• spravedlivou odměnu za Vaši práci, zvýhodněnou kartu Multisport
• možnost profesního růstu a využití cizích jazyků
• pro brigádníky: flexibilní pracovní dobu
• pro zaměstnance: 5 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, ...

• znalost MS Office (Excel, Word), orientace na internetu
• vyznat se ve výkresové dokumentaci
• logické uvažování, samostatnost, chuť se rozvíjet, spolehlivost a pečlivost

1. zareagujete na naši výzvu a pošlete životopis
2. ozveme se do 5 prac. dnů
3. 1.kolo - pohovor s personalistou a potencionálním nadřízeným, 

vypracování testu
4. 2.kolo - na základě kladného výsledku a Vašeho zájmu 2.rozhovor 

s nadřízeným, seznámení s prací a prac. podmínkami
5. rozhodnutí do 5 dnů

OBORY PŮSOBENÍ:

STÁNEK
PROFIL SPOLEČNOSTI

HLEDÁME

NABÍZÍME

POŽADAVKY NA UCHAZEČE

PRŮBĚH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA

HumanitníHumanitní

Stavebnictví

ChemieChemie

Informatika

ArchitekturaArchitektura

Strojní





Design





Ekonomie





Elektro



 Průmyslová 698/5a, 108 00 Praha 10 - Malešice

DEN: 28. 03. 2018

BETONBAU, s.r.o. je mezinárodní společnost působící na českém trhu
již 25 let jako specialista ve výrobě technických objektů. Jsme dceřinou 
společností firmy Betonbau v SRN. Výrobky BETONBAU vyvážíme po celé 
Evropě a i na ruský trh.
Tradice výroby je založena na výrobě bezespárých  železobetonových 
objektů, využívaných nejen jako technické objekty pro energetiku, 
plynárenství, chemický průmysl, ale také jako vodohospodářské 
stavby, Jsme renomovaným výrobcem průmyslově vyráběných 
blokových trafostanic a rozvoden. Systém BETONBAU dodává všechny 
stavby jako stavebnicový systém.

 www.betonbau.cz

79

 /Betonbau-1704851599743257



 /bimproject

BIM Project

 www.bimproject.cz

 David Šikula     david.sikula@bimproject.cz

Plný úvazek

Částečný úvazek

Brigáda

Praxe / Stáž

Trainee program

Závěrečná práce
(Diplomka / Bakalářka)

A29

OstatníOstatníOstatní

Parťáky, brigádníky a absolventy, kteří mají rádi výzvy, nebojí se sdělit 
vlastní názor na řešení problému a chtějí se podílet na vizionářském 
projektu s jasnou budoucností, a to na pozice:
• Programátor vývojář (JS, C# a C++)
• Obchodní zástupce    •  Architekt

• skvělý kolektiv mladých lidí, neformální pracovní prostředí
• flexibilní pracovní dobu, vlastní plánování času, homeoffice...
• samostatnou, kreativní a zodpovědnou práci na vlastních projektech
• pomoc s realizací seminární, bakalářské a diplomové práce
• neomezené množství kávy a čaje

OBORY PŮSOBENÍ:

STÁNEK
PROFIL SPOLEČNOSTI

HLEDÁME

NABÍZÍME

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA

HumanitníHumanitní

Stavebnictví

ChemieChemie

Informatika

Architektura

StrojníStrojní





DesignDesign





EkonomieEkonomie





ElektroElektro



 Hošťálkova 740/48, 169 00 Praha 6

Tvoříme budoucnost stavebnictví. Jsme BIM Project, technologická 
společnost vyvíjející cloudové řešení pro využití BIM. Zdokonalujeme
a zefektivňujeme architekturu a projektování a rozšiřujeme jejich 
možnosti budováním a správou největší české databáze stavebních 
prvků všech světových výrobců.

Jsme prvním a největším českým hráčem ve vývoji elektronických 
katalogů a pluginů pro projekční software. Nabízíme nejefektivnější 
řešení pro využití BIM procesu nejen při projektování v programech REVIT 
a ARCHICAD.
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DEN: 28. 03. 2018

 david.sikula@bimproject.cz

Parťáky, brigádníky a absolventy, kteří mají rádi výzvy, nebojí se sdělit 
vlastní názor na řešení problému a chtějí se podílet na vizionářském 

samostatnou, kreativní a zodpovědnou práci na vlastních projektech

Tvoříme budoucnost stavebnictví. Jsme BIM Project, technologická 
společnost vyvíjející cloudové řešení pro využití BIM. Zdokonalujeme
a zefektivňujeme architekturu a projektování a rozšiřujeme jejich 
možnosti budováním a správou největší české databáze stavebních 

Jsme prvním a největším českým hráčem ve vývoji elektronických 
katalogů a pluginů pro projekční software. Nabízíme nejefektivnější 
řešení pro využití BIM procesu nejen při projektování v programech REVIT 

Tvoříme
budoucnost
stavebnictví

Začátek rozhoduje o všem!
Buď u toho s námi!

Hledáme:
 Vývojáře
 Obchodníky
 Architekty

vývojem cloudového řešení
pro využití BIM

BIM Project s.r.o.
Hošťálkova 740/48
169 00 Praha 6

+420 777 959 318
david.sikula@bimproject.cz
www.bimproject.cz



Tvoříme
budoucnost
stavebnictví

Začátek rozhoduje o všem!
Buď u toho s námi!

Hledáme:
 Vývojáře
 Obchodníky
 Architekty

vývojem cloudového řešení
pro využití BIM

BIM Project s.r.o.
Hošťálkova 740/48
169 00 Praha 6

+420 777 959 318
david.sikula@bimproject.cz
www.bimproject.cz
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Full time

Part time

Trainee program

blue-infinity

Dentsu Aegis Network

We are looking for creative minds with interest in modern technologies, 
like CRM (Salesforce.com), Marketing Automation. Good analytical thinking 
and interest in coding (HTML, CSS) is important as well. Except for CRM 
enthusiast we are looking for also Project Managers and Business Analysts.

We offer interesting projects for prestigious clients like Nespresso, 
Adidas, Ikea, Coca-Cola, Phillip Morris International.
We can take you along your carrer journey.
We can provide you training on different areas

COMPANY PROFILE

WE LOOK FOR

WE OFFER

We help brands and businesses to succeed in the digital economy.
blue-infinity Linked by Isobar believes in ideas without limits. Our digital 
expertise is backed by robust systems and platforms, and is underpinned 
by the power and scale of Dentsu Aegis Network.

OUR MISSION
“To help brands and businesses embrace the full potential of digital 
through the unique combination of strategy, marketing, creative
and technology.”

DIGITAL ADDICTS OF TOMORROW
We are the pixel-pushing, code-creating, digital addicts of tomorrow.
A combination of creative minds and technical excellence.

DAY: 28. 03. 2018

 www.blue-infinity.com

 Vendula Vyškovská   vendula.vyskovska@b-i.com
 Havlíčkova 1029/3, 110 00 Nové Město

 /company/blue-infinity
 /blueinfinityOfficialPage

We are looking for creative minds with interest in modern technologies, 
like CRM (Salesforce.com), Marketing Automation. Good analytical thinking 
and interest in coding (HTML, CSS) is important as well. Except for CRM 
enthusiast we are looking for also Project Managers and Business Analysts.

We offer interesting projects for prestigious clients like Nespresso, 

We help brands and businesses to succeed in the digital economy.
blue-infinity Linked by Isobar believes in ideas without limits. Our digital 
expertise is backed by robust systems and platforms, and is underpinned 

“To help brands and businesses embrace the full potential of digital 
through the unique combination of strategy, marketing, creative

We are the pixel-pushing, code-creating, digital addicts of tomorrow.
A combination of creative minds and technical excellence.

 vendula.vyskovska@b-i.com

Do you enjoy 
a challenges?
45,000 experts. 
145 countries. 
One passion.

Become a #DigitalAddict 

blue-infinity Linked by Isobar is part of Dentsu Aegis Network,
with over 45,000 experts in 145 countries
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Do you enjoy 
a challenges?
45,000 experts. 
145 countries. 
One passion.

Become a #DigitalAddict 
Visit ://www.blue-infinity.com/careers/j/j/jjobs
or blue infinity profile on LinkedIn

blue-infinity Linked by Isobar is part of Dentsu Aegis Network,
with over 45,000 experts in 145 countries
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Full time

Part time

Bluewolf

• Junior Developer
• Senior Developer
• Technical Architect
• Data Architect

Work for an industry leader while learning cutting edge technology 
of cloud-based computing. Potential to grow into senior position very 
fast. Possibility to work on projects across Europe (if you are interested
in travelling). Very competitive salary & multiple benefits (i.e. Multisport 
card).

• Experience with an OO programming language (Java, C#, etc..),Solid 
skills in HTML, CSS, JavaScript, Experience with Salesforce a huge plus

• Understanding of design patterns • Desire to learn
• Experience with relational databases • Self motivated, team player
• Strong written and verbal communications

1. Introductory call with Talent Acquisition
2. Case study to complete (at home)
3. Technical Interview in our office with Head of Development 

(Europe)
4. Offer

COMPANY PROFILE

WE LOOK FOR

WE OFFER

REQUIREMENTS

Bluewolf is a global consulting agency that builds digital solutions 
designed to create results. Now.
We’re the #1 Salesforce partner for a reason—our technology-driven 
method combines our team’s years of experience with cloud solutions 
that continually connect our clients with their customers. We specialize 
in leading cloud technologies like Salesforce, but our clients come
to Bluewolf for so much more than our technical expertise. We serve
a community of future-focused industry leaders dedicated to building 
the next generation of digital experiences.
The way we see it, when business is done in real time on the cutting 
edge, it’s always now.

DAY: 28. 03. 2018

 www.bluewolf.com

 Michaela Tomášková             michaela.tomaskova@bluewolf.com
 Jindřišská 16, Praha 1, 110 00

 /company/24123
 /bluewolfcloud

Work for an industry leader while learning cutting edge technology 
of cloud-based computing. Potential to grow into senior position very 
fast. Possibility to work on projects across Europe (if you are interested

Experience with relational databases • Self motivated, team player

Introductory call with Talent Acquisition
Case study to complete (at home)
Technical Interview in our office with Head of Development 

Bluewolf is a global consulting agency that builds digital solutions 

We’re the #1 Salesforce partner for a reason—our technology-driven 
method combines our team’s years of experience with cloud solutions 
that continually connect our clients with their customers. We specialize 
in leading cloud technologies like Salesforce, but our clients come
to Bluewolf for so much more than our technical expertise. We serve
a community of future-focused industry leaders dedicated to building 

The way we see it, when business is done in real time on the cutting 

 michaela.tomaskova@bluewolf.com

HERD PACK

bluewolf.com/careers
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 /blumenbecker

Blumenbecker Prag s.r.o.

 www.blumenbecker.cz    

 Ing.Daniel Pirháč      DPirhac@blumenbecker.com

Plný úvazek

Částečný úvazek

Brigáda

A25

OstatníOstatníOstatní

• programátor PLC a průmyslových PC v HLL
• programátor robotik (roboty KUKA, FANUC, ...)
• programátor Machine vision (C#, C-Sharp)
• konstruktér strojní

• Zázemí mezinárodní firmy 
(Německo)

• Práce ve zkušeném kolektivu
• Samostatná práce
• Jazykové kurzy v prac. době

• Moderní pracovní prostředí
• Ubytování v Praze
• Školení v tuzemsku/zahraničí
• Odpovídající platové ohodnocení, 

bonusy v závislosti na výkonu

Absolvent VŠ/SŠ technického směru, nejlépe obory strojní+/elektro. 
Znalost programování. Znalost AJ / NJ, jeden z nich na komunikační 
úrovni. Řidičský průkaz skupiny B (nebo nutno doplnit).
Schopnost pracovat v týmu i individuálně při řešení zakázek. 
Ochota pracovat na projektech v tuzemsku i v zahraničí.

1. osobní pohovor
2. zkušební lhůta 3 měsíce
3. zvolený typ pracovního poměru (částečný, plný, brigáda, ...)

OBORY PŮSOBENÍ:

STÁNEK
PROFIL SPOLEČNOSTI

HLEDÁME

NABÍZÍME

POŽADAVKY NA UCHAZEČE

PRŮBĚH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA

HumanitníHumanitní

StavebnictvíStavebnictví

ChemieChemie

Informatika

ArchitekturaArchitekturaArchitektura

Strojní





DesignDesign





EkonomieEkonomie





Elektro



 Počernická 272 / 96, 108 00 Prah 10

DEN: 27. 03. 2018

PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE

Programování ŘS technologických procesů (PLC a průmyslová PC), 
elektroprojekce, projekce a realizace regulovaných pohonů SIEMENS.
Návrh a realizace strukturovaných průmyslových sítí (ETHERNET, PROFINET, 
PROFINET SAFETY)

ROBOTIKA

Programování robotů, off-line simulace robotických pracovišť a celých 
linek, robotické obrábění, robotické svařovací buňky vlastní konstrukce 
(projekce elektro i strojní), aplikace průmyslových kamer SICK, COGNEX, 
KEYENCE ve výrobních uzlech
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Znalost programování. Znalost AJ / NJ, jeden z nich na komunikační 

zkušební lhůta 3 měsíce
zvolený typ pracovního poměru (částečný, plný, brigáda, ...)

Programování ŘS technologických procesů (PLC a průmyslová PC), 
elektroprojekce, projekce a realizace regulovaných pohonů SIEMENS.
Návrh a realizace strukturovaných průmyslových sítí (ETHERNET, PROFINET, 

Programování robotů, off-line simulace robotických pracovišť a celých 
linek, robotické obrábění, robotické svařovací buňky vlastní konstrukce 
(projekce elektro i strojní), aplikace průmyslových kamer SICK, COGNEX, 



 /BohemiaEnergy

Bohemia Energy

 Lenka Hudcová     kariera@bohemiaenergy.cz

Plný úvazek

Částečný úvazek

Brigáda

Praxe / Stáž

Závěrečná práce
(Diplomka / Bakalářka)

A15

Ostatní

• Správce aplikací
• IT administrátor
• Datový analytik 
• Business analytik

• IT analytik
• BI analytik /DWH analytik
• Analytik pro IT bezpečnost 

Jsme rodinná firma – můžete ovlivnit řešení úkolů a vaše role může být 
hodně komplexní. Rosteme – šikovní kolegové proto mají příležitosti pro 
odborný i kariérní růst. Investujeme do IT – pracujeme s nejmodernější-
mi technologiemi.  Dáváme příležitost – studenty a absolventy všechno 
naučíme.

Od studentů oboru IT čekáme touhu učit se nové věci a získávat zkušenosti 
a praxi v oboru. Zbytek se u nás naučíte. 

Struktura naší firma je velmi plochá, výběrové řízení rychlé – v řadě 
případů se výsledek dozvíte ještě v den pohovoru.

OBORY PŮSOBENÍ:

STÁNEK
PROFIL SPOLEČNOSTI

HLEDÁME

NABÍZÍME

POŽADAVKY NA UCHAZEČE

PRŮBĚH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA

HumanitníHumanitní

StavebnictvíStavebnictví

ChemieChemie

InformatikaInformatika

ArchitekturaArchitektura

StrojníStrojní
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EkonomieEkonomie





ElektroElektro



 Na Poříčí 24-26, 110 00 Praha 1

DEN: 27. 03. 2018

Jsme rychle rostoucí rodinná firma vlastněná českými majiteli. 
Domácnostem, firmám a institucím v Česku a na Slovensku dodáváme 
elektřinu a plyn. I přes svoji velikost fungujeme flexibilně, držíme si 
přátelskou atmosféru a individuální přístup k zaměstnancům. 
A za inovaci pro klienty – uzavírání smluv přes tablety – jsme získali 
dvě prestižní IT ocenění. V Bohemia Energy máte šanci pracovat 
u 4. největšího dodavatele energií na českém trhu, který mimo jiné 
podporuje znevýhodněné děti.

 www.bohemiaenergy.cz
 /company/bohemia-energy-entity
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Potkáte se s BI, s RPA a AI (připravujeme implementaci).







 /company/8973394

Bosch Česká Republika

 /www.bosch.cz/kariera

 Jan Martinec    jan.martinec@cz.bosch.com

Plný úvazek

Částečný úvazek

Brigáda

Praxe / Stáž

Trainee program

Závěrečná práce
(Diplomka / Bakalářka)

103

OstatníOstatníOstatní

Hledáme mladé, talentované odborníky z oblasti strojírenství, elektro, IT
i ekonomie. Ať už se jedná o konstruktéry, materiálové inženýry, kvalitáře, 
elektrotechniky, logistiky, IT specialisty nebo ekonomy, každý si u nás své 
místo najde!

Přes 130 let měníme svět technologií a služeb. Podporujeme inovace, 
které zlepšují kvalitu života a šetří zdroje. Povzbuzujeme naše pracovníky, 
aby byli sami sebou. Hledáme work-life balance, protože je zásadní 
pro spokojenost v práci. Naše aktivity jsou tak rozmanité, jako naše lokality.

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

Záleží jak na kterou pozici. Nejdřív přijde telefonní kontakt ohledně 
základních informací. Následuje pohovor s kolegou z HR a následně
i s budoucím nadřízeným, případně dalšími členy týmu. Nakonec může 
být i setkání s GM. Vše se snažíme uskutečnit co nejrychleji, protože 
na čase nám záleží.

OBORY PŮSOBENÍ:

STÁNEK
PROFIL SPOLEČNOSTI

HLEDÁME

NABÍZÍME

POŽADAVKY NA UCHAZEČE

PRŮBĚH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA

HumanitníHumanitní

StavebnictvíStavebnictví

ChemieChemie

Informatika

ArchitekturaArchitekturaArchitektura

Strojní





DesignDesign





Ekonomie





Elektro



 Radlická 350/107d, 158 00 Praha 5

DEN: 27. 03. 2018

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

 /BoschCR
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Hledáme mladé, talentované odborníky z oblasti strojírenství, elektro, IT
i ekonomie. Ať už se jedná o konstruktéry, materiálové inženýry, kvalitáře, 
elektrotechniky, logistiky, IT specialisty nebo ekonomy, každý si u nás své 

Přes 130 let měníme svět technologií a služeb. Podporujeme inovace, 
které zlepšují kvalitu života a šetří zdroje. Povzbuzujeme naše pracovníky, 
aby byli sami sebou. Hledáme work-life balance, protože je zásadní 

Rádi uvítáme lidi kreativní, se smyslem pro inovace, protože ty náš ženou 
kupředu. Komunikativní znalost AJ / NJ je také potřeba. A hlavně chuť 

Záleží jak na kterou pozici. Nejdřív přijde telefonní kontakt ohledně 
základních informací. Následuje pohovor s kolegou z HR a následně
i s budoucím nadřízeným, případně dalšími členy týmu. Nakonec může 
být i setkání s GM. Vše se snažíme uskutečnit co nejrychleji, protože 
na čase nám záleží.

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

Pro více informací navštivte stránku
www.bosch.cz/kariera nebo naskenujte QR kód.



Pro více informací navštivte stránku
www.bosch.cz/kariera nebo naskenujte QR kód.



Rozh bej 
s
cel  sv t!

Studuje  elektro 
a chytly t  P LC ka?

plný úvazek

částečný úvazek

brigáda

praxe/stáž

závěrečná práce

elektro

Rozh bej 
s
cel  sv t!

Studuje  elektro 
a chytly t  P LC ka?

Jsme česká inženýrská společnost. Naší prací 
je průmyslová automatizace. Projektujeme. 
Programujeme. Oživujeme. Potřebujeme vás. 
Elektrotechniky s chutí poznat svět z první ruky. 
Přidejte se k nám. Společně rozhýbeme celý svět.  

Do vzdělávání a rozvoje know-how investujeme 
ročně 10 % z našeho zisku. Naši specialisté jsou 
přímo zapojování do strategického rozhodování. 
Techničtí lídři a zkušení specialisté se podílejí 
na vývoji našich produktů, způsobu zaškolování 
nových inženýrů a jiných klíčových oblastí.

Naši lídři vyrostli mezi námi. Do vedoucích pozic 
v technické i manažerské rovině umožňujeme růst 
v rámci firmy.

https://www.facebook.com/btechcz/
https://www.linkedin.com/company/b-tech-a-s-/

profil společnosti

hledáme
• Programátory PLC a HMI
• Programátory průmyslových robotů
• Projektanty elektro
• Servisní techniky - řídicí systémy, robotika, jednoúčelové stroje
• Techniky oživení MES 
• Projektového nákupčího
• Brigádníky pro SW práce do naší nové kanceláře v Brně

požadujeme
Chceš cestovat?
Ze školy máš základy PLC programování a chytlo tě to?
Jsi houževnatý a máš pozitivní přístup k práci, k životu a tak vůbec?
Pokud se domluvíš anglicky, je to skvělé, ale pokud ne, umíme ti s tím pomoci! 

kontakt
Lenka Klimešová 
jobs@btech.cz
www.btech.cz

U Borové 69, 58001 Havlíčkův Brod
Koněvova 141, 130 00 Praha 3
Podnikatelská 4 (Budova 2), Brno 

nabízíme
Technicky zajímavou a různorodou práci pro koncové zákazníky v oblasti procesní i výrobní 
automatizace: řídíme a oživujeme pivovary, automobilky, mlékárny, malé vodní elektrárny, 
logistická centra, výrobní závody v potravinářství i automotive.
Sehraný tým techniků jako jsi ty, který drží při sobě a zvládne někdy i nemožné.
Příležitost poznat v rámci své profese doslova celý svět z první ruky.

Rozh bej 
s
cel  sv t!

Studuje  elektro 
a chytly t  P LC ka?

 

firma B:Tech má celorepublikově inzerci C1. Po dohodě pouze a jen v BRNĚ pořádají na 
veletrhu soutěž o tablet a proto brněnští kolegové vymění levou kreativní stranu za motiv se 
soutěží! Ostatní centra použijí stávající celorepublikový motiv s odkazem na karierní stránky. 
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elektro

Rozh bej 
s
cel  sv t!

Studuje  elektro 
a chytly t  P LC ka?

Jsme česká inženýrská společnost. Naší prací 
je průmyslová automatizace. Projektujeme. 
Programujeme. Oživujeme. Potřebujeme vás. 
Elektrotechniky s chutí poznat svět z první ruky. 
Přidejte se k nám. Společně rozhýbeme celý svět.  

Do vzdělávání a rozvoje know-how investujeme 
ročně 10 % z našeho zisku. Naši specialisté jsou 
přímo zapojování do strategického rozhodování. 
Techničtí lídři a zkušení specialisté se podílejí 
na vývoji našich produktů, způsobu zaškolování 
nových inženýrů a jiných klíčových oblastí.

Naši lídři vyrostli mezi námi. Do vedoucích pozic 
v technické i manažerské rovině umožňujeme růst 
v rámci firmy.

https://www.facebook.com/btechcz/
https://www.linkedin.com/company/b-tech-a-s-/

profil společnosti

hledáme
• Programátory PLC a HMI
• Programátory průmyslových robotů
• Projektanty elektro
• Servisní techniky - řídicí systémy, robotika, jednoúčelové stroje
• Techniky oživení MES 
• Projektového nákupčího
• Brigádníky pro SW práce do naší nové kanceláře v Brně

požadujeme
Chceš cestovat?
Ze školy máš základy PLC programování a chytlo tě to?
Jsi houževnatý a máš pozitivní přístup k práci, k životu a tak vůbec?
Pokud se domluvíš anglicky, je to skvělé, ale pokud ne, umíme ti s tím pomoci! 

kontakt
Lenka Klimešová 
jobs@btech.cz
www.btech.cz

U Borové 69, 58001 Havlíčkův Brod
Koněvova 141, 130 00 Praha 3
Podnikatelská 4 (Budova 2), Brno 

nabízíme
Technicky zajímavou a různorodou práci pro koncové zákazníky v oblasti procesní i výrobní 
automatizace: řídíme a oživujeme pivovary, automobilky, mlékárny, malé vodní elektrárny, 
logistická centra, výrobní závody v potravinářství i automotive.
Sehraný tým techniků jako jsi ty, který drží při sobě a zvládne někdy i nemožné.
Příležitost poznat v rámci své profese doslova celý svět z první ruky.

Rozh bej 
s
cel  sv t!

Studuje  elektro 
a chytly t  P LC ka?

 

firma B:Tech má celorepublikově inzerci C1. Po dohodě pouze a jen v BRNĚ pořádají na 
veletrhu soutěž o tablet a proto brněnští kolegové vymění levou kreativní stranu za motiv se 
soutěží! Ostatní centra použijí stávající celorepublikový motiv s odkazem na karierní stránky. 
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Full time

Part time

Bühler Praha

• PLC Programmer
• SCADA Programmer
• .NET / WEB / APP Developer
• Software Developer
• Hardware Design Engineer

• Design Engineer (Inventor, 
Bentley)

International, successful company with sustainable prospects for the future.
Wide technically & modern environment with interesting challenges. Exciting 
development and training opportunities. International travel opportunity.
Flexible working hours. Bonuses and Cafeteria systeanom. Internal language 
courses.

Excellent knowledge of spoken and written English, German would be
an asset. Flexible and motivated team player. Willingness to travel abroad 
from time to time.

COMPANY PROFILE

WE LOOK FOR

WE OFFER

REQUIREMENTS

Every day, billions of people come into contact with Bühler technologies 
to cover their basic needs for foods and mobility. We contribute 
significantly to feeding the world’s population, setting the focus on food 
security and safety. The global production and processing of wheat, 
maize, rice, pasta, chocolate, and breakfast cereals relies strongly
on us. Furthermore, Bühler is a leading solution provider of die casting 
and surface coating technologies. 
As a leading technology group, Bühler invests every year up to 5 %
of its turnover in R&D. In 2017, its around 11,000 employees in over 140 
countries generated a turnover of CHF 2.7 billion.

DAY: 27. 03. 2018

 www.buhlergroup.com

 Tereza Dietzová      tereza.dietzova@buhlergroup.com
 Jihlavská 1558/21, 140 00 Praha 4

 /company/buhler
 /buhlergroup

Design Engineer (Inventor, 

International, successful company with sustainable prospects for the future.
Wide technically & modern environment with interesting challenges. Exciting 

an asset. Flexible and motivated team player. Willingness to travel abroad 

Every day, billions of people come into contact with Bühler technologies 
to cover their basic needs for foods and mobility. We contribute 
significantly to feeding the world’s population, setting the focus on food 
security and safety. The global production and processing of wheat, 
maize, rice, pasta, chocolate, and breakfast cereals relies strongly
on us. Furthermore, Bühler is a leading solution provider of die casting 

As a leading technology group, Bühler invests every year up to 5 %
of its turnover in R&D. In 2017, its around 11,000 employees in over 140 

 tereza.dietzova@buhlergroup.com

Innovations for a better world.

How can we 
feed 9 billion  

people? 



Innovations for a better world.

How can we 
feed 9 billion  

people? 
We want every human being to have 
access to healthy food.  

Even today, protein sources are exhausted. 
To sustainably nourish a growing world 
population, new solutions for the global 
feed and food system are required. That’s 
why we research into alternative protein 
sources such as insects or algae—to con-
tribute to a sustainable future. 

Want to join this journey?  
sustainable.future@buhlergroup.com
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 IT Specialist
 Cost Analyst
 Production Planning Egineer 

 Sales specialist
 CAD Constructor 

Aktuálně hledáme:

Production Planning Egineer 

 Sales specialist
 CAD Constructor 

Aktuálně hledáme:
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 IT Specialist
 Cost Analyst
 Production Planning Egineer 

 Sales specialist
 CAD Constructor 

Aktuálně hledáme:

CAD-PRO spol. s r.o.

 Markéta Kočí     hr@cadpro.cz

Plný úvazek

Částečný úvazek

Brigáda

Praxe / Stáž

S06

OstatníOstatní

Hledáme absolventy nebo studenty posledního ročníku technických 
oborů, kteří mají zájem rozšířit si své znalosti a dovednosti v projektové 
dokumentaci. Po zaučeníano budou samostatně vytvářet části jednotlivých 
projektů. Dle jazykových znalostí mohou být též vysláni na stáže do zahraničí.

• práci s nejmodernějšími technologiemi a nástroji
• zvyšování kvalifikace v rámci oboru - školení v systému PDMS
• možnost profesního růstu, rozhled a praxi napříč různorodými obory
• možnost působení a získávání zkušeností v zahraničí u našich klientů
• výuku cizích jazyků, množství benefitů

• SŠ vzdělání a 3 letou praxi nebo VŠ technického směru - strojní / stavební TZB
• uživatelskou znalost MS Office a AutoCAD
• znalost AJ nebo NJ na dobré úrovni
• pečlivost, samostatné rozhodování, kreativní myšlení
• odpovědnost, flexibilitu, týmového ducha

1. kolo výběrového řízení: zaslání životopisů a jejich selekce
2. kolo výběrového řízení: vybraní uchazeči budou pozváni na osobní 

pohovor s personálním managerem a vedoucím projektů
3. kolo výběrového řízení: osobní pohovor s jednatelem společnosti

OBORY PŮSOBENÍ:

STÁNEK
PROFIL SPOLEČNOSTI

HLEDÁME

NABÍZÍME

POŽADAVKY NA UCHAZEČE

PRŮBĚH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA

HumanitníHumanitní

StavebnictvíStavebnictví

ChemieChemie

InformatikaInformatika

ArchitekturaArchitektura

StrojníStrojní





Design





EkonomieEkonomie





ElektroElektro



 Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4

DEN: 28.03.2018

CAD – PRO spol.s r.o., česká multioborová projekční firma s více než 
dvacetiletou tradicí a orientací na zahraniční trhy, hledá novou posilu 
do svého týmu.
Naší hlavní činností je detailní zpracování technologických projektů 
se zaměřením na potrubní systémy, jejich koordinace a podpora. S tím 
související ocelové konstrukce a potřebné výpočty, pro různá průmyslová 
odvětví (energetika, farmacie, papírenství, chemický a petrochemický 
průmysl, potravinářský průmysl, automobilový průmysl, loďařství).
K tomuto účelu využíváme ty nejvyspělejší 3D technologie a softwary.
Pracujeme pro řadu významných světových firem se zaměřením 
na strojírenství.

 www.cadpro.cz
 /company/cad-pro-spol-s-r-o-
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 /cadprocompany



 

 Martin Krupa    martin.krupa@ca.com

 
 

CA Technologies

 www.ca.com
 

• Excellent working conditions in all areas
• Full-time
• Part-time
• Internship

COMPANY PROFILE

WE LOOK FOR

WE OFFER

CA Technologies creates software that fuels transformation
for companies and enables them to seize the opportunities 
of the application economy. From planning to DevOps to security 
to systems management, our solutions power innovation and drive 
competitive advantage for businesses everywhere. CA is working 
with companies worldwide to change the way we live, transact and 
communicate.

• Software Engineer (Java, C/C++, 
C# etc.)

• Automation Testers
• System Administrators
• Consultants

• Interns
• Accountants
• Account Managers
• Presales Consultants
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Full time

Part time

Practise / Intership

Trainee program

DAY: 28. 03. 2018

 V Parku 24, 148 00 - Praha 4

CA Technologies creates software that fuels transformation
for companies and enables them to seize the opportunities 
of the application economy. From planning to DevOps to security 
to systems management, our solutions power innovation and drive 
competitive advantage for businesses everywhere. CA is working 
with companies worldwide to change the way we live, transact and 



  /carrierathome

Carrier Refrigeration Operation 
Czech Republic s.r.o.

 Adéla Hofmannová                 adela.hofmannova@carrier-ref.cz

Plný úvazek

Částečný úvazek

Brigáda

Praxe / Stáž

223

OstatníOstatní

Studenta/ku  nebo absolventa/ku technického oboru se zájmem 
o problematiku chlazení (studium oboru chlazení výhodou).
Energickou a samostatnou osobnost se zájmem o moderní technologie.
Vedle češtiny/slovenštiny je důležité mluvit anglicky nebo německy– 
zákazníci jsou z širšího evropského regionu

příležitost pracovat pro jednoho z nejvýznamnějších hráčů na trhu. Práci 
v jednom z nejmodernějších center digitálních služeb. Další profesní 
rozvoj. Možnost využívat cizí jazyky na každodenní bázi, tým odborníků, 
kteří sdílejí vizi moderního servisu pro zákazníky a budou Vám pomáhat 
a inspirovat Vás.

OBORY PŮSOBENÍ:

STÁNEK
PROFIL SPOLEČNOSTI

HLEDÁME

NABÍZÍME

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA

HumanitníHumanitní

Stavebnictví

ChemieChemie

InformatikaInformatika

ArchitekturaArchitektura

Strojní





Design





EkonomieEkonomie





Elektro



 Lidická 323, 266 01 Beroun

DEN: 28. 03. 2018

Společnost Carrier stojí v čele světových poskytovatelů řešení 
pro vytápění, klimatizaci a chlazení již od roku 1902. V České republice máme 
ředitelství pro region EMEA, distribuci a dva výrobní závody. Dále máme 
Centrum vzdálené správy a digitálních služeb pro zákazníky ve střední 
a východní Evropě z řad obchodních řetězců.

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

 www.carrier.com/commercial-refrigeration/cs/cz/          
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 Adéla Ho

Studenta/ku  nebo absolventa/ku technického oboru se zájmem 
o problematiku chlazení (studium oboru chlazení výhodou).
Energickou a samostatnou osobnost se zájmem o moderní technologie.
Vedle češtiny/slovenštiny je důležité mluvit anglicky nebo německy– 
zákazníci jsou z širšího evropského regionu

příležitost pracovat pro jednoho z nejvýznamnějších hráčů na trhu. Práci 
v jednom z nejmodernějších center digitálních služeb. Další profesní 
rozvoj. Možnost využívat cizí jazyky na každodenní bázi, tým odborníků, 
kteří sdílejí vizi moderního servisu pro zákazníky a budou Vám pomáhat 
a inspirovat Vás.

PROFIL SPOLEČNOSTI

HLEDÁME

NABÍZÍME

 Lidická 323, 266 01 Beroun

Společnost Carrier stojí v čele světových poskytovatelů řešení 
pro vytápění, klimatizaci a chlazení již od roku 1902. V České republice máme 
Společnost Carrier stojí v čele světových poskytovatelů řešení 
pro vytápění, klimatizaci a chlazení již od roku 1902. V České republice máme 
Společnost Carrier stojí v čele světových poskytovatelů řešení 

ředitelství pro region EMEA, distribuci a dva výrobní závody. Dále máme 
Centrum vzdálené správy a digitálních služeb pro zákazníky ve střední 
a východní Evropě z řad obchodních řetězců.

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



 /CBRECeskarepublika

CBRE s.r.o.

 www.cbre.cz

 Šárka Vítková    sarka.vitkova@cbre.com 

Plný úvazek

Částečný úvazek

Brigáda

S02

OstatníOstatníOstatní

Hledáme nadšené a motivované studenty vyšších ročníků a absolventy, 
které zajímá oblast komerčního real estate a rádi by v této oblasti 
odstartovali svou kariéru. Uplatnění u nás najdou zejména studenti 
Fakulty architektury a Fakulty stavební.

• Pozice z oblasti stavebního managementu, investičních analýz, oceňování 
a správy nemovitostí.

• Možnost startu kariéry v zajímavé oblasti a získání zkušeností.
• Zaměření na profesní rozvoj a podílení se na zajímavých projektech.
• Škálu zaměstnaneckých benefi tů. 

• Nadšení, motivace a chuť do práce.
• Aktivní přístup.
• Komunikativní znalost anglického jazyka.
• Předchozí pracovní zkušenosti nejsou nutné, vše potřebné tě naučíme.

V průběhu výběrového řízení se setkáš s našimi odborníky, případnými 
budoucími kolegy, kteří ti představí naši firmu a možnosti práce u nás. 
Současně zjistí tvou motivaci a ověří předpoklady pro výkon dané práce. 
Výběrová řízení na juniorské pozice bývají jednokolová či dvoukolová.

OBORY PŮSOBENÍ:

STÁNEK
PROFIL SPOLEČNOSTI

HLEDÁME

NABÍZÍME

POŽADAVKY NA UCHAZEČE

PRŮBĚH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA

HumanitníHumanitní

Stavebnictví

ChemieChemie

InformatikaInformatika

Architektura

StrojníStrojní





DesignDesign





Ekonomie





ElektroElektro



 Náměstí Republiky 1a, 110 00 Praha 1

DEN: 28. 03. 2018

CBRE Group je společností figurující na žebříčku Fortune 500 a indexu S&P 
500 se sídlem v Los Angeles, je světovou vedoucí společností v oblasti 
realitních služeb a investic. S přibližně 75 000 zaměstnanci poskytujeme 
služby majitelům nemovitostí, investorům a nájemníkům prostřednictvím 
více než 450 poboček po celém světě. S téměř 350 zaměstnanci v České 
republice poskytujeme širokou škálu integrovaných služeb, které zahrnují 
project management, property management, investment management, 
oceňování nemovitostí, pronájem nemovitostí, průzkumy trhu
a strategické poradenství.

 /company/cbre-czech-republic
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Hledáme nadšené a motivované studenty vyšších ročníků a absolventy, 
které zajímá oblast komerčního real estate a rádi by v této oblasti 
odstartovali svou kariéru. Uplatnění u nás najdou zejména studenti 

Pozice z oblasti stavebního managementu, investičních analýz, oceňování 

Předchozí pracovní zkušenosti nejsou nutné, vše potřebné tě naučíme.

V průběhu výběrového řízení se setkáš s našimi odborníky, případnými 
budoucími kolegy, kteří ti představí naši firmu a možnosti práce u nás. 
Současně zjistí tvou motivaci a ověří předpoklady pro výkon dané práce. 
Výběrová řízení na juniorské pozice bývají jednokolová či dvoukolová.

CBRE Group je společností figurující na žebříčku Fortune 500 a indexu S&P 
500 se sídlem v Los Angeles, je světovou vedoucí společností v oblasti 
realitních služeb a investic. S přibližně 75 000 zaměstnanci poskytujeme 
služby majitelům nemovitostí, investorům a nájemníkům prostřednictvím 
více než 450 poboček po celém světě. S téměř 350 zaměstnanci v České 
služby majitelům nemovitostí, investorům a nájemníkům prostřednictvím 
více než 450 poboček po celém světě. S téměř 350 zaměstnanci v České 
služby majitelům nemovitostí, investorům a nájemníkům prostřednictvím 

republice poskytujeme širokou škálu integrovaných služeb, které zahrnují 
project management, property management, investment management, 
oceňování nemovitostí, pronájem nemovitostí, průzkumy trhu





 

CB&I s.r.o.

 www.CBI.jobs.cz

Hledáme motivované absolventy technických oborů (elektro, strojní, 
chemie, stavební) se zájmem o obor oil&gas, velkou chutí se neustále 
něco nového učit a proaktivním přístupem. Vzhledem k mezinárodnímu 
charakteru našich projektů by vhodný uchazeč měl mít pokročilou 
znalost angličitny.

• práci ve velmi atraktivním a unikátním oboru v našem regionu
• účast na projektech po celém světě a úzkou spolupráci se zahraničím 

s častým využitím angličitny
• odpovídající finanční ohodnocení a zaměstnanecké benefity 

(stravenky, 5 týdnů dovolené, jazykové kurzy atd.)
• podporu dalšího vzdělávání

PROFIL SPOLEČNOSTI

HLEDÁME

NABÍZÍME

CB&I s.r.o. je inženýrsko-dodavatelská společnost poskytující rozsáhlou 
škálu technologií a služeb pro zpracování ropy a plynu v rafinérském, 
petrochemickém a chemickém průmyslu.

CB&I s.r.o. je plně integrovanou součástí nadnárodního koncernu CB&I 
se sídlem ve Spojených státech amerických. Současná orientace 
společnosti umožňuje vykonávat široké spektrum inženýrských služeb 
od studií a projektování, přes nákup a dodávku, až po řízení výstavby 
investičních celků a jejich uvádění do provozu. V naší brněnské kanceláři 
najdete přes 400 profesionálů v různých, převážně technických oborech.

 

 Vojtěch Kadlec     VKadlec@CBI.com

Částečný úvazek

Brigáda

Praxe / Stáž

Závěrečná práce
(Diplomka / Bakalářka)

207

OstatníOstatníOstatní

OBORY PŮSOBENÍ:

STÁNEK

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA

HumanitníHumanitní

Stavebnictví

Chemie

InformatikaInformatika

ArchitekturaArchitekturaArchitektura

Strojní





DesignDesign





EkonomieEkonomie





Elektro



 Holandská 8, 639 00  Brno

DEN: 27. 03. 2018
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Hledáme motivované absolventy technických oborů (elektro, strojní, 
chemie, stavební) se zájmem o obor oil&gas, velkou chutí se neustále 
něco nového učit a proaktivním přístupem. Vzhledem k mezinárodnímu 
charakteru našich projektů by vhodný uchazeč měl mít pokročilou 

účast na projektech po celém světě a úzkou spolupráci se zahraničím 

CB&I s.r.o. je inženýrsko-dodavatelská společnost poskytující rozsáhlou 
škálu technologií a služeb pro zpracování ropy a plynu v rafinérském, 

CB&I s.r.o. je plně integrovanou součástí nadnárodního koncernu CB&I 
se sídlem ve Spojených státech amerických. Současná orientace 
společnosti umožňuje vykonávat široké spektrum inženýrských služeb 
od studií a projektování, přes nákup a dodávku, až po řízení výstavby 
investičních celků a jejich uvádění do provozu. V naší brněnské kanceláři 
najdete přes 400 profesionálů v různých, převážně technických oborech.

Nastartujte svoji kariéru v CB&I
Pro naši brněnskou pobočku hledáme absolventy 
technických směrů, kteří se nebojí komunikovat v 
angličtině. Každá otevřená pozice je součástí týmu 
špičkových specialistů v daném oboru, od kterých 
se nadšený a schopný absolvent, mající zájem o 
vlastní rozvoj, naučí vše potřebné k smysluplné a 
samostatné práci. Uplatnění nabízíme zejména v 
následujících disciplínách:

 � Mechanical and Piping Engineering
 � Electrical and Instrumentation Engineering
 � Process Engineering
 � Civil Engineering
 � Project Management
 � Project Controls
 � Estimating
 � Procurement and Logistics
 � Construction
 � Information Systems

Kdo jsme?
CB&I je předním poskytovatelem technologií a 
infrastruktury pro energetický průmysl.

Pomocí našeho integrovaného modelu poskytuje 
CB&I nejkomplexnější řešení dodavatelského řetězce 
v tomto odvětví, což nám umožňuje realizovat 
největší projekty po celém světě.

CB&I poskytuje spolehlivá řešení našim zákazníkům 
po celém světě při udržování a vytrvalém zaměření 
na bezpečnost a nekompromisní standard kvality.

Zjistěte více na:
jobscz@CBI.com
+ 420 545 517 887

www.CBI.com

www.CBI.jobs.cz

45M082016H
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 /CertiCon

CertiCon a.s.

 www.makejvit.cz

 Alexandra Sedláková    alexandra.sedlakova@certicon.cz

A18

OstatníOstatníOstatní

Baví Vás programování a kybernetika? Výborně!
Právě hledáme VÝVOJÁŘE a TESTERY, absolventy a studenty vyšších 
ročníků VŠ se zaměřením na IT nebo příbuzné technické obory.
Hledáme nejen nadšence do IT, ale třeba i parťáky na dračí lodě.

Díky naší úzké spolupráci se špičkovými vysokoškolskými pracovišti 
je CertiCon skvělou firmou, kde můžeš nastartovat svoji kariéru v IT – 
nabízíme spolupráci formou plných úvazků pro absolventy i částečných 
úvazků (dlouhodobá brigáda) pro studenty technických oborů
s dokončeným Bc. vzděláním.

Ideální by bylo, kdyby ses už někdy potkal s některými z těchto 
technologií: 
• C/C++    •  C#
• Java     •  iOS/Android 
• manuální i automatické testování •  JavaScript

OBORY PŮSOBENÍ:

STÁNEK
PROFIL SPOLEČNOSTI

HLEDÁME

NABÍZÍME

POŽADAVKY NA UCHAZEČE
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 Evropská 11, 160 00 Praha 6

DEN: 27. 03. 2018

Jsme česká technologická společnost zabývající se inovacemi
a vývojem softwarových a hardwarových řešení pro oblasti zdravotnictví, 
telekomunikace či automobilového a leteckého průmyslu. Naše projekty 
realizujeme po celém světě. Velmi úzce spolupracujeme se špičkovými 
technickými univerzitami a výzkumnými laboratořemi v celé Evropské 
unii. V současné době zaměstnáváme přes 360 odborníků v Praze, Plzni, 
Ostravě a nově i Olomouci.

Dejvický kulaťák určitě znáte a víte, kde je v Dejvicích Billa? 
Tak přesně v této budově sídlí také CertiCon. :-)

 /company/113677

Plný úvazek

Částečný úvazek

Brigáda

104

Napiš nám, my ti odpovíme. Před osobním setkáním ti zavoláme, 
abychom zjistili, jaku práci ideálně hledáš. Pak se společně potkáme. 
Když si padneme do oka, potkáme se ještě jednou, tentokrát i za účasti 
kolegů z konkrétního projektu. No a když si všichni budeme notovat, 
domluvíme se na spolupráci.

 alexandra.sedlakova@certicon.cz

Právě hledáme VÝVOJÁŘE a TESTERY, absolventy a studenty vyšších 

Díky naší úzké spolupráci se špičkovými vysokoškolskými pracovišti 
je CertiCon skvělou firmou, kde můžeš nastartovat svoji kariéru v IT – 
nabízíme spolupráci formou plných úvazků pro absolventy i částečných 

Jsme česká technologická společnost zabývající se inovacemi
a vývojem softwarových a hardwarových řešení pro oblasti zdravotnictví, 
telekomunikace či automobilového a leteckého průmyslu. Naše projekty 
realizujeme po celém světě. Velmi úzce spolupracujeme se špičkovými 
technickými univerzitami a výzkumnými laboratořemi v celé Evropské 
unii. V současné době zaměstnáváme přes 360 odborníků v Praze, Plzni, 

Napiš nám, my ti odpovíme. Před osobním setkáním ti zavoláme, 
abychom zjistili, jaku práci ideálně hledáš. Pak se společně potkáme. 
Když si padneme do oka, potkáme se ještě jednou, tentokrát i za účasti 
kolegů z konkrétního projektu. No a když si všichni budeme notovat, 
domluvíme se na spolupráci.

trainee program

plný úvazek

částečný úvazek

brigáda

praxe/stáž

závěrečná práce

informatika

CGI je přední globální firma v oblasti IT konzultací 
a služeb založená v roce 1976. Na českém trhu 
působíme od roku 1993, kdy jsme zde dokončili 
první projekt. Díky vysoké kvalitě IT služeb jsme 
si v České republice získali pověst spolehlivých 
profesionálů. Spolupráce se 70.000 odborníky, kteří 
pracují pro CGI na stovkách míst po celém světě, 
nám umožňuje spojit znalosti místních podmínek 
s globálními zkušenostmi a zdroji a nabídnout 
špičkové a komplexní poradenství, systémovou 
integraci a outsourcing, včetně specifických řešení 
pro různá odvětví. Více o tom, na čem všem pracují 
naši kolegové, najdeš na www.cgikariera.cz.

www.facebook.com/CGIITCZECH/
https://www.linkedin.com/company/1415/

profil společnosti

hledáme
• absolventy vysokých škol se zaměřením na IT 
• nové kolegy, se silnou motivací k učení nových technologií
• zkušené i nadšené programátory
• sme specialisti v oblastech systémové integrace, vývoji a nasazení SW řešení nebo podpory, 

údržby aplikací pro zákazníky v různých odvětvích jako jsou (telekomunikace, finance, 
průmysl aj.), jestli tě to baví a zajímá, staň se jedním z nás

požadujeme
• zapálení pro IT, zkušenosti s programováním 
• chuť neustále se učit nové technologie na velkých projektech
• ochotu přijímat výzvy a nebát se „skočit do vody”
• schopnost pracovat samostatně, ale připravenost účastnit i se týmové práce

kontakt
Vladimír Bláha
kariera.cz@cgi.com
www.cz.cgi.com

CGI IT Czech Republic s.r.o.
Laurinova 2800/4
155 00, Praha 5 – Stodůlky

nabízíme
• stabilitu, zázemí a perspektivu globální IT společnosti
• zajímavé projekty v rozmanitých oblastech
• možnost učit se nové technologie a rozvíjet znalosti různých odvětví
• příjemné pracovní prostředí a skvělou partu lidí
• akciový program pro zaměstnance a podíl na zisku společnosti 
• mnoho zajímavých zaměstnaneckých benefitů
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trainee program

plný úvazek

částečný úvazek

brigáda

praxe/stáž

závěrečná práce

informatika

CGI je přední globální firma v oblasti IT konzultací 
a služeb založená v roce 1976. Na českém trhu 
působíme od roku 1993, kdy jsme zde dokončili 
první projekt. Díky vysoké kvalitě IT služeb jsme 
si v České republice získali pověst spolehlivých 
profesionálů. Spolupráce se 70.000 odborníky, kteří 
pracují pro CGI na stovkách míst po celém světě, 
nám umožňuje spojit znalosti místních podmínek 
s globálními zkušenostmi a zdroji a nabídnout 
špičkové a komplexní poradenství, systémovou 
integraci a outsourcing, včetně specifických řešení 
pro různá odvětví. Více o tom, na čem všem pracují 
naši kolegové, najdeš na www.cgikariera.cz.

www.facebook.com/CGIITCZECH/
https://www.linkedin.com/company/1415/

profil společnosti

hledáme
• absolventy vysokých škol se zaměřením na IT 
• nové kolegy, se silnou motivací k učení nových technologií
• zkušené i nadšené programátory
• sme specialisti v oblastech systémové integrace, vývoji a nasazení SW řešení nebo podpory, 

údržby aplikací pro zákazníky v různých odvětvích jako jsou (telekomunikace, finance, 
průmysl aj.), jestli tě to baví a zajímá, staň se jedním z nás

požadujeme
• zapálení pro IT, zkušenosti s programováním 
• chuť neustále se učit nové technologie na velkých projektech
• ochotu přijímat výzvy a nebát se „skočit do vody”
• schopnost pracovat samostatně, ale připravenost účastnit i se týmové práce

kontakt
Vladimír Bláha
kariera.cz@cgi.com
www.cz.cgi.com

CGI IT Czech Republic s.r.o.
Laurinova 2800/4
155 00, Praha 5 – Stodůlky

nabízíme
• stabilitu, zázemí a perspektivu globální IT společnosti
• zajímavé projekty v rozmanitých oblastech
• možnost učit se nové technologie a rozvíjet znalosti různých odvětví
• příjemné pracovní prostředí a skvělou partu lidí
• akciový program pro zaměstnance a podíl na zisku společnosti 
• mnoho zajímavých zaměstnaneckých benefitů
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CETIN

 www.cetin.cz

Aktuálně pro absolventy:
• Specialista NMC pro konfiguraci 

sítí a služeb

• Specialista kapacitního plánování 
sítě

• IT vývojář

• Pro studenty:
roční Internship program

• školení a spolupráce s odborníky
• finanční odměna, pracovní doba 

na míru

• Pro absolventy:
• práci na plný úvazek
• odměny, notebook, mobil 

s výhodným tarifem a internetem
• know-how od profesionálů

Studenti VŠ (studující i absolventi), kreativní mladí lidé se zájmem
o moderní technologie, svět telekomunikací a IT.

Bližší informace najdete na našich kariérních stránkách www.cetin.cz.

PROFIL SPOLEČNOSTI

HLEDÁME

NABÍZÍME

POŽADAVKY NA UCHAZEČE

PRŮBĚH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

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

/company/česká-telekomunikační-infrastruktura

Průběžně hledáme studenty 3. a 4. ročníků do programu Internship.

 Milena Synáčková    HR@cetin.cz

Plný úvazek

Částečný úvazek

Brigáda

Praxe / Stáž

Trainee program

Závěrečná práce
(Diplomka / Bakalářka)
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za spravedlivých a rovných podmínek pro všechny operátory.
Na mezinárodní úrovni jsme přítomni prostřednictvím fyzických síťových 

Specialista kapacitního plánování 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN) spravuje a provozuje 
největší telekomunikační síť pokrývající celé území České republiky. 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN) spravuje a provozuje 
největší telekomunikační síť pokrývající celé území České republiky. 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN) spravuje a provozuje 

Jsme nezávislým velkoobchodním hráčem bez vazeb na konkrétního 
poskytovatele. Naší filozofií je princip otevřeného přístupu k síti
za spravedlivých a rovných podmínek pro všechny operátory.

Bližší informace najdete na našich kariérních stránkách www.cetin.cz.

Specialista kapacitního plánování 

Bližší informace najdete na našich kariérních stránkách www.cetin.cz.

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN) spravuje a provozuje 
největší telekomunikační síť pokrývající celé území České republiky. 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN) spravuje a provozuje 
největší telekomunikační síť pokrývající celé území České republiky. 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN) spravuje a provozuje 

Jsme nezávislým velkoobchodním hráčem bez vazeb na konkrétního 
poskytovatele. Naší filozofií je princip otevřeného přístupu k síti
za spravedlivých a rovných podmínek pro všechny operátory.
Na mezinárodní úrovni jsme přítomni prostřednictvím fyzických síťových 

SPOJTE SVOU BUDOUCNOST 
SE ŠPIČKOU V OBORU

URČUJEME SMĚR I TEMPO ROZVOJE TELEKOMUNIKACÍ

AKTUÁLNÍ SEZNAM POZIC 
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CGI

 www.cz.cgi.com 

• absolventy vysokých škol se zaměřením na IT 
• nové kolegy, se silnou motivací k učení nových technologií
• zkušené i nadšené programátory
Zapojíme tě do projektů v oblastí SW řešení, podpory a systémové inte-
grace v různých odvětvích např. (telekomunikace, finance, energetika).

• stabilitu, zázemí, perspektivu globální IT firmy
• zajímavé projekty v různých oblastech
• možnost učit se nové technologie a rozvíjet znalosti 
• příjemné pracovní prostředí a skvělou partu lidí
• akciový program pro zaměstnance a podíl na zisku společnosti

• zapálení pro IT, zkušenosti s programováním 
• chuť neustále se učit nové technologie na velkých projektech
• ochotu přijímat výzvy a nebát se „skočit do vody”
• schopnost pracovat samostatně, ale připravenost účastnit i se týmové 

práce

1. Zavoláme ti a ověříme si pracovní shodu.
2. Osobní pohovor u nás (Praha, Brno, Ostrava, Bratislava) – tvůj 

potenciální nadřízený si tě může vyzkoušet případovou studií, vše 
s tebou podrobně probere.

3. Finální pracovní nabídka, podpis smlouvy.  
4. Vítej v týmu CGI

PROFIL SPOLEČNOSTI

HLEDÁME

NABÍZÍME

POŽADAVKY NA UCHAZEČE

PRŮBĚH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

CGI je přední globální firma v oblasti IT konzultací a služeb založená 
v roce 1976. Na českém trhu působíme od roku 1993, kdy jsme zde dokončili 
první projekt. Díky vysoké kvalitě IT služeb jsme si v České republice 
získali pověst spolehlivých profesionálů. Spolupráce se 70.000 odborníky,
kteří pracují pro CGI na stovkách míst po celém světě, nám umožňuje 
spojit znalosti místních podmínek s globálními zkušenostmi a zdroji
a nabídnout špičkové a komplexní poradenství, systémovou integraci
a outsourcing, včetně specifických řešení pro různá odvětví. Více o tom, 
na čem všem pracují naši kolegové, najdeš na www.cz.cgi.com sekce 
kariéra.

 /company/1415

 Vladimír Bláha     kariera.cz@cgi.com

Plný úvazek

Částečný úvazek

Brigáda

Praxe / Stáž

Trainee program

Závěrečná práce
(Diplomka / Bakalářka)
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Zapojíme tě do projektů v oblastí SW řešení, podpory a systémové inte-
grace v různých odvětvích např. (telekomunikace, finance, energetika).

schopnost pracovat samostatně, ale připravenost účastnit i se týmové 

Zavoláme ti a ověříme si pracovní shodu.
Osobní pohovor u nás (Praha, Brno, Ostrava, Bratislava) – tvůj 
potenciální nadřízený si tě může vyzkoušet případovou studií, vše 
s tebou podrobně probere.
Finální pracovní nabídka, podpis smlouvy.  
Vítej v týmu CGI

CGI je přední globální firma v oblasti IT konzultací a služeb založená 
v roce 1976. Na českém trhu působíme od roku 1993, kdy jsme zde dokončili 
první projekt. Díky vysoké kvalitě IT služeb jsme si v České republice 
v roce 1976. Na českém trhu působíme od roku 1993, kdy jsme zde dokončili 
první projekt. Díky vysoké kvalitě IT služeb jsme si v České republice 
v roce 1976. Na českém trhu působíme od roku 1993, kdy jsme zde dokončili 

získali pověst spolehlivých profesionálů. Spolupráce se 70.000 odborníky,
kteří pracují pro CGI na stovkách míst po celém světě, nám umožňuje 
spojit znalosti místních podmínek s globálními zkušenostmi a zdroji
a nabídnout špičkové a komplexní poradenství, systémovou integraci
a outsourcing, včetně specifických řešení pro různá odvětví. Více o tom, 
na čem všem pracují naši kolegové, najdeš na www.cz.cgi.com sekce 
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if (you.canBuild() or if (you.makeAStrongOne() or if (you.spotEveryBug()&& 

   (interest == true) ) 
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*/applyFor(IT_ARCHITECT) or applyFor(JAVA_DEVELOPER)or applyFor(SOFTWARE_TESTER);
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if (you.canBuild() or if (you.makeAStrongOne() or if (you.spotEveryBug()&& 

   (interest == true) ) 
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*/applyFor(IT_ARCHITECT) or applyFor(JAVA_DEVELOPER)or applyFor(SOFTWARE_TESTER);
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Chart Ferox, a.s.

 www.chart-ferox.com

 Ing. Daniela Prášková    daniela.praskova@chartindustries.com

Plný úvazek

Částečný úvazek

Brigáda

Praxe / Stáž

212

OstatníOstatníOstatní

• Design Engineer
• Projektový inženýr
• Inženýr pevnostních výpočtů

• Elektro inženýr / elektrotechnik
• Průmyslový inženýr 
• Product Manager

• Zajímavé a perspektivní zaměstnání v prosperující mezinárodní společnosti
• Stáže v ČR. Dlouhodobé praxe v průběhu studia
• Témata a vedení diplomových prací
• Široké možnosti vzdělávání a osobního rozvoje, kariérní růst
• Motivující finanční ohodnocení

OBORY PŮSOBENÍ:

STÁNEK
PROFIL SPOLEČNOSTI

HLEDÁME

NABÍZÍME

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA

HumanitníHumanitní

StavebnictvíStavebnictví

ChemieChemie

InformatikaInformatika

ArchitekturaArchitekturaArchitektura

Strojní





DesignDesign





EkonomieEkonomie





ElektroElektro



 Ústecká 30, 405 30 Děčín 5

DEN: 28. 03. 2018

Společnost Chart Ferox, a.s., je celosvětově uznávaným výrobcem
a dodavatelem kryogenních zařízení a systémů na skladování, dopravu a 
distribuci zkapalněných technických plynů. 
Chart Ferox, a.s. Děčín je součástí koncernu Chart Industries, Inc.,
s celosvětovým pokrytím a pobočkami v USA, Číně, Austrálii, Velké Británii 
a Německu.  
Chart Ferox, a.s., hledá motivované studenty i absolventy ČVUT Praha,  
zejména do oddělení:
• Konstrukce
• Kvality
• Průmyslového inženýrství
• Product managementu 

 

110

• Inženýr pro vývoj kryogenních zařízení

 daniela.praskova@chartindustries.com

Elektro inženýr / elektrotechnik

Zajímavé a perspektivní zaměstnání v prosperující mezinárodní společnosti

Společnost Chart Ferox, a.s., je celosvětově uznávaným výrobcem
a dodavatelem kryogenních zařízení a systémů na skladování, dopravu a 

Chart Ferox, a.s. Děčín je součástí koncernu Chart Industries, Inc.,
s celosvětovým pokrytím a pobočkami v USA, Číně, Austrálii, Velké Británii 
Chart Ferox, a.s. Děčín je součástí koncernu Chart Industries, Inc.,
s celosvětovým pokrytím a pobočkami v USA, Číně, Austrálii, Velké Británii 
Chart Ferox, a.s. Děčín je součástí koncernu Chart Industries, Inc.,

Chart Ferox, a.s., hledá motivované studenty i absolventy ČVUT Praha,  
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 /company/cngroup-dk

CN Group CZ s.r.o.

 www.cnjobs.cz

 Zdeňka Krejčíková    krejcikova@cngroup.dk

Plný úvazek

Částečný úvazek

Trainee program

A06

OstatníOstatníOstatní

Vývojáře, kteří mají  chuť učit se od starších a zkušenějších.
Do našeho Trainee programu CN University se dokonce můžou přihlásit 
i ti, kteří se s kódem setkali jen velmi zřídka, nicméně mají potenciál
se vývojáři stát.

• Part Time i Full time úvazky
• Zkušené mentory, kteří Tě budou podporovat v učení a růstu
• Mezinárodní projekty, na které budeš moct být pyšný
• Vývoj v nejnovějších technologiích

Měl bys mít zájem o IT / programování a schopnost rychle se učit nové 
věci. Bez znalosti angličtiny to u nás nepůjde, denně totiž komunikujeme 
s našimi zahraničními klienty. A naprosto klíčové je pro nás nadšení
do práce, selský rozum a smysl pro humor :) 

U Trainee programu zveme kandidáty na informativní schůzky, kde 
probereme projekty a vzájemná očekávání. Jinak klasické výběrko
(v případě zájmu o jakoukoli pozici) máme jednokolové, kde potkáš naši 
recruiterku, svého potenciálního nadřízeného a senior kolegu. Zpětnou 
vazbu dáváme každému.

OBORY PŮSOBENÍ:

STÁNEK
PROFIL SPOLEČNOSTI

HLEDÁME

NABÍZÍME

POŽADAVKY NA UCHAZEČE

PRŮBĚH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA

HumanitníHumanitní

StavebnictvíStavebnictví

ChemieChemie

Informatika

ArchitekturaArchitekturaArchitektura

StrojníStrojní





DesignDesign





EkonomieEkonomie





ElektroElektro



 Ve Smečkách 20, 110 00 Praha 1

DEN: 27. 03. 2018

Jsme dánská IT firma, která se primárně věnuje vývoji softwaru
na míru pro naše klienty. Většina z našich zákazníků působí v zahraničí 
(UK, Německo, Švýcarsko, Rakousko, Švédsko, Dánsko atd.), nicméně 
vývoj zvládáme z Prahy, Zlína, Bratislavy a Bukurešti. 

Našimi hlavními vývojovými platformami jsou Java, .NET, JavaScript, PHP, 
C++ i Python, a zaměřujeme se i na testing a mobilní vývoj. 

U nás se nemusíš obávát rutiny – pracujeme na cca 50 paralelně běžících 
projektech, takže pokud budeš po nějaké době cítit potřebu změny, rádi 
ti vyjdeme vstříc.

Vše jedeme Agilně (Scrum, Kanban) a délka projektu je nejčastěji kolem 
2 let.

 /CNGroupCZ
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Vývojáře, kteří mají  chuť učit se od starších a zkušenějších.
Do našeho Trainee programu CN University se dokonce můžou přihlásit 
i ti, kteří se s kódem setkali jen velmi zřídka, nicméně mají potenciál

věci. Bez znalosti angličtiny to u nás nepůjde, denně totiž komunikujeme 
s našimi zahraničními klienty. A naprosto klíčové je pro nás nadšení

U Trainee programu zveme kandidáty na informativní schůzky, kde 
probereme projekty a vzájemná očekávání. Jinak klasické výběrko
(v případě zájmu o jakoukoli pozici) máme jednokolové, kde potkáš naši 
recruiterku, svého potenciálního nadřízeného a senior kolegu. Zpětnou 
vazbu dáváme každému.

Jsme dánská IT firma, která se primárně věnuje vývoji softwaru
na míru pro naše klienty. Většina z našich zákazníků působí v zahraničí 
(UK, Německo, Švýcarsko, Rakousko, Švédsko, Dánsko atd.), nicméně 
na míru pro naše klienty. Většina z našich zákazníků působí v zahraničí 
(UK, Německo, Švýcarsko, Rakousko, Švédsko, Dánsko atd.), nicméně 
na míru pro naše klienty. Většina z našich zákazníků působí v zahraničí 

Našimi hlavními vývojovými platformami jsou Java, .NET, JavaScript, PHP, 
C++ i Python, a zaměřujeme se i na testing a mobilní vývoj. 

U nás se nemusíš obávát rutiny – pracujeme na cca 50 paralelně běžících 
projektech, takže pokud budeš po nějaké době cítit potřebu změny, rádi 

Vše jedeme Agilně (Scrum, Kanban) a délka projektu je nejčastěji kolem 
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A24

FIELDS:

STAND

PROCESS OF INTERVIEW:

OPPORTUNITIES:

OtherOther

HumanitiesHumanities

DesignDesign

CivilCivil

ChemistryChemistry

EconomyEconomy

IT

ArchitectureArchitectureArchitecture

Electrical

MechanicalMechanical

114

Full time

Part time

Practise / Intership

Bachelor / Diploma 
thesis

COEX

• Frontend developera
• Backend developera
• Kamaráda do party :)

Možnost s námi změnit svět! :) Příležitost se rozvinout v oblasti 
frontendu i backendu a realizovat své nápady na skvělých projektech. 
Preferujeme dlouhodobou spolupráci, part time i full time, s adekvátním 
ohodnocením.

Nadšení a chuť se učit novým věcem - nejen v práci, ale v životě obecně. 
Technické a analytické myšlení. Otevřený a aktivní přístup k řešení 
projektových výzev i problémů. Komunikativnost. Smysl pro fair play, 
nezbytný je i smysl pro humor.  

1. Dotazník (nejen) odborných znalostí online
2. Skype call
3. Pohovor / rozhovor
4. Test day
5. Spolupráce :)

COMPANY PROFILE

WE LOOK FOR

WE OFFER

REQUIREMENTS

We are COEX. Condensed experience. Established in 2006 by UI/UX 
designers, software developers, analysts and tech geeks. All open-minded 
deep thinkers, passionate about challenges and top-notch technology.

We live by custom development, bringing smart and innovative solutions, 
using our extensive technical knowledge gained in diverse segments.

As a progressive software company, we are a part of the start-up scene. 
We either founded our own projects - like a online digital platform 
Mapotic (www.mapotic.com) or invested into promising ones. 
Not everything had a hollywood ending, but in start-up world without fails 
there is no success.

DAY: 28. 03. 2018

 www.coex.cz

 Dan Roučka     dan.roucka@coex.cz
 Pod Hájkem 2204/1a, Praha 8, 180 00

 /company/924874
 /coex.cz

Možnost s námi změnit svět! :) Příležitost se rozvinout v oblasti 
frontendu i backendu a realizovat své nápady na skvělých projektech. 
Preferujeme dlouhodobou spolupráci, part time i full time, s adekvátním 

Technické a analytické myšlení. Otevřený a aktivní přístup k řešení 
projektových výzev i problémů. Komunikativnost. Smysl pro fair play, 

Dotazník (nejen) odborných znalostí online

Pohovor / rozhovor

Spolupráce :)

We are COEX. Condensed experience. Established in 2006 by UI/UX 
designers, software developers, analysts and tech geeks. All open-minded 
deep thinkers, passionate about challenges and top-notch technology.

We live by custom development, bringing smart and innovative solutions, 
using our extensive technical knowledge gained in diverse segments.

As a progressive software company, we are a part of the start-up scene. 
We either founded our own projects - like a online digital platform 
Mapotic (www.mapotic.com) or invested into promising ones. 
Not everything had a hollywood ending, but in start-up world without fails 



COLAS CZ, a.s.

 Zuzana Straková     zuzana.strakova@colas.cz

Plný úvazek

Částečný úvazek

Brigáda

Trainee program

Závěrečná práce
(Diplomka / Bakalářka)

S02

OstatníOstatní

Studenty a absolventy: 
• Práce v realizaci dopravních staveb - příprava nabídek, výroby, vedení stavby,...
• Trainee program - po zapracování do všech aspektů činnosti start profesní 

kariéry ve zvolené oblasti
• Zahraniční stáž (absolventský program) •  Studentské praxe

• zázemí stabilní nadnárodní společnosti
• osobní a karierní rozvoj – profesní vzdělávání dle individuálních potřeb
• jazykové kurzy
• firemní benefity: 5 týdnů dovolené, stravenky, příspěvek na penzijní/

životní pojištění, systém Cafeterie, MultiSport karta, roční odměny

• student nebo absolvent inženýrského stavitelství (nejlépe obor 
dopravní stavby)

• motivovanost, chuť se dále vzdělávat, proaktivita, odbornost
• znalosti cizích jazyků (AJ, FJ) výhodou

OBORY PŮSOBENÍ:

STÁNEK
PROFIL SPOLEČNOSTI

HLEDÁME

NABÍZÍME

POŽADAVKY NA UCHAZEČE
MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA

HumanitníHumanitní

Stavebnictví

ChemieChemie

InformatikaInformatika

ArchitekturaArchitektura

StrojníStrojní





Design





EkonomieEkonomie





ElektroElektro



 Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

DEN: 27. 03. 2018

Společnost COLAS CZ, a.s. je součástí skupiny COLAS, světového leadera
anov oboru dopravního stavitelství. Hlavní činností je výstavba, 
rekonstrukce a opravy pozemních komunikací a mostů, inženýrských sítí 
a kolejových tratí. Také se zabýváme těžbou kamene, výrobou drceného 
kameniva, výrobou asfaltů a asfaltových směsí.

 www.colas.cz    
 /company/10196005

115

 /COLAS-CZ-as-120318861661840



 /ComAp.cz

ComAp a.s.

 www.comap-control.com 

 Emília Soľanková      emilia.solankova@comap-control.com

Plný úvazek

Částečný úvazek

Brigáda

Praxe / Stáž

Trainee program

Závěrečná práce
(Diplomka / Bakalářka)

221

OstatníOstatníOstatní

Hledáme šikovné, přemýšlivé a tvořivé technické nadšence, kteří chtějí 
světu ukázat, co v nich je. 
Uplatnění u nás najdou programátoři, testeři, technici orientovaní 
na prodej a komunikaci se zákazníkem, produktoví analytici a elektro 
odborníci.

• Smysluplnou práci v týmu 
profesionálů

• Flexibilní pracovní dobu 
• Přátelské a neformální prostředí
• Nové moderní kanceláře v centru

• Zaměstnanecké benefity
i pro part-timery

• Kariérní postup v závislosti
na výkonu
(z absolventa team leaderem)

Nepožadujeme pracovní zkušenosti, všechno potřebné Tě naučíme – 
chceme jen, abys naplno využil své znalosti a nápady, nadšení a osobní 
iniciativu. Na většině pozic bys měl ovládat angličtinu, mít chuť na sobě 
pracovat a odborně se dál vzdělávat. Smysl pro humor a pozitivní přístup 
je velké plus!

Mrkni na vypsané pozice a pošli nám CVčko! Nevybral sis? Nevadí, dej 
nám o sobě i tak vědět! Organizujeme dvě kola pohovorů, abychom měli 
prostor pobavit se o pozici, o kterou se ucházíš, zodpověděli Tvé dotazy 
a abys věděl co Tě čeká.
A když si i v tom budeme rozumět, rádi Tě přivítáme v týmu!
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 U Uranie 1612/14a, 170 00 Praha, Holešovice

DEN: 27. 03. 2018

ComAp je úspěšná česká firma s globální působností v oblasti vývoje 
řídicích systémů.

Naše produkty mají využití napříč odvětvími po celém světě. Pro lepší 
představu – rozsvítili jsme noční závod formulí v Singapuru, zabezpečujeme 
záložní energii pro kodaňskou nemocnici nebo pražskou O2 arénu, 
v Austrálii se za pomoci ComAp kontrolních systémů pěstují rajčata 
a na Filipínách vyrábí větrná energie… A to je jenom malá ukázka! Naše 
projekty jsou rozmanité, každý představuje novou výzvu, a to nás baví!

Neváhej a přijď se na stánek mrknout na naše CVčko!

 /company/comap-a-s
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 emilia.solankova@comap-control.com

Hledáme šikovné, přemýšlivé a tvořivé technické nadšence, kteří chtějí 

Uplatnění u nás najdou programátoři, testeři, technici orientovaní 
na prodej a komunikaci se zákazníkem, produktoví analytici a elektro 

chceme jen, abys naplno využil své znalosti a nápady, nadšení a osobní 
iniciativu. Na většině pozic bys měl ovládat angličtinu, mít chuť na sobě 
pracovat a odborně se dál vzdělávat. Smysl pro humor a pozitivní přístup 

Mrkni na vypsané pozice a pošli nám CVčko! Nevybral sis? Nevadí, dej 
nám o sobě i tak vědět! Organizujeme dvě kola pohovorů, abychom měli 
prostor pobavit se o pozici, o kterou se ucházíš, zodpověděli Tvé dotazy 
a abys věděl co Tě čeká.
A když si i v tom budeme rozumět, rádi Tě přivítáme v týmu!

ComAp je úspěšná česká firma s globální působností v oblasti vývoje 

Naše produkty mají využití napříč odvětvími po celém světě. Pro lepší 
představu – rozsvítili jsme noční závod formulí v Singapuru, zabezpečujeme 
záložní energii pro kodaňskou nemocnici nebo pražskou O2 arénu, 
v Austrálii se za pomoci ComAp kontrolních systémů pěstují rajčata 
a na Filipínách vyrábí větrná energie… A to je jenom malá ukázka! Naše 
projekty jsou rozmanité, každý představuje novou výzvu, a to nás baví!

Přijďte si 
dočíst naše CV 
na stánek 
ComAp
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 /ContinentalKarieraCZ

Continental Automotive Czech 
Republic

 www.continental.jobs.cz

Plný úvazek

Částečný úvazek

Brigáda

Praxe / Stáž

Trainee program

Závěrečná práce
(Diplomka / Bakalářka)
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Ostatní

Studenty a absolventy VŠ na praxe, stáže, zkrácené i plné úvazky,
DPP/DPČ

Zázemí a know-how silné mezinárodní společnosti. Práci s nejnovějšími 
technologiemi. Zajímavou fi nanční odměnu. Flexibilní pracovní dobu. 
Možnost spolupráce s našimi odborníky a spolupodílení se na technických 
řešeních. Využití teoretických znalostí v praxi. Vypracování diplomové práce.  

• VŠ/SŠ vzdělání technického 
směru - strojní nebo elektro

• Znalost AJ/NJ
• Týmová spolupráce
• Aktivní přístup k práci

• Komunikativnost
• Schopnost samostatného 

rozhodování a řešení problémů
• Zodpovědnost

OBORY PŮSOBENÍ:

STÁNEK
PROFIL SPOLEČNOSTI

HLEDÁME

NABÍZÍME

POŽADAVKY NA UCHAZEČE
MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA

HumanitníHumanitní

StavebnictvíStavebnictví

ChemieChemie

Informatika

ArchitekturaArchitekturaArchitektura

Strojní





Design





Ekonomie





Elektro



 Průmyslová 1851, 250 01  Brandýs nad Labem

DEN: 28. 03. 2018

Společnost Continental AG byla založena v německém Hannoveru. 
Patří k předním světovým dodavatelům automobilového průmyslu.

V ČR zaměstnáváme více jak 16 000 zaměstnanců ve výrobních závodech 
v Adršpachu, Brandýse nad Labem, Frenštátě pod Radhoštěm, Jičíně, 
Meclově, Otrokovicích, Trutnově a také ve výzkumném a vývojovém centru 
v Ostravě.

Vyrábíme automobilovou elektroniku, palivové dopravní jednotky, řídící 
jednotky motorů a převodovek, senzory, brzdové posilovače, převodové 
jednotky pro elektronickou parkovací brzdu, ostřikovací systémy, 
vysokotlaká dieselová a benzínová čerpadla, turbochargery, cylindry či 
pláště pneumatik.
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 Ing. Markéta Mikátová   marketa.mikatova@continental-corporation.cz

Studenty a absolventy VŠ na praxe, stáže, zkrácené i plné úvazky,

Zázemí a know-how silné mezinárodní společnosti. Práci s nejnovějšími 
technologiemi. Zajímavou fi nanční odměnu. Flexibilní pracovní dobu. 
Možnost spolupráce s našimi odborníky a spolupodílení se na technických 

Společnost Continental AG byla založena v německém Hannoveru. 
Patří k předním světovým dodavatelům automobilového průmyslu.

V ČR zaměstnáváme více jak 16 000 zaměstnanců ve výrobních závodech 
v Adršpachu, Brandýse nad Labem, Frenštátě pod Radhoštěm, Jičíně, 
Meclově, Otrokovicích, Trutnově a také ve výzkumném a vývojovém centru 

Vyrábíme automobilovou elektroniku, palivové dopravní jednotky, řídící 
jednotky motorů a převodovek, senzory, brzdové posilovače, převodové 
jednotky pro elektronickou parkovací brzdu, ostřikovací systémy, 
vysokotlaká dieselová a benzínová čerpadla, turbochargery, cylindry či 

 marketa.mikatova@continental-corporation.cz

Zajištění odborných prací

Exkurze studentů na odborných pracovištích

Absolventské práce

Prezentace společnosti na školách

Víkendové brigády 

Nabízíme spolupráci 
školám a studentům

Kontakt:
e-mail: sylvie.horackova@continental-corporation.com 
tel. na číslo +420 493 589 413



Zajištění odborných prací

Exkurze studentů na odborných pracovištích

Absolventské práce

Prezentace společnosti na školách

Víkendové brigády 

Nabízíme spolupráci 
školám a studentům

Kontakt:
e-mail: sylvie.horackova@continental-corporation.com 
tel. na číslo +420 493 589 413



Pojďte s námi psát svou 
vlastní budoucnost!

75%
naší produkce je směřována 
do automobilového průmyslu, 
kde dodáváme pro modely 
BMW, Daimler, Audi i Tesla. 
Naše výrobky pomáhají 
snižovat hmotnost novým 
generacím automobilů. 

750
Jsme jedním z 
nejvýznamnějších 
zaměstnavatelů v regionu 
s více než 750 zaměstnanci.

Pojďte s námi psát svou 
vlastní budoucnost!

75%
naší produkce je směřována 
do automobilového průmyslu, 
kde dodáváme pro modely 
BMW, Daimler, Audi i Tesla. 
Naše výrobky pomáhají 

Nabízíme Vám:

snižovat hmotnost novým 
generacím automobilů. 

750
Jsme jedním z Jsme jedním z 
nejvýznamnějších nejvýznamnějších 
zaměstnavatelů v regionuzaměstnavatelů v regionu
s více než 750 zaměstnanci.s více než 750 zaměstnanci.

Nabízíme Vám:Nabízíme Vám:

Constellium je 
předním evropským 
výrobcem lisovaných 
polotovarů z hliníku
a jeho slitin již přes
100 let. 

Nadstandartní ohodnocení a nadprůměrné mzdy
Příležitost k osobnímu a profesnímu růstu 

Široký program firemního vzdělávání
Příspěvek na penzijní připojištění 

Závodní stravování
5 týdnů dovolené

Jazykové kurzy

412 508 371
kariera@constellium.com

www.constellium.cz
www.pracevdecine.cz

Constellium Extrusions
Děčín s.r.o.

Ústecká 751/37
405 02 Děčín

trainee program

plný úvazek

částečný úvazek

brigáda

praxe/stáž

závěrečná práce

strojní

elektro

informatika

ekonomie

Ve společnosti Continental se zabýváme vývojem technologií umožňujících automatizaci, digitalizaci a elektrifikaci 
řízení automobilů a výrobou pláštů pneumatik pro osobní i nákladní automobily. Jsme technologická společnost 
a k našim dlouhodobým vizím patří Vision Zero - svět bez dopravních nehod.
V ČR působíme v 9 výrobních závodech, kde vyrábíme  např. automobilovou elektroniku, palivové dopravní 
jednotky, řídící jednotky motorů a převodovek. V našem R&D centru v Ostravě vyvíjíme teplotní, hladinové či 
tlakové senzory.

Naše výrobní závody mají svá sídla v Adršpachu, Brandýse nad Labem, Frenštátě pod Radhoštěm, Jičíně, Meclově, 
Otrokovicích, Trutnově a v Ostravě.

profil společnosti

Seš student/absolvent VŠ s technickým či ekonomickým zaměřením, který vyniká svými 
komunikačními a  organizačními schopnostmi? Seš týmový hráč a těšíš se na spolupráci s námi? 
Dokážeš se rozhodnout ve stresových situacích a pracovat na samostatných úkolech? Kladeš 
důraz na svůj osobní rozvoj a nic nenecháváš náhodě? Do našich řad hledáme právě takové 
kolegyně a kolegy! Lidi pro něž jsou naše hodnoty blízké. 

požadujeme

nabízíme
• Pracovní poměr na dobu určitou/neurčitou
• Zajímavé finanční ohodnocení
• Možnost spolupráce s našimi odborníky a spolupodílení se na technických řešeních 
• Příležitost pro rozvoj a karierní růst
• Vypracování diplomové práce
• Vzdělávací programy
• Bohatý balíček benefitů (příspěvek na stravování, 5 týdnů dovolené, program Benefit Plus, 

podpora sportovních aktivit, Sick Days, Home-Office)

kontakt
Milan Souček
milan.soucek@continental-corporation.com
Zelená linka 800 100 618

https://www.continental-corporation.com/cs-cz
https://www.facebook.com/ContinentalKarieraCZ/
https://www.linkedin.com/company/3534/life/

Studenty a absolventy VŠ, kterým nabízíme pozice v našich Trainee programech či vybrané 
pozice specialistů dle aktuální nabídky. Zájemcům o zkrácené pracovní úvazky můžeme 
nabídnout brigády a stáže.

hledáme



Pojďte s námi psát svou 
vlastní budoucnost!

75%
naší produkce je směřována 
do automobilového průmyslu, 
kde dodáváme pro modely 
BMW, Daimler, Audi i Tesla. 
Naše výrobky pomáhají 
snižovat hmotnost novým 
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750
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nejvýznamnějších 
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Nabízíme Vám:

Constellium je 
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výrobcem lisovaných 
polotovarů z hliníku
a jeho slitin již přes
100 let. 

Nadstandartní ohodnocení a nadprůměrné mzdy
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Ve společnosti Continental se zabýváme vývojem technologií umožňujících automatizaci, digitalizaci a elektrifikaci 
řízení automobilů a výrobou pláštů pneumatik pro osobní i nákladní automobily. Jsme technologická společnost 
a k našim dlouhodobým vizím patří Vision Zero - svět bez dopravních nehod.
V ČR působíme v 9 výrobních závodech, kde vyrábíme  např. automobilovou elektroniku, palivové dopravní 
jednotky, řídící jednotky motorů a převodovek. V našem R&D centru v Ostravě vyvíjíme teplotní, hladinové či 
tlakové senzory.

Naše výrobní závody mají svá sídla v Adršpachu, Brandýse nad Labem, Frenštátě pod Radhoštěm, Jičíně, Meclově, 
Otrokovicích, Trutnově a v Ostravě.

profil společnosti

Seš student/absolvent VŠ s technickým či ekonomickým zaměřením, který vyniká svými 
komunikačními a  organizačními schopnostmi? Seš týmový hráč a těšíš se na spolupráci s námi? 
Dokážeš se rozhodnout ve stresových situacích a pracovat na samostatných úkolech? Kladeš 
důraz na svůj osobní rozvoj a nic nenecháváš náhodě? Do našich řad hledáme právě takové 
kolegyně a kolegy! Lidi pro něž jsou naše hodnoty blízké. 

požadujeme

nabízíme
• Pracovní poměr na dobu určitou/neurčitou
• Zajímavé finanční ohodnocení
• Možnost spolupráce s našimi odborníky a spolupodílení se na technických řešeních 
• Příležitost pro rozvoj a karierní růst
• Vypracování diplomové práce
• Vzdělávací programy
• Bohatý balíček benefitů (příspěvek na stravování, 5 týdnů dovolené, program Benefit Plus, 

podpora sportovních aktivit, Sick Days, Home-Office)

kontakt
Milan Souček
milan.soucek@continental-corporation.com
Zelená linka 800 100 618

https://www.continental-corporation.com/cs-cz
https://www.facebook.com/ContinentalKarieraCZ/
https://www.linkedin.com/company/3534/life/

Studenty a absolventy VŠ, kterým nabízíme pozice v našich Trainee programech či vybrané 
pozice specialistů dle aktuální nabídky. Zájemcům o zkrácené pracovní úvazky můžeme 
nabídnout brigády a stáže.

hledáme
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 /cssoft.cz

CS SOFT a.s.

 www.cs-soft.cz

 Aneta Kubíková    aneta.kubikova@cs-soft.cz

Plný úvazek

Částečný úvazek

Závěrečná práce
(Diplomka / Bakalářka)

A13

OstatníOstatníOstatní

• Vývojáře v jazyce C, vývojáře v jazyce JAVA 
• Testery

• pružnou pracovní dobu
• týden dovolené navíc
• sickdays, stravenky
• jazykové kurzy

• zdravotní masáže
• multisport benefit
• občerstvení na pracovišti
• přátelský kolektiv

• SŠ/VŠ s technickým zaměřením
• angličtina na středně pokročilé úrovni
• znalost programování pod OS UniX/Linux
• schopnost pracovat v týmu

• znalosti SQL, Oracle, shell, Python     
vítány

• pečlivost a potřeba dotáhnout věci             
do konce

Po zaslání CV se kandidáti nejčastěji setkají, ve společnosti CS SOFT, 
s dvoukolovým výběrovým řízením za účasti vedoucího a personalisty.
 

OBORY PŮSOBENÍ:
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POŽADAVKY NA UCHAZEČE

PRŮBĚH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA
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 Aviatická 1048/12, 160 00 Praha 6

DEN: 28. 03. 2018

CS SOFT a.s. vyvíjí vysoce pokročilé certifikované ATM (Air Traffic 
Management - řízení letového provozu).) Naše produkty jsou vyvíjeny 
ve spolupráci s řídícími letového provozu, letišti, handlingovými 
agenturami a záchrannými složkami.

Jedná se o systémy pro oblastní řízení, přibližovací služby, věžové řízení 
a letovou informační službu. Zpracování dat letových plánů a ostatní 
údaje o letech nezbytné pro udržení přehledu o letovém provozu, 
pro výpočty trajektorií letu, vyhodnocování konfliktnosti trajektorií, 
výpočty a sestavování zpráv pro koordinaci postupu letů s koordinačními 
partnery apod.

 /company/cs-soft-a-s-
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pečlivost a potřeba dotáhnout věci             

Po zaslání CV se kandidáti nejčastěji setkají, ve společnosti CS SOFT, 
s dvoukolovým výběrovým řízením za účasti vedoucího a personalisty.

CS SOFT a.s. vyvíjí vysoce pokročilé certifikované ATM (Air Traffic 
Management - řízení letového provozu).) Naše produkty jsou vyvíjeny 
ve spolupráci s řídícími letového provozu, letišti, handlingovými 

Jedná se o systémy pro oblastní řízení, přibližovací služby, věžové řízení 
a letovou informační službu. Zpracování dat letových plánů a ostatní 
údaje o letech nezbytné pro udržení přehledu o letovém provozu, 
pro výpočty trajektorií letu, vyhodnocování konfliktnosti trajektorií, 
výpočty a sestavování zpráv pro koordinaci postupu letů s koordinačními 
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Česká práce s.r.o.

 www.ceskaprace.eu

 Ing. Vápeníková Kateřina    katerina.vapenikova@ceskaprace.eu

Částečný úvazek

Brigáda

Závěrečná práce
(Diplomka / Bakalářka)

N14

Ostatní

Hledáme vhodné uchazeče na pozice operátorů logistiky, kontrolorů 
kvality či koordinátorů. Práci lze zajistit i při studiu VŠ jako brigádu.

• dobré mzdové ohodnocení
• možnost výběru směn
• možnost týdenních záloh
• možnost zajištění ubytování + stravování

• hledáme muže i ženy
• praxe v oboru není nutná
• spolehlivost
• flexibilita

• pohovor na HR oddělení
• pohovor s manažerem provozu

OBORY PŮSOBENÍ:

STÁNEK
PROFIL SPOLEČNOSTI

HLEDÁME

NABÍZÍME

POŽADAVKY NA UCHAZEČE

PRŮBĚH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA

HumanitníHumanitní

StavebnictvíStavebnictví

ChemieChemie

InformatikaInformatika

ArchitekturaArchitekturaArchitektura

StrojníStrojní
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EkonomieEkonomie





ElektroElektro



 Argentinská 38, Praha 7, 171 00

DEN: 28. 03. 2018

Jsme ryze českou agenturou práce, specializující se na logistické 
a výrobní společnosti působící na území České republiky.
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 /agenturaceskaprace

 katerina.vapenikova@ceskaprace.eu

Hledáme vhodné uchazeče na pozice operátorů logistiky, kontrolorů 
kvality či koordinátorů. Práci lze zajistit i při studiu VŠ jako brigádu.
Hledáme vhodné uchazeče na pozice operátorů logistiky, kontrolorů 
kvality či koordinátorů. Práci lze zajistit i při studiu VŠ jako brigádu.
Hledáme vhodné uchazeče na pozice operátorů logistiky, kontrolorů 

pohovor na HR oddělení
pohovor s manažerem provozu

Jsme ryze českou agenturou práce, specializující se na logistické 





 

České Radiokomunikace a.s.

 www.cra.cz

 Vlasta Novotná    v.novotna@cra.cz

Plný úvazek

211

OstatníOstatníOstatní

Test Manager - Specialista řízení kvality IS - Design testovacích procedur 
a test cases založený na analýze řešení, Návrh/revize nových skriptů
pro automatizované testy, spuštění skriptů, Údržba existujících skriptů 
po změnách v testované aplikaci, Kontrola a reporting plnění plánu testů.

Půlroční bonusy, firemní výuka AJ, vzdělávání (tuzemské i zahraniční 
konference, školení, certifikace), notebook, mobilní telefon, 5 týdnů 
dovolené, 4 sick dys, stravenky v hodnotě 100Kč, 12 000 Kč v rámci 
benefitního programu a možnost navštívit naše věže.

Znalost metodik test analýzy, Znalost automatizovaného testování, 
Znalost funkčních testů, regresních testů, bugtracking a testovací 
lifecycle, Znalost performance testů výhodou, Prokazatelná praktická 
zkušenost s test analýzou, návrhem a revizí testovacích scénářů.

Dnešní doba je velmi rychlá, a proto se snažíme výběrové řízení
co nejvíce urychlit. Hned na prvním kole se potkáte se zástupcem HR, 
přímým nadřízeným a s kolegou z týmu. Velký důraz klademe na zpětnou 
vazbu a snažíme se kandidátům dát co nejdříve vědět, zda byli vybráni 
či zamítnuti.

OBORY PŮSOBENÍ:

STÁNEK
PROFIL SPOLEČNOSTI

HLEDÁME

NABÍZÍME

POŽADAVKY NA UCHAZEČE

PRŮBĚH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA

HumanitníHumanitní

StavebnictvíStavebnictví

ChemieChemie

Informatika

ArchitekturaArchitekturaArchitektura

StrojníStrojní
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EkonomieEkonomie
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 Skokanská 1, 16900Praha 6

DEN: 27. 03. 2018

Jsme lídrem v poskytování digitální infrastruktury. Zaměřujeme se
na propojování světa televize, rádia a internetu. Prostřednictvím unikátní 
infrastruktury vysílačů, vlastních datových center a optické páteřní 
sítě převádíme technologické trendy do inovativních mediálních, 
telekomunikačních a IT infrastrukturních služeb, čímž přispíváme našim 
zákazníkům k naplnění jejich cílů. Budujeme síť na technologii LoRa, 
neboť jsme si vědomi, že bezdrátové spojení v kombinaci s největším 
cloudovým uložištěm nabízí ideální podmínky pro provoz Internetu věcí. 
100% vlastníkem akcií ČRa je skupina infrastrukturních fondů Macquarie 
Infrastructure Funds.

 /company/ceske-radiokomunikace-a.-s.
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Test Manager - Specialista řízení kvality IS - Design testovacích procedur 
a test cases založený na analýze řešení, Návrh/revize nových skriptů
pro automatizované testy, spuštění skriptů, Údržba existujících skriptů 
a test cases založený na analýze řešení, Návrh/revize nových skriptů
pro automatizované testy, spuštění skriptů, Údržba existujících skriptů 
a test cases založený na analýze řešení, Návrh/revize nových skriptů

po změnách v testované aplikaci, Kontrola a reporting plnění plánu testů.

Půlroční bonusy, firemní výuka AJ, vzdělávání (tuzemské i zahraniční 



 /pg/csob/posts/?ref=page_internal

ČSOB

 Petra Jašková         pjaskova@seznam.cz

Plný úvazek

Částečný úvazek

Brigáda

Praxe / Stáž

Trainee program

Závěrečná práce
(Diplomka / Bakalářka)

A30

Ostatní

Hledáme ty z vás, kteří chtějí zažít teorii v praxi, přicházejí s novými 
nápady a nebojí se je prosazovat. Hledáme motivaci, cílevědomost 
a angažovanost.

Dáme ti prostor pro tvůj profesní růst.
U nás se neztratíš, protože umíme nastartovat tvoji kariéru.

Jsi týmový hráč, ale umíš se i sám rozhodovat.
Chceš neustále posouvat svoje hranice.
Jsi proaktivní a nečekáš, až tě někdo zaúkoluje.

Chceme vybrat ty nejlepší z vás, a tak se můžeš setkat i s různými 
formami výběrového řízení. Záleží na typu pozice, někdy se potkáme 
jenom jednou, někdy dvakrát.

OBORY PŮSOBENÍ:

STÁNEK
PROFIL SPOLEČNOSTI

HLEDÁME

NABÍZÍME

POŽADAVKY NA UCHAZEČE

PRŮBĚH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA

HumanitníHumanitní

StavebnictvíStavebnictví

ChemieChemie

Informatika

ArchitekturaArchitektura

StrojníStrojní
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Ekonomie





ElektroElektro



 Radlická 333/150, 150 57 Praha 5

DEN: 28. 03. 2018

Jsme jedničkou v klíčových segmentech finančního trhu a součástí 
mezinárodní skupiny KBC. Můžeme zaručit stabilní zázemí a daří se nám 
dlouhodobě uspokojovat přání našich klientů. Nenabízíme produkty, 
ale nejvhodnější řešení.

 www.csob.cz/portal   
 /company/163284
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Hledáme ty z vás, kteří chtějí zažít teorii v praxi, přicházejí s novými 
nápady a nebojí se je prosazovat. Hledáme motivaci, cílevědomost 
a angažovanost.

Dáme ti prostor pro tvůj profesní růst.
U nás se neztratíš, protože umíme nastartovat tvoji kariéru.

Jsi týmový hráč, ale umíš se i sám rozhodovat.
Chceš neustále posouvat svoje hranice.
Jsi proaktivní a nečekáš, až tě někdo zaúkoluje.

Chceme vybrat ty nejlepší z vás, a tak se můžeš setkat i s různými 
formami výběrového řízení. Záleží na typu pozice, někdy se potkáme 
jenom jednou, někdy dvakrát.

PROFIL SPOLEČNOSTI

HLEDÁME

NABÍZÍME

POŽADAVKY NA UCHAZEČE

PRŮBĚH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Jsme jedničkou v klíčových segmentech finančního trhu a součástí 
mezinárodní skupiny KBC. Můžeme zaručit stabilní zázemí a daří se nám 
dlouhodobě uspokojovat přání našich klientů. Nenabízíme produkty, 
ale nejvhodnější řešení.



DataLite

 www.datalite.cz

 Zuzana Marková     zuzana.markova@datalite.cz

Plný úvazek

Částečný úvazek

Brigáda

Trainee program

Závěrečná práce

A27

OstatníOstatníOstatní

Talentované kolegy s chutí se učit a pracovat na sobě, zapojit se do naší 
Programátorské akademie a zlepšovat se pod vedením zkušených kolegů.
POZICE:
• Java programátor           •  Tester   •  Analytik

Programátorskou akademii, velké TELCO projekty pro zákazníky jako
je O2, CETIN, Tesco či Makro a náš vlastní produkt eDPO. 
Spoustu zajímavých benefitů jako např. dovolená na přání, firemní 
mobilní tarify, vzdělávání, apod. Také pořádáme různé firemní akce …

• základní povědomí o problematice dané pozice
• velký zájem a chuť se neustále zlepšovat
• věnovat se práci alespoň 20 hod. týdně
Přijďte si s námi popovídat o tom, co jednotlivé pozice obnáší.

Pohovor probíhá jednokolově s vedoucím programátorské akademie
a zástupcem HR. Představíme vám fi remní kulturu, procesy, princip 
fungování akademie a v případě zájmu se můžeme podívat na aplikační 
kód. Dostanete od nás okamžitou zpětnou vazbu a nejpozději do 3 dnů 
se ozveme s konkrétní nabídkou.

OBORY PŮSOBENÍ:

STÁNEK
PROFIL SPOLEČNOSTI

HLEDÁME

NABÍZÍME

POŽADAVKY NA UCHAZEČE

PRŮBĚH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA

HumanitníHumanitní

StavebnictvíStavebnictví

ChemieChemie

Informatika

ArchitekturaArchitekturaArchitektura

StrojníStrojní
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Štěpánská 51/631, 110 00 Praha 1

DEN: 28. 03. 2018

Datalite je středně velká firma s více než 70-ti zaměstnanci v lokalitách 
Praha a České Budějovice. Pro studenty a čerstvé absolventy škol
je připravena Programátorská akademie, kde mají zaměstnanci dostatek 
času na seznámení se s potřebnými technologiemi jak prakticky, tak 
teoreticky, pod vedením zkušeného kolegy. Důležitý je výsledek práce, 
není problém Home Office, nebo sladění studijního harmonogramu
s pracovním.

 /company/1483651
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 zuzana.markova@datalite.cz

Talentované kolegy s chutí se učit a pracovat na sobě, zapojit se do naší 
Programátorské akademie a zlepšovat se pod vedením zkušených kolegů.

Programátorskou akademii, velké TELCO projekty pro zákazníky jako
je O2, CETIN, Tesco či Makro a náš vlastní produkt eDPO. 
Spoustu zajímavých benefitů jako např. dovolená na přání, firemní 

Pohovor probíhá jednokolově s vedoucím programátorské akademie
a zástupcem HR. Představíme vám fi remní kulturu, procesy, princip 
fungování akademie a v případě zájmu se můžeme podívat na aplikační 
kód. Dostanete od nás okamžitou zpětnou vazbu a nejpozději do 3 dnů 
se ozveme s konkrétní nabídkou.

Datalite je středně velká firma s více než 70-ti zaměstnanci v lokalitách 
Praha a České Budějovice. Pro studenty a čerstvé absolventy škol
Datalite je středně velká firma s více než 70-ti zaměstnanci v lokalitách 
Praha a České Budějovice. Pro studenty a čerstvé absolventy škol
Datalite je středně velká firma s více než 70-ti zaměstnanci v lokalitách 

je připravena Programátorská akademie, kde mají zaměstnanci dostatek 
času na seznámení se s potřebnými technologiemi jak prakticky, tak 
teoreticky, pod vedením zkušeného kolegy. Důležitý je výsledek práce, 
není problém Home Office, nebo sladění studijního harmonogramu





 /deloitte.cz

Deloitte

 www.jsmedeloitte.cz 

 Hana Mužíková    hmuzikova@deloittece.com

Plný úvazek

Částečný úvazek

Brigáda

Praxe / Stáž

N22

Ostatní

Nové kolegy z řad studentů a absolventů hledáme v průběhu celého roku 
do oddělení:
• Audit & Assurance   • Tax & Legal
• Consulting   • Financial Advisory
• Internal Services

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

Hledáme uchazeče, kteří:
• studují v posledních ročnících VŠ nebo jsou čerství absolventi
• chtějí rozvíjet svůj talent v jedné z TOP mezinárodních fi rem
• mají výbornou znalost angličtiny a češtiny 
• mají dobré komunikační a analytické schopnosti

• Zašleš nám svůj strukturovaný životopis
• Napíšeš analyticko-logické testy a testy z anglického jazyka
• Zúčastníš se pohovoru se zástupci HR
• Účastníš se assessment centra nebo případové studie za přítomnosti     

manažerů
• Půjdeš na pohovor s jedním z partnerů příslušného oddělení.

OBORY PŮSOBENÍ:

STÁNEK
PROFIL SPOLEČNOSTI

HLEDÁME

NABÍZÍME

POŽADAVKY NA UCHAZEČE

PRŮBĚH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA

Humanitní

StavebnictvíStavebnictví

ChemieChemie

Informatika

ArchitekturaArchitekturaArchitektura

StrojníStrojní
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Ekonomie
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 Karolinská 654/2, 186 00 Praha 8

DEN: 27. 03. 2018

Jsme Deloitte. A pomáháme špičkám českého i světového byznysu 
v oblastech jako jsou daně, právo, audit, finance, IT, HR a mnoho dalších. 

V České republice zaměstnáváme více než 1100 odborníků a hledáme nové 
kolegy. Máme kanceláře v Praze, Brně, Ostravě, Hradci Králové a Plzni, 
kde Tě rádi přijmeme do našeho kolektivu.

 /company/deloitte-czech-republic
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 hmuzikova@deloittece.com

Nové kolegy z řad studentů a absolventů hledáme v průběhu celého roku 

Zašleš nám svůj strukturovaný životopis
Napíšeš analyticko-logické testy a testy z anglického jazyka
Zúčastníš se pohovoru se zástupci HR
Účastníš se assessment centra nebo případové studie za přítomnosti     
Zúčastníš se pohovoru se zástupci HR
Účastníš se assessment centra nebo případové studie za přítomnosti     
Zúčastníš se pohovoru se zástupci HR

Půjdeš na pohovor s jedním z partnerů příslušného oddělení.

Jsme Deloitte. A pomáháme špičkám českého i světového byznysu 
v oblastech jako jsou daně, právo, audit, finance, IT, HR a mnoho dalších. 

V České republice zaměstnáváme více než 1100 odborníků a hledáme nové 
kolegy. Máme kanceláře v Praze, Brně, Ostravě, Hradci Králové a Plzni, 
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DEVINN

 www.devinn.cz  

Hledáme nové parťáky! 
• Zkušebního technika elektro komponentů 
• Konstruktéra spalovacích motorů závodních vozů  
• Konstruktéra komponentů        • Junior projektové vedoucí
• Vývojáře elektro/hybridních vozů      • Elektronika    • Optika     

Možnost podílet se na vývoji nových vozů, pracovat s nejmodernějšími 
technologiemi. Skvělý tým, který mění nápady a vize ve skutečnost.
Podporu – dělat to, co tě baví. A samozřejmě řadu benefitů, kde nechybí 
5týdnů dovolené, roční bonus, flex. pracovní doba a řada dalších, více
na www.devinn.cz.

Šikovných lidí, na které se můžeme spolehnout, není nikdy dost. Rádi ti 
dáme příležitost ukázat, co v tobě vězí. Každý člověk má na něco talent. 
Někdo umí konstruovat, někdo řídit projekty, někdo zas udělá „pořádek
v papírech“. A my prostě skládáme tuhle mozaiku dohromady… a děláme 
zajímavé věci.

Spojíme se telefonicky a pozveme tě k nám do „Hračkárny“, kde získáš 
ucelené informace o naší společnosti a pozici. Zhruba do týdne se dozvíš 
zpětnou vazbu a následuje druhé kolo s vedoucím daného vývojového 
oddělení. Pokud bude oboustranná shoda, následuje podpis smlouvy 
a uvítání v týmu.

PROFIL SPOLEČNOSTI

HLEDÁME

NABÍZÍME

POŽADAVKY NA UCHAZEČE

PRŮBĚH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Jsme odborníci na vývojové služby v oblasti automotive. Vyznáme se 
v každém kroku produktového vývoje automobilu. Nejsme největší,
ale chceme být nejlepší a dělat věci, které dávají smysl. Baví nás především 
závodní vozy, elektromobilita, osvětlení vozu a elektro komponenty 
vozidel. Vytváříme důmyslná řešení od předvývoje až po výrobu prototypu 
a provádíme také zkoušky automobilové elektroniky. Naše služby:

• Vývoj světel pro automobily       
• Vývoj elektriky a elektroniky vozu
• Vývoj alternativních pohonů/elektromobilita  
• Vývoj závodních vozů
• Zakázková výroba světlometů

 /company/10529656

 Lenka Andres     lenka.andres@devinn.cz

Plný úvazek

Částečný úvazek

Brigáda

Praxe / Stáž

Trainee program

Závěrečná práce
(Diplomka / Bakalářka)

208

OstatníOstatníOstatní

OBORY PŮSOBENÍ:
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 Koněvova 134, 293 01 Mladá Boleslav

DEN: 27. 03. 2018

132

 /DEVINNsro



MOJE CESTA DO POLSKA
Jak se to událo, že jsem vyrazil „do světa na zkušenou“? Jako spousta skvělých nápadů i můj 
nápad vyrazit na stáž se zrodil v hospodě, když jsem poslouchal zkušenosti ze stáží od mých 
přátel z IAESTE. Vybral jsem si stáž v Polsku, konkrétně v hlavním městě Varšavě.
Z počátku jsem měl z cesty „do neznáma“ strach a v hlavě se mi honily otázky „co tam budu 
dělat ?“ a „jak se tam domluvím ?“, i když jsem věděl že lámaná čechopolština to jistí, tu jsem 
však nakonec potřeboval jen na poště. Varšava 
je moderní evropské velkoměsto, o trochu větší 
než Praha, plné zahraničních obyvatel i turistů 
a proto není téměř nikde problém domluvit se 
anglicky. Navíc moji kolegové z práce i místní 
členové IAESTE byli moc milí a ochotní mi se 
vším pomoci.
Pracoval jsem v jedné firmě poblíž Varšavy, 
zabývající se prodejem a výrobou výkonových 
elektrických zařízení, pro kterou jsem vytvářel 
dokumentace k jejich produktům a překlady 
odborných textů do češtiny. Spolu se mnou byl 
ve stejné firmě ještě jeden stážista z Japonska, který pracoval na výrobě a překladech stejné 
dokumentace jako já, ale do japonštiny. Byli jsme takové malé mezinárodní oddělení firmy.

Nicméně hlavní smysl stáže tkví v záležitostech mimo práci. Kdy jindy se Vám stane, že se 
skupinou lidí z několik zemí napříč světa cestujete po cizí zemi jen proto, že se Vám nechce 
sedět na jednom místě? Ve Varšavě bylo asi tak 40 stážistů ze všech možných zemí světa a 
spousta místních iaesťáků. Téměř každý večer byla nějaká společná akce, ať už návštěva kina, 
hospody nebo plážového baru, kde jsme se všichni potkávali.
Díky stáži jsem poznal spoustu skvělých lidí z celého světa, zkusil jsem si práci v novém 
prostředí a získal spoustu zážitků.
Vyjeď také s IAESTE na stáž a získej tak spoustu zkušeností.
Jakub Kolář



 

 Kateřina Hassmanova              katerina.hassmanova@devoteam.com
 Ovocný Trh 8, Praha 1
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Full time

Part time

Practise / Intership

Trainee program

Bachelor / Diploma 
thesis

Devoteam

 www.devoteam.cz

LOGOTYPE 

DEVOTEAM

17 juillet 2015

R248 V72 B94 -

R86 V85 B90 -

16 mm mini 

We are hiring Junior IT Consultant.
Is it possible to join 4 000+ employees company and still feel the family 
culture? Devoteam Czech Republic proves it! At this very moment, we 
are looking for enthusiastic Junior IT Consultants. Don‘t miss your 
opportunity to become a part of our awesome team :-)

Environment for active learning and self-development, certifications
in the best of breed technologies and methodologies.
Work on projects for customers who are the leading companies in EMEA 
region. Possibility to travel abroad and meet our customers.
Flexible office hours and home office.

• have a solid technical 
background                  

• have strong analytical skills                      
• are a natural problem solver                       

• have an intermediate English - 
written and spoken  

• would like to become highly 
skilled IT professional

Meet us at Devoteam stand and we will guide you through the rest 
of process :-) 

COMPANY PROFILE

WE LOOK FOR

WE OFFER

REQUIREMENTS

We work on projects that make a transformational dif ference 
to our clients. Our people, around the world, work with cutting-edge 
technologies and methodologies. 

Here, you will work with some of the best technical experts, gain 
experience, training and certifications working with the best partners, 
for prestigious clients, on game-changing projects that centre around 
digital transformation. 

At Devoteam, we put people over processes, helping you realize your 
full potential through cutting-edge technology. You will learn and grow 
in an agile environment where it’s okay to dare, make mistakes 
and change plans to find game-changing solutions.

DAY: 27. 03. 2018

Apply now if you:

 katerina.hassmanova@devoteam.com

Is it possible to join 4 000+ employees company and still feel the family 
culture? Devoteam Czech Republic proves it! At this very moment, we 
are looking for enthusiastic Junior IT Consultants. Don‘t miss your 

Environment for active learning and self-development, certifications

Work on projects for customers who are the leading companies in EMEA 

would like to become highly 

Meet us at Devoteam stand and we will guide you through the rest 

We work on projects that make a transformational dif ference 
to our clients. Our people, around the world, work with cutting-edge 

Here, you will work with some of the best technical experts, gain 
experience, training and certifications working with the best partners, 
for prestigious clients, on game-changing projects that centre around 

At Devoteam, we put people over processes, helping you realize your 
full potential through cutting-edge technology. You will learn and grow 
in an agile environment where it’s okay to dare, make mistakes 

	  



	  



 

DHL IT Services

 www.dpdhl.jobs

 Hana Svehlova    hana.svehlova@dhl.com

Plný úvazek

Částečný úvazek

Brigáda

Praxe / Stáž

Trainee program

Závěrečná práce
(Diplomka / Bakalářka)

A09

OstatníOstatníOstatní

Hledáme nové kolegy do týmů aplikační podpory, infrastructure 
operations, network security a software development, projektového 
managementu, systémové integrace a konfigurace. Přidej se k nám jako 
Linux Administrator, Software Developer, Network Engineer, Information 
Security nebo Software Engineer.

25 dnů dovolené, možnost homeoffi  ce, 6 sick days, stravenky a Flexipassy 
plně hrazené zaměstnavatelem, Multisport karta, příspěvek na penzijní 
a životní pojištění, výhodný tarif pro soukromá mobilní čísla, fi remní 
vzdělávání, možnost IT certifi kace a výuka jazyků, smart casual dress code.

Nehledáme jen zkušené IT profesionály, ale i studenty se zájmem o IT. 
Přijď k nám nastartovat svoji kariéru a uč se po boku zkušených kolegů.

Na webové stránce www.dpdhl.jobs si najdi pozici, která tě zaujme
a pošli nám svůj životopis. Pokud nás tvůj profil zaujme, zkontaktujeme 
tě nejprve telefonicky a poté pozveme na osobní setkání k nám.

OBORY PŮSOBENÍ:

STÁNEK
PROFIL SPOLEČNOSTI

HLEDÁME

NABÍZÍME

POŽADAVKY NA UCHAZEČE

PRŮBĚH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA

HumanitníHumanitní

StavebnictvíStavebnictví

ChemieChemie

Informatika

ArchitekturaArchitekturaArchitektura

StrojníStrojní





DesignDesign





EkonomieEkonomie





ElektroElektro



 V Parku 2308/10, 148 00, Praha

DEN: 27. 03. 2018

Jsme DHL IT Services, interní poskytovatel IT služeb skupině Deutsche 
Post DHL. Pracujeme na principu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní
v roce v datových centrech na třech kontinentech – Amerika (USA
a Mexiko, Kostarika a Brazílie), Evropa (Praha, Bonn a Darmstadt 
v Německu) a Asie (Malajsie a Indie).

Naše datové centrum v Praze na Chodově je největší v České republice, 
v mezinárodních týmech zde pracuje více jak 1600 zaměstnanců 
67 různých národností.

Jsme držitelé certifikace Uptime Institute Tier3 a již několik let 
se umísťujeme v první desítce soutěže Zaměstnavatele roku ve své 
kategorii.

 /company/dhl-it-services
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Hledáme nové kolegy do týmů aplikační podpory, infrastructure 
operations, network security a software development, projektového 
managementu, systémové integrace a konfigurace. Přidej se k nám jako 
Linux Administrator, Software Developer, Network Engineer, Information 

25 dnů dovolené, možnost homeoffi  ce, 6 sick days, stravenky a Flexipassy 
plně hrazené zaměstnavatelem, Multisport karta, příspěvek na penzijní 
a životní pojištění, výhodný tarif pro soukromá mobilní čísla, fi remní 

Na webové stránce www.dpdhl.jobs si najdi pozici, která tě zaujme
a pošli nám svůj životopis. Pokud nás tvůj profil zaujme, zkontaktujeme 
tě nejprve telefonicky a poté pozveme na osobní setkání k nám.

Jsme DHL IT Services, interní poskytovatel IT služeb skupině Deutsche 
Post DHL. Pracujeme na principu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní
v roce v datových centrech na třech kontinentech – Amerika (USA
a Mexiko, Kostarika a Brazílie), Evropa (Praha, Bonn a Darmstadt 

Naše datové centrum v Praze na Chodově je největší v České republice, 
v mezinárodních týmech zde pracuje více jak 1600 zaměstnanců 

Jsme držitelé certifikace Uptime Institute Tier3 a již několik let 
se umísťujeme v první desítce soutěže Zaměstnavatele roku ve své 



 /DopravniPodnikPraha

Dopravní podnik hl. m. Prahy, 
akciová společnost

 Phdr. Jitka Nosková     NoskovaJ@dpp.cz

Praxe / Stáž

Závěrečná práce
(Diplomka / Bakalářka)

N21

OstatníOstatní

• Absolventy VŠ technického zaměření
• Strojní, elektro, dopravní stavby, doprava, automatizace
• Uchazeče se zájmem o městskou hromadnou dopravu
• Chuť k profesnímu rozvoji a získávání zkušeností od kolegů

• Absolventský program (pracovní uplatnění absolventů)
• Zázemí velké společnosti s dlouholetou tradicí
• Benefi ty: Zaměstnanecké jízdné, 5 týdnů dovolené, 3 dny sick days, stravenky, 

FlexiPassy, příspěvek na penzijní připojištění po roce výkonu práce, možnost 
dotovaného ubytování v ubytovně

• VŠ vzdělání (Bc., Ing., Mgr.)  
• Absolventský program: max. 2 roky od ukončení VŠ studia v prezenční formě
• Technické obory – strojní, elektro, dopravní stavby, doprava, automatizace
• Samostatnost, iniciativa

• Zaslání strukturovaného životopisu v českém jazyce
• Pohovor

OBORY PŮSOBENÍ:

STÁNEK
PROFIL SPOLEČNOSTI

HLEDÁME

NABÍZÍME

POŽADAVKY NA UCHAZEČE

PRŮBĚH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA

HumanitníHumanitní

Stavebnictví

ChemieChemie

Informatika

ArchitekturaArchitektura

Strojní





Design





EkonomieEkonomie





Elektro



 Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9

DEN: 28. 03. 2018

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. je největším dopravcem zajišťujícím 
městskou hromadnou dopravu v ČR. Obsluhuje 142 autobusových linek, 
24 denních a 9 nočních tramvajových linek a 3 linky metra. Společnost 
ročně přepraví více než miliardu osob a ujede cca 175 mil. kilometrů. 

 www.dpp.cz     
 /company/dopravni-podnik-praha
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Dražice    NIBE ENERGY SYSTEMS CZ

 www.dzd.cz

 Daniela Chaloupková    daniela.chaloupkova@dzd.cz

Částečný úvazek

Praxe / Stáž

Závěrečná práce
(Diplomka / Bakalářka)

218

OstatníOstatníOstatní

kolegy do oddělení technologie či product managementu, technickou 
podporu

OBORY PŮSOBENÍ:

STÁNEK
PROFIL SPOLEČNOSTI

HLEDÁME

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA

HumanitníHumanitní

StavebnictvíStavebnictví

ChemieChemie

InformatikaInformatika

ArchitekturaArchitekturaArchitektura

Strojní





DesignDesign





EkonomieEkonomie





Elektro



Dražice 69, 29471 Benátky nad Jizerou

DEN: 28. 03.2018

Dražice - tradiční výrobce ohřívačů vody a akumulačních nádrží
NIBE - švédská tepelná čerpadla
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 dzdcz

 daniela.chaloupkova@dzd.cz

kolegy do oddělení technologie či product managementu, technickou 

Dražice - tradiční výrobce ohřívačů vody a akumulačních nádrží





 /eonkariera

E.ON Česká republika, s. r. o.

 www.kariera.eon.cz

 Zuzana Šeredová

Plný úvazek

Brigáda

Praxe / Stáž

Trainee program

Závěrečná práce
(Diplomka / Bakalářka)

122

OstatníOstatníOstatní

Baví nás dávat příležitost motivovaným talentům. Ať už studujete,
nebo jste studium právě ukončili, přijďte se s námi pobavit na náš 
kariérní stánek a třeba zjistíte, že energetika je i vaše jasná budoucnost!

• Entry + – roční absolventský trainee program
• Letní energetická akademie - týden plný přednášek a exkurzí
• Letní technické brigády - získej první profesní zkušenosti již během studia
• Sales Academy – dvoudenní program pro studenty
• Stipendia - finanční příspěvek a odborná praxe

Ve společnosti E.ON na vás čeká úspěch, budeme tou firmou, která změní 
českou energetiku. Hledáme nadšené mladé lidi, kteří mají chuť podílet 
se na tom s námi!

OBORY PŮSOBENÍ:

STÁNEK
PROFIL SPOLEČNOSTI

HLEDÁME

NABÍZÍME

POŽADAVKY NA UCHAZEČE
MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA

HumanitníHumanitní

StavebnictvíStavebnictví

ChemieChemie

InformatikaInformatika

ArchitekturaArchitekturaArchitektura

StrojníStrojní





DesignDesign





EkonomieEkonomie





Elektro



 F. A. Gerstnera 2151/6, 37001 České Budějovice

DEN: 27.-28. 03. 2018

Skupina E.ON Czech je součástí koncernu E.ON SE a na území České 
republiky je již tradičním partnerem energetiky s historií a stabilní pozicí 
na trhu. Našim zákazníkům dodáváme elektrickou energii, zemní plyn 
a inovativní řešení podle jejich potřeb s cílem zlepšovat jejich životy. 
V současnosti dodáváme elektřinu 1,2 milionům zákazníků a zemním 
plynem zásobujeme více než 220 tisíc zákazníků v České republice. 
V rámci České republiky společnost E.ON zaměstnává 2,5 tisíce lidí a coby 
zaměstnavatel se pravidelně umisťuje v žebříčcích TOP zaměstnavatelů 
v rámci České republiky.

 /company/15162900
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Baví nás dávat příležitost motivovaným talentům. Ať už studujete,
nebo jste studium právě ukončili, přijďte se s námi pobavit na náš 
kariérní stánek a třeba zjistíte, že energetika je i vaše jasná budoucnost!

Letní technické brigády - získej první profesní zkušenosti již během studia

českou energetiku. Hledáme nadšené mladé lidi, kteří mají chuť podílet 

Skupina E.ON Czech je součástí koncernu E.ON SE a na území České 
republiky je již tradičním partnerem energetiky s historií a stabilní pozicí 
na trhu. Našim zákazníkům dodáváme elektrickou energii, zemní plyn 
a inovativní řešení podle jejich potřeb s cílem zlepšovat jejich životy. 
V současnosti dodáváme elektřinu 1,2 milionům zákazníků a zemním 
plynem zásobujeme více než 220 tisíc zákazníků v České republice. 
V rámci České republiky společnost E.ON zaměstnává 2,5 tisíce lidí a coby 
plynem zásobujeme více než 220 tisíc zákazníků v České republice. 
V rámci České republiky společnost E.ON zaměstnává 2,5 tisíce lidí a coby 
plynem zásobujeme více než 220 tisíc zákazníků v České republice. 

zaměstnavatel se pravidelně umisťuje v žebříčcích TOP zaměstnavatelů 

Energie je vaše  
jasná budoucnost

Více informací naleznete na www.kariera.eon.cz
   E.ON Kariera          E.ON CZ



Energie je vaše  
jasná budoucnost

Více informací naleznete na www.kariera.eon.cz
   E.ON Kariera          E.ON CZ
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plný úvazek

částečný úvazek

brigáda

praxe/stáž

závěrečná práce

elektro

informatika

ostatní

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

profil společnosti

kontakt
Kateřina Brožková Marková
katerina.brozkova.markova@e4t.cz
http://www.e4t.cz

e4t electronics for transportation s.r.o.
Novodvorská 994/138
142 21 Praha 4 

hledáme
Do svých řad uvítáme talentované absolvent(k)y a student(k)y technických oborů, kteří se nebojí 
výzev, a hledání řešení je pro ně srdeční záležitostí.

nabízíme
• Práci, kde se nebudete nudit
• Možnost být u budování nového týmu
• Zkrácenou pracovní dobu 37,5 hod. týdně
• Home office
• Jazykové kurzy a odborná školení 
• Možnost pořídit si každý rok zbrusu nový vůz od 2.700,- měsíčně
• Řadu neformálních akcí – týmová setkání, sportovní aktivity apod.
• Příspěvky na stravování, sport, kulturu, volný čas
• Odměnu za doporučení nového kolegy/ně
• A další atraktivní benefity...

požadujeme
• Komunikativní znalost AJ/NJ
• Schopnost týmové spolupráce
• Proaktivní přístup  
• Samostatnost  
• Analytické uvažování 
• Ochota cestovat 
• Orientace v automobilové elektronice výhodou

142

Neustálý rozvoj a inovace v automobilovém průmyslu jsou pro nás velkou výzvou. 
Do svých řad proto uvítáme schopné a kreativní spolupracovníky z technických 
oborů, kteří se nebojí výzev, a hledání řešení je pro ně srdeční záležitostí. 
Jsme nedílnou součástí technického vývoje koncernu Volkswagen a své zákazníky 
doprovázíme celým vývojem elektronických funkcí vozu. Spolupracujeme nejen 
s předními výrobci automobilů, ale i s tuzemskými a zahraničními dodavateli elek-
tronických komponentů. Staňte se i Vy součástí našich zajímavých projektů!  

www.e4t.cz

Máte rádi automobily, hledáte práci na zajímavých 
projektech ve vývoji elektronických systémů? 
Pak jste pro nás tím pravým kandidátem!



plný úvazek

částečný úvazek

brigáda

praxe/stáž

závěrečná práce

elektro

informatika

ostatní

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

profil společnosti

kontakt
Kateřina Brožková Marková
katerina.brozkova.markova@e4t.cz
http://www.e4t.cz

e4t electronics for transportation s.r.o.
Novodvorská 994/138
142 21 Praha 4 

hledáme
Do svých řad uvítáme talentované absolvent(k)y a student(k)y technických oborů, kteří se nebojí 
výzev, a hledání řešení je pro ně srdeční záležitostí.

nabízíme
• Práci, kde se nebudete nudit
• Možnost být u budování nového týmu
• Zkrácenou pracovní dobu 37,5 hod. týdně
• Home office
• Jazykové kurzy a odborná školení 
• Možnost pořídit si každý rok zbrusu nový vůz od 2.700,- měsíčně
• Řadu neformálních akcí – týmová setkání, sportovní aktivity apod.
• Příspěvky na stravování, sport, kulturu, volný čas
• Odměnu za doporučení nového kolegy/ně
• A další atraktivní benefity...

požadujeme
• Komunikativní znalost AJ/NJ
• Schopnost týmové spolupráce
• Proaktivní přístup  
• Samostatnost  
• Analytické uvažování 
• Ochota cestovat 
• Orientace v automobilové elektronice výhodou

Neustálý rozvoj a inovace v automobilovém průmyslu jsou pro nás velkou výzvou. 
Do svých řad proto uvítáme schopné a kreativní spolupracovníky z technických 
oborů, kteří se nebojí výzev, a hledání řešení je pro ně srdeční záležitostí. 
Jsme nedílnou součástí technického vývoje koncernu Volkswagen a své zákazníky 
doprovázíme celým vývojem elektronických funkcí vozu. Spolupracujeme nejen 
s předními výrobci automobilů, ale i s tuzemskými a zahraničními dodavateli elek-
tronických komponentů. Staňte se i Vy součástí našich zajímavých projektů!  

www.e4t.cz

Máte rádi automobily, hledáte práci na zajímavých 
projektech ve vývoji elektronických systémů? 
Pak jste pro nás tím pravým kandidátem!



 /eatoncorporation

Eaton European Innovation Center

 www.eaton.com/us/en-us.html 

 Pavla Narguet    pavlanarguet@eaton.com

Plný úvazek

Částečný úvazek

Brigáda

Praxe / Stáž

Trainee program

Závěrečná práce
(Diplomka / Bakalářka)

215

OstatníOstatníOstatní

Studenty škol s technickým zaměřením (VŠ nebo SŠ) - zeptejte se
na možnosti praxe.Čerstvé absolventy - zapojte se do našeho Enginnering 
and Technology Leadership ProgramuZkušené kandidáty v oborech 
strojní a elektro inženýrství, automatizace a programování.

•  Sick days, home office
•  Stravenky a flexipassy
•  Roční bonus dle výkonnosti 
•  Spolupráci se zahraničními týmy 
•  Nadstandardní platové  
    ohodnocení 

•  Team-buildingy a další sportovní  
    aktivity
•  Atraktivní projekty 
    mezinárodního významu 
•  Skvělé pracovní prostředí 
    a unikátní firemní kulturu

OBORY PŮSOBENÍ:

STÁNEK
PROFIL SPOLEČNOSTI

HLEDÁME

NABÍZÍME

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA

HumanitníHumanitní

StavebnictvíStavebnictví

ChemieChemie

Informatika

ArchitekturaArchitekturaArchitektura

Strojní





DesignDesign





EkonomieEkonomie





Elektro



 Bořivojova 2380, Roztoky u Prahy 252 63

DEN: 27. 03. 2018

EEIC v Roztokách u Prahy, jedno z pěti hlavních inovačních center 
společnosti Eaton, provádí na ploše 6 850m2 špičkový výzkum zaměřený 
na vývoj nové generace bezpečnějších a efektivnějších systémů 
pro řízení a využití elektrické, hydraulické a mechanické energie. 
Integrované, multidisciplinární R&D centrum inovací pod jednou střechou: 

•  V blízkosti výrobních závodů 

•  Nacházíme se nedaleko od Prahy a jsme tak nablízku našim zákazníkům

 /company/eaton
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Studenty škol s technickým zaměřením (VŠ nebo SŠ) - zeptejte se
na možnosti praxe.Čerstvé absolventy - zapojte se do našeho Enginnering 
Studenty škol s technickým zaměřením (VŠ nebo SŠ) - zeptejte se
na možnosti praxe.Čerstvé absolventy - zapojte se do našeho Enginnering 
Studenty škol s technickým zaměřením (VŠ nebo SŠ) - zeptejte se

and Technology Leadership ProgramuZkušené kandidáty v oborech 

•  Team-buildingy a další sportovní  

EEIC v Roztokách u Prahy, jedno z pěti hlavních inovačních center 
společnosti Eaton, provádí na ploše 6 850m2 špičkový výzkum zaměřený 
na vývoj nové generace bezpečnějších a efektivnějších systémů 
pro řízení a využití elektrické, hydraulické a mechanické energie. 
Integrované, multidisciplinární R&D centrum inovací pod jednou střechou: 

•  Nacházíme se nedaleko od Prahy a jsme tak nablízku našim zákazníkům



 /EDAG-Engineering-CZ-1645096015712835

EDAG Engineering CZ spol. s. r. o.

 Bc. Kristýna Kalinová      hr@edag.cz 

Plný úvazek

Částečný úvazek

Brigáda

Praxe / Stáž

Trainee program

Závěrečná práce
(Diplomka / Bakalářka)

204

OstatníOstatní

Hledáte práci nebo koníček? Jste nadšenci techniky a láká vás podílet se 
na vývoji aut předních světových výrobců jako je Škoda Auto, BMW, Audi, 
Porsche a další? Zajímá vás oblast letectví a všeobecného strojírenství? 
Staňte se součástí našeho přátelského týmu a tvořte s námi budoucnost.

Čeká vás práce na zajímavých projektech předních výrobců dopravních 
prostředků. Zaškolíme-nehodíme vás do vody. Péče o zdraví a relaxaci 
formou bodů v Cafeterii. Odměníme vás 13. a 14. platem.
Poskytneme dovolenou až 30 pracovních dní.
Můžete nastoupit ihned a na dobu neurčitou. 

Máte SŠ nebo VŠ vzdělání v oboru strojírenství či příbuzném oboru, elek-
trotechniky/informatiky? Baví vás konstrukce, výpočty, elektro, software 
nebo projektový management? Máte základy NJ či AJ?
Zajímá vás svět automobilů a máte rádi techniku obecně?
Pak neváhejte a přidejte se na naši palubu.

V našich moderních prostorech vás přivítá HR pracovnice, představí 
vám naši firmu, dané pozice a benefity. Následně se pobavíme o vašich 
a našich požadavcích tak, abychom našli společnou budoucnost. Poté 
se setkáte s vedoucím oddělení dle vašeho zaměření, kde se na přímo 
seznámíte s náplní práce.

OBORY PŮSOBENÍ:

STÁNEK
PROFIL SPOLEČNOSTI

HLEDÁME

NABÍZÍME

POŽADAVKY NA UCHAZEČE

PRŮBĚH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA

HumanitníHumanitní

StavebnictvíStavebnictví

ChemieChemie

Informatika

ArchitekturaArchitektura

Strojní





Design





Ekonomie





Elektro



 Bondy centrum, tř. Václava Klementa 1459, 293 01 Mladá Boleslav II

DEN: 28. 03. 2018

S více než 8000 zaměstnanci, na téměř 60 místech, v 19 zemích nabízíme 
našim zákazníkům široké spektrum služeb v oblasti kompletního vývoje 
vozidel. Naše know how uplatňujeme v automotive, letectví a všeobecném 
strojírenství. Rozvíjíme se v konstrukci přístrojových desek, karosérie, 
STRAKU (vyhlazování ploch), elektřiny a světel. Jsme aktivní i v oblasti 
elektroniky, kde vyvíjíme software, kabeláže vozidel, multimediální 
systémy a systémy v oblasti telematiky. Zabýváme se mj. simulacemi 
nárazu, ochranou posádky a chodců a jsme u aerodynamických návrhů 
vozidel. Provádíme pevnostní výpočty leteckých konstrukcí a dodáváme 
certifikační zprávy.

 www.edag.de        
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 Jakub Lukeš    jakub_lukes@edwards.com
 Karolinská 4, 186 00 Praha 8-Karlín

 
 

PROCESS OF INTERVIEW:

Edwards Lifesciences

 www.edwards.com/
 

 /company/edwards-lifesciences

We are constantly looking for new colleagues and teammates to join
our growing company. We hire for possitions across all fields from IT, HR, 
Finance, or even Marketing, Logistics, and Medical Research.

Multicultural dynamic environment.
Use of English on every day basis – fluency required.
Modern office environment in Prague city center.
Wide range of company benefits, 5 weeks of holidays and sick days.

You must be open to new challenges.
You need to be fl uent in English as our company is quite international.
You should be able to be in cotnrol of your path and success.
Are you ready? Then we are waiting for you!

Prescreening of CVs
1. Phone interview
2. Interview in person with our recruiter
3. Interview with the manager
4. (For senior positions) Interview with Country HR Manager

COMPANY PROFILE

WE LOOK FOR

WE OFFER

REQUIREMENTS

Edwards Lifesciences is the global leader in patient-focused medical 
innovations for structural heart disease, as well as critical care 
and surgical monitoring. Driven by a passion to help patients,the company 
collaborates with the world’s leading clinicians and researchers to address 
unmet healthcare needs, working to improve patient outcomes 

and enhance lives. For its track record of success and continued 
innovation it was honored as the 2016 Medtech Company of the Year.
Edwards in Prague delivers and leads business and business support 
activities within operational and processes excellence to all Edwards’ 
Regions.

A10

FIELDS:

STAND

OPPORTUNITIES:

Other

Humanities

DesignDesign

CivilCivil

ChemistryChemistry

Economy

IT

ArchitectureArchitectureArchitecture

ElectricalElectrical

MechanicalMechanical
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Full time

Part time

Practise / Intership

Trainee program

Bachelor / Diploma 
thesis

DAY: 27. 03. 2018

We are constantly looking for new colleagues and teammates to join
our growing company. We hire for possitions across all fields from IT, HR, 

Phone interview
Interview in person with our recruiter
Interview with the manager
(For senior positions) Interview with Country HR Manager

Edwards Lifesciences is the global leader in patient-focused medical 
innovations for structural heart disease, as well as critical care 
and surgical monitoring. Driven by a passion to help patients,the company 
collaborates with the world’s leading clinicians and researchers to address 
unmet healthcare needs, working to improve patient outcomes 

and enhance lives. For its track record of success and continued 
innovation it was honored as the 2016 Medtech Company of the Year.
Edwards in Prague delivers and leads business and business support 
activities within operational and processes excellence to all Edwards’ 

profil společnosti

trainee program

plný úvazek

částečný úvazek

brigáda

praxe/stáž

strojní

elektro
hledáme

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

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

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

nabízíme

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

požadujeme

• možnost spojit kariéru s perspektivou automobilového průmyslu
• osobní i profesní růst
• moderní pracovní prostředí, práci s nejnovějšími technologiemi
• intenzivní tréninkový program a školení
• firemní jazykové kurzy
• široké portfolio zaměstaneckých benefitů (13.plat, 25 dní dovolené, benefitní systém 

Cafeterie, flexibilní pracovní doba, příspěvek na stravování)
• odměny při životních a pracovních výročích

kontakt
Daniela Panuš / Personalistka firmy
personal-hr@edag-ps.cz / +420 326 719 096
http://www.edag-ps.com/

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



profil společnosti

IK
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RA
trainee program

plný úvazek

částečný úvazek

brigáda

praxe/stáž

strojní

elektro
hledáme

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

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

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

nabízíme

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

požadujeme

• možnost spojit kariéru s perspektivou automobilového průmyslu
• osobní i profesní růst
• moderní pracovní prostředí, práci s nejnovějšími technologiemi
• intenzivní tréninkový program a školení
• firemní jazykové kurzy
• široké portfolio zaměstaneckých benefitů (13.plat, 25 dní dovolené, benefitní systém 

Cafeterie, flexibilní pracovní doba, příspěvek na stravování)
• odměny při životních a pracovních výročích

kontakt
Daniela Panuš / Personalistka firmy
personal-hr@edag-ps.cz / +420 326 719 096
http://www.edag-ps.com/

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

 www.elektrotrans.cz

 Luděk Krba    ludek.krba@omexom.com

Plný úvazek

Částečný úvazek

Brigáda

Praxe / Stáž

Závěrečná práce
(Diplomka / Bakalářka)

216

OstatníOstatníOstatní

Projektant VVN/ZVN
• zpracování projektů venkovního vedení VVN/ZVN. 
•  řízení celého projektu jako projekt manažer
•  spolupráce s ostatními projektanty, koordinace subdodavatelů, jednání   
   s investorem, účast na kontrolních dnech a dalších jednáních

• Získání premiových zaměstnaneckých akcií skupiny VINCI
• 5 týdnů dovolené  •  Penzijní připojištění
• Životní pojištění  •  Jazykové kurzy (AJ, FJ)
• Stravenky  •  Cafeterie  

• Elektrotechnické vzdělání  
• Znalost MS Offi  ce (Word, Excel, PowerPoint, Outlook)
• Základy AutoCAD
• Znalost anglického jazyka         
• Samostatnost, pečlivost, spolehlivost a řidičské oprávnění skupiny B

Výběrové řízení probíhá formou rozhovoru s ředitelem projektové divize.

OBORY PŮSOBENÍ:

STÁNEK
PROFIL SPOLEČNOSTI

HLEDÁME

NABÍZÍME

POŽADAVKY NA UCHAZEČE

PRŮBĚH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA

HumanitníHumanitní

StavebnictvíStavebnictví

ChemieChemie

InformatikaInformatika

ArchitekturaArchitekturaArchitektura

StrojníStrojní





Design





EkonomieEkonomie





Elektro



 Ringhofferova 115/1, 155 21 Praha 5

DEN: 27. 03. 2018

ELEKTROTRANS a.s.  je společnost zajišťující komplexní služby v oblasti 
přenosu a distribuce elektrické energie. Mezi hlavní činnosti patří 
výstavba, projekce a inženýring vedení VVN/ZVN na hladinách 110, 220
a 400 kV. Nově se také společnost zaměřuje na napěťovou hladinu VN/NN, 
a to jak v oblasti projekce, tak i realizace.

Společnost ELEKTROTRANS je součástí mezinárodní skupiny VINCI Energies 
a v oblasti energetiky působí na českém trhu i v zahraničí. Hlavními 
odběrateli jsou společnosti ČEPS a.s., ČEZ a.s. a E.ON Česká republika.
V letošním roce společnost slaví 20leté výročí svého založení.

 Elektrotrans a.s.

148

•  spolupráce s ostatními projektanty, koordinace subdodavatelů, jednání   

Samostatnost, pečlivost, spolehlivost a řidičské oprávnění skupiny B

Výběrové řízení probíhá formou rozhovoru s ředitelem projektové divize.

ELEKTROTRANS a.s.  je společnost zajišťující komplexní služby v oblasti 
přenosu a distribuce elektrické energie. Mezi hlavní činnosti patří 
výstavba, projekce a inženýring vedení VVN/ZVN na hladinách 110, 220
a 400 kV. Nově se také společnost zaměřuje na napěťovou hladinu VN/NN, 

Společnost ELEKTROTRANS je součástí mezinárodní skupiny VINCI Energies 
a v oblasti energetiky působí na českém trhu i v zahraničí. Hlavními 
odběrateli jsou společnosti ČEPS a.s., ČEZ a.s. a E.ON Česká republika.
V letošním roce společnost slaví 20leté výročí svého založení.

Jsme součástí nadnárodní skupiny 
VINCI Energies. 
Na českém a slovenském trhu nabízíme řešení 
v sektorech energetiky, dopravy, technologie 
budov a průmyslu.



Jsme součástí nadnárodní skupiny 
VINCI Energies. 
Na českém a slovenském trhu nabízíme řešení 
v sektorech energetiky, dopravy, technologie 
budov a průmyslu.



 /elmep

ELMEP s.r.o.

 www.elmep.cz  

 Věra Srbková    vera.srbkova@elmep.cz

Plný úvazek

Částečný úvazek

Brigáda

Praxe / Stáž

222

OstatníOstatníOstatní

Studenty vyšších ročníků se zájmem o elektrotechniku, kteří chtějí 
získat zajímavé pracovní zkušenosti a po ukončení studia se dále rozvíjet 
v naší společnosti, nebo absolventy VŠ s elektrotechnickým zaměřením 
pro uplatnění na pozicích: 
Technik MaR/elektro a Technik řídících systémů

Stabilitu v zavedené společnosti působící v ČR i zahraničí.
Zajímavou práci v dynamicky se rozvíjejícím kolektivu.
Odborné vzdělávání a profesní růst. 
Zaměstnanecké výhody.
Přátelský kolektiv a moderní pracovní prostředí.

•  Vzdělání v elektrotechnickém oboru 
•  Znalost CAE/CAD programů (AutoCAD, EPLAN, apod.)
•  Řidičský průkaz skupiny B •  Vyhláška č. 50/78 Sb. §5
•  Komunikativní znalost anglického, německého nebo ruského jazyka
•  Dobré komunikační a organizační schopnosti, aktivní přístup k práci

V případě Vašeho zájmu pošlete životopis na e-mail:
vera.srbkova@elmep.cz. 
Budete pozváni na 1. kolo pohovoru, kde Vás seznámíme s chodem 
firmy, pracovní pozicí a požadavky na uchazeče. Pokud budete zařazeni 
do dalšího kola, čeká Vás pohovor s přímým nadřízeným.

OBORY PŮSOBENÍ:

STÁNEK
PROFIL SPOLEČNOSTI

HLEDÁME

NABÍZÍME

POŽADAVKY NA UCHAZEČE

PRŮBĚH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA

HumanitníHumanitní

StavebnictvíStavebnictví

ChemieChemie

InformatikaInformatika

ArchitekturaArchitekturaArchitektura

StrojníStrojní





DesignDesign





EkonomieEkonomie





Elektro



 V Růžovém údolí 556, 27801 Kralupy nad Vltavou

DEN: 27. 03. 2018

Specializujeme se na kompletní služby a dodávky v oblasti automatizační 
techniky. Poskytujeme systémová řešení pro průmyslové firmy.

Naši zaměstnanci mají velké zkušenosti s aplikací zařízení měření
a regulace a automatizační techniky v průmyslovém prostředí. Zakázky 
realizujeme v České republice i v zahraničí. Zkušenosti sbíráme již řadu let.

Naše klienty naleznete v řadách lehkého i těžkého průmyslu, farmacie, 
chemie, potravinářství, energetiky, kosmetiky, automobilového průmyslu, 
vodohospodářství aj.
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Studenty vyšších ročníků se zájmem o elektrotechniku, kteří chtějí 
získat zajímavé pracovní zkušenosti a po ukončení studia se dále rozvíjet 
v naší společnosti, nebo absolventy VŠ s elektrotechnickým zaměřením 
získat zajímavé pracovní zkušenosti a po ukončení studia se dále rozvíjet 
v naší společnosti, nebo absolventy VŠ s elektrotechnickým zaměřením 
získat zajímavé pracovní zkušenosti a po ukončení studia se dále rozvíjet 

•  Komunikativní znalost anglického, německého nebo ruského jazyka
•  Dobré komunikační a organizační schopnosti, aktivní přístup k práci

V případě Vašeho zájmu pošlete životopis na e-mail:
vera.srbkova@elmep.cz. 
Budete pozváni na 1. kolo pohovoru, kde Vás seznámíme s chodem 
firmy, pracovní pozicí a požadavky na uchazeče. Pokud budete zařazeni 
do dalšího kola, čeká Vás pohovor s přímým nadřízeným.

Specializujeme se na kompletní služby a dodávky v oblasti automatizační 
techniky. Poskytujeme systémová řešení pro průmyslové firmy.

Naši zaměstnanci mají velké zkušenosti s aplikací zařízení měření
a regulace a automatizační techniky v průmyslovém prostředí. Zakázky 
realizujeme v České republice i v zahraničí. Zkušenosti sbíráme již řadu let.
a regulace a automatizační techniky v průmyslovém prostředí. Zakázky 
realizujeme v České republice i v zahraničí. Zkušenosti sbíráme již řadu let.
a regulace a automatizační techniky v průmyslovém prostředí. Zakázky 

Naše klienty naleznete v řadách lehkého i těžkého průmyslu, farmacie, 
chemie, potravinářství, energetiky, kosmetiky, automobilového průmyslu, 



ZÁŽITKY Z VIETNAMU

Když jsem v hlavní sezóně 
vybírala stáž, věděla jsem, 
že chci někam do Evropy. 
Slovinsko, Anglie nebo třeba 
Rakousko by bylo fajn. Žádná 
stáž se mi ale v těchto 
zemích nějak nehodila – 
špatný obor, nevyhovující počet týdnů… Nakonec jsem se na začátku léta smířila s tím, že letos nikam 
nevyjedu. Někdy v průběhu července mi ale kamarádka napsala, že se objevila nová stáž ve Vietnamu. 
Já přeci chtěla cestovat raději po Evropě, žádné velké změny, žádná exotika. Vietnam, to je vážně něco 
úplně jiného. Nakonec jsem si ale řekla proč ne, když je tu ta příležitost, tak bych ji měla využít. A tenhle 
rozhodnutí bylo jedno z mých nejlepších v životě.
Ze všech těch příprav jsem byla trošku nervózní. Očkování, pojištění, najít dobrou letenku, něco si o zemi 
přečíst, vyřídit si víza… A pak nastal ten den, kdy jsem odlétala. Čekal mě můj nejdelší let, samotnou 
do úplně cizí země.
Let trval nekonečně dlouho, ale nakonec jsem zdravá a živá dorazila do Vietnamu. Vyzvedly mě dvě 
studentky z univerzity, kde jsem později učila a společně jsme jely do Thai Nguyen, města, kde jsem 
strávila měsíc a půl své praxe.
První dojmy z mého ubytování byly… trošku nestandardní. Koupelna beze stěny, jen s mříží přes okno, 
pokoj se čtyřmi palandami a nic víc. Žádná skříň, stůl, lednice, pračka. Říkala jsem si, že alespoň tam 
mám hodně místa, nebude mě ručit vrčení ledničky a když si seženu moskytiéru, tak to bude naprosto 
autentické bydlení vietnamských studentů. Jenom já jsem na pokoji byla sama, oni jsou na pokoji po 
osmi.

Nikdy bych nevěřila, jak si rychle na takový život člověk zvykne. Když je totiž všechno ostatní tak úžasné, 
je vám úplně jedno, že vám trochu táhne do koupelny a musíte si všechno prát v umyvadle.
Ve Vietnamu jsou ti nejvřelejší lidé, jaké jsem kdy mohla poznat. Našla jsem si tam spoustu skvělých 
přátel a vždy když jsem potřebovala (občas i když jsem nepotřebovala :-D), tak mi každý ochotně pomohl.
Moje práce bylo učit na univerzitě. V Čechách jsem vždycky jen doučovala matematiku nebo chemii 
jednotlivce, ne celé třídy (navíc ty Vietnamské mají kolem 50 studentů). Na univerzitě mi přidělili moji 
asistentku, která mi se vším pomáhala a na první hodiny chodila se mnou. Učila jsem předměty jako je 
mikrobiologie a analýza životního prostředí. Někdy byl problém s úrovní angličtiny studentů, ale hodně 
z nich bylo snaživých a ve Vietnamu jsou velmi vděční, když si můžou svou angličtinu zlepšovat díky 
komunikaci s cizincem.
Dvakrát týdně jsem také chodila učit malé děti anglicky. S Gaelle (francouzská stážistka) jsme vyučovaly 
spolu a někdy to byl vážně oříšek. Učily jsme v domě jejího školitele. Dětí bylo celkem 8, a to ve věkovém 
rozhraní od 5 let do 11. Navíc my neuměly samozřejmě vietnamsky, ony uměly jen základy angličtiny 
(jeden uměl ze začátku říct jen banana) – no a vysvětlete jim pravidla her nebo co jaké slovíčko znamená. 
Rukama nohama jsme se vždy nějak dobrali k výsledku a za ten měsíc a půl se naše třída opravdu 
zlepšila. Po hodině jsme vždy zůstali na večeři a povídali si s jejich rodiči. Byla to skvělá příležitost poznat, 
jak Vietnamci žijí, jaké jsou jejich zvyky, jaké mají rodiny…
Každý víkend jsem mohla cestovat, dokonce mi v práci dávali volné pátky nebo pondělí, abych měla více 
času poznávat taje Vietnamu. Měla jsem tak možnost vidět tak úžasná místa jako je Tam Dao, Ha Long Bay 
(mimochodem jeden ze sedmi divů světa), Sa Pa, Ninh Binh nebo Hanoj.
Vietnam je naprosto jiná země a člověk se tam často diví různým věcem, situacím a zvykům.

Lenka Kadeřábková
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eMan s.r.o.

 www.eman.cz   

 Zuzana Klímová    zuzana@eman.cz

Plný úvazek

Částečný úvazek

Brigáda

Praxe / Stáž

Závěrečná práce
(Diplomka / Bakalářka)

A31

OstatníOstatníOstatní

Každý den strávíš vývojem skvělých aplikací pro chytrá zařízení.
Máme i vlastní projekty a ty budeš mít možnost se na nich podílet.  
•  ANDROID DEVELOPER  •  RUBY ON RAILS DEVELOPER
•  IOS DEVELOPER   •  PROJECT MANAGER

Představ si tým mladých talentovaných lidí, co spolu chodí do lanáče, vypráví 
si zážitky z cest a v létě nacpávají lednice zmrzlinou. Vždycky jednají férově 
a otevřeně, zajímají je technologie a chytré aplikace. Líbilo by se ti v takovém 
týmu pracovat a pomáhat mu růst?

Čím víc máš zkušeností, tím líp.

Pokud teprve začínáš, taky se nám neboj ozvat.
Třeba je nasbíráš právě u nás!

Napiš Zuzce na zuzana@eman.cz nebo Vaškovi na vasek@eman.cz. 
Ozveme se ti a domluvíme se, co by tě bavilo a do jakých projektů 
bychom tě mohli zapojit. 

Nehledáš práci hned, ale zajímá tě, jak to u nás chodí? 
Dej echo a můžeme si dát vědět v budoucnu.

OBORY PŮSOBENÍ:

STÁNEK
PROFIL SPOLEČNOSTI

HLEDÁME

NABÍZÍME

POŽADAVKY NA UCHAZEČE

PRŮBĚH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA

HumanitníHumanitní

StavebnictvíStavebnictví

ChemieChemie

Informatika

ArchitekturaArchitekturaArchitektura

StrojníStrojní
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EkonomieEkonomie
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 U Pergamenky 1145/12, 170 00 Praha 7 

DEN: 27. 03. 2018

V eManu rozumíme chytrým zařízením. Umíme vymyslet a realizovat jak 
šikovné mobilní nebo webové aplikace, tak i komplexní softwarová řešení. 
Naše produkty denně používají miliony lidí. 

Jsme česká firma a sídlíme v Praze, další kanceláře pak máme v Plzni, 
Hradci Králové a Mladé Boleslavi. Pracujeme na velkých projektech 
například pro ŠKODA AUTO, Honeywell, E.ON, ČSOB, Allianz, Edenred 
nebo MND.

Neustále se držíme na vývojářské špičce a nebojíme se nových výzev. 
Věříme, že můžeme lidem díky chytrým technologiím ulehčit a obohatit 
život. A to dává naší práci smysl.

 /company/eman-s-r-o-
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Každý den strávíš vývojem skvělých aplikací pro chytrá zařízení.
Máme i vlastní projekty a ty budeš mít možnost se na nich podílet.  

Představ si tým mladých talentovaných lidí, co spolu chodí do lanáče, vypráví 
si zážitky z cest a v létě nacpávají lednice zmrzlinou. Vždycky jednají férově 
a otevřeně, zajímají je technologie a chytré aplikace. Líbilo by se ti v takovém 

Napiš Zuzce na zuzana@eman.cz nebo Vaškovi na vasek@eman.cz. 
Ozveme se ti a domluvíme se, co by tě bavilo a do jakých projektů 
bychom tě mohli zapojit. 

Nehledáš práci hned, ale zajímá tě, jak to u nás chodí? 
Dej echo a můžeme si dát vědět v budoucnu.

V eManu rozumíme chytrým zařízením. Umíme vymyslet a realizovat jak 
šikovné mobilní nebo webové aplikace, tak i komplexní softwarová řešení. 

Jsme česká firma a sídlíme v Praze, další kanceláře pak máme v Plzni, 
Hradci Králové a Mladé Boleslavi. Pracujeme na velkých projektech 
například pro ŠKODA AUTO, Honeywell, E.ON, ČSOB, Allianz, Edenred 
Hradci Králové a Mladé Boleslavi. Pracujeme na velkých projektech 
například pro ŠKODA AUTO, Honeywell, E.ON, ČSOB, Allianz, Edenred 
Hradci Králové a Mladé Boleslavi. Pracujeme na velkých projektech 

Neustále se držíme na vývojářské špičce a nebojíme se nových výzev. 
Věříme, že můžeme lidem díky chytrým technologiím ulehčit a obohatit 
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 /embeditcz

EmbedIT

 www.embedit.cz 

 Michal Gembický    Michal.Gembicky@embedit.cz

Plný úvazek

Částečný úvazek

A30

OstatníOstatníOstatní

Pozice, na kterých tě rádi přivítáme:
• Tester part-time (Brno)
• Junior Java Developer (Brno, Ostrava)

Co ti na oplátku nabídneme my:
• práci s IT technologiemi, o kterých jsi doteď jednom slyšel
• (a některé, o kterých si ještě ani neslyšel :))
• kolegy, se kterými táhneš za jeden provaz
• rozmanitost a flexibilitu v práci

Co u tebe oceníme:
• základy v IT, na kterých chceš dále stavět
• chuť se učit novým technologiím a zkoušet je v praxi
• angličtinu, se kterou se nebudeš bát jít do světa
• pozitivní přístup a smysl pro humor

OBORY PŮSOBENÍ:

STÁNEK
PROFIL SPOLEČNOSTI

HLEDÁME

NABÍZÍME

POŽADAVKY NA UCHAZEČE
MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA

HumanitníHumanitní

StavebnictvíStavebnictví

ChemieChemie

Informatika

ArchitekturaArchitekturaArchitektura

StrojníStrojní
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ElektroElektro



 Evropská 2690/17, 160 00 Praha 6

DEN: 27. 03. 2018

EmbedIT je 100% české IT centrum, které poskytuje IT služby od A do Z 
jak jednotlivým částem skupiny Home Credit po celém světe, tak i Air Bank 
ze skupiny PPF. V praxi to znamená, že z České republiky se budeš 
podílet na vzniku aplikací, které používá více než 45 miliónů zákazníků 
celosvětově - od USA až po Filipíny. Jedeme na plné obrátky, a i proto se 
u nás můžeš naučit každý den něco nového. Je nás přes 900 a mnozí z nás 
začínali jako junioři v IT. Teď je řada na tobě! :)

 /company/2836881
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 Michal.Gembicky@embedit.cz

EmbedIT je 100% české IT centrum, které poskytuje IT služby od A do Z 
jak jednotlivým částem skupiny Home Credit po celém světe, tak i Air Bank 
ze skupiny PPF. V praxi to znamená, že z České republiky se budeš 
jak jednotlivým částem skupiny Home Credit po celém světe, tak i Air Bank 
ze skupiny PPF. V praxi to znamená, že z České republiky se budeš 
jak jednotlivým částem skupiny Home Credit po celém světe, tak i Air Bank 

podílet na vzniku aplikací, které používá více než 45 miliónů zákazníků 
celosvětově - od USA až po Filipíny. Jedeme na plné obrátky, a i proto se 
u nás můžeš naučit každý den něco nového. Je nás přes 900 a mnozí z nás 
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 /ENGELCZkariera

ENGEL Strojírenská spol. s r.o.

 www. jobs.cz.engelglobal.com/Jobs

 Zuzana Vendlová    zuzana.vendlova@engel.at

Plný úvazek

Brigáda

Praxe / Stáž

Trainee program

Závěrečná práce
(Diplomka / Bakalářka)

N19

OstatníOstatníOstatní

• Konstruktéry
• Techniky přípravy výroby
• JAVA software specialisty
• CNC programátory

• zázemí stabilní společnosti se zahraniční účastí
• týden dovolené nad rámec ZP
• příspěvek na dopravu a stravování
• bonusy za 100% docházku
• 13. a 14. plat dle KS
• sportovní a společenské akce organizované společností
• další zaměstnanecké benefity

OBORY PŮSOBENÍ:

STÁNEK
PROFIL SPOLEČNOSTI

HLEDÁME

NABÍZÍME

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA
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InformatikaInformatika

ArchitekturaArchitekturaArchitektura
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 Českobudějovická 314, 382 41 Kaplice 

DEN: 27. 03. 2018

Společnost ENGEL nabízí kompletní vstřikovací řešení. Jsme celosvětová 
jednička na trhu vstřikovacího strojírenství a zasazujeme se o směrodatný 
vývoj a výrobu vstřikovacích strojů a jejich automatizaci. Klademe velký 
důraz na flexibilitu, inovace a vlastní odpovědnost. Nejsme pouze výrobce 
vstřikovacích strojů, ale nabízíme navíc také efektivní komplexní řešení, 
které tvoří vstřikovací stroje, podpora procesů, projektování nástrojů, 
automatizace, servis a školení.

Naším krédem je úspěch a spokojenost, jak našich zaměstnanců, 
tak našich zákazníků.
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Společnost ENGEL nabízí kompletní vstřikovací řešení. Jsme celosvětová 
jednička na trhu vstřikovacího strojírenství a zasazujeme se o směrodatný 
vývoj a výrobu vstřikovacích strojů a jejich automatizaci. Klademe velký 
důraz na flexibilitu, inovace a vlastní odpovědnost. Nejsme pouze výrobce 
vstřikovacích strojů, ale nabízíme navíc také efektivní komplexní řešení, 
které tvoří vstřikovací stroje, podpora procesů, projektování nástrojů, 

Naším krédem je úspěch a spokojenost, jak našich zaměstnanců, 



ENGIE Services, a.s.

 Hana Šmídová     hana.smidova@engie.com

Plný úvazek

Částečný úvazek

Praxe / Stáž

N32

OstatníOstatní

• Elektro inženýry projektanty - zaměření na NN, VN
• Programátory pro průmyslovou automatizaci
• Projektové manažery 
• Geodety

• Profesní růst 
• Zázemí silné nadnárodní společnosti
• Příležitost získat zkušenosti na mezinárodních projektech
• Firemní vzdělávání a zajímavé benefity

• VŠ elektro, SPŠ/VŠ v oboru geodezie
• Samostatnost a proaktivní přístup k řešení problémů
• Odborná znalost, technická vyspělost, znalost AJ výhodou
• Konstruktivní a operativní myšlení i jednání
• Technická vyspělost

• Zaslání CV
• Osobní pohovor

OBORY PŮSOBENÍ:

STÁNEK
PROFIL SPOLEČNOSTI

HLEDÁME

NABÍZÍME

POŽADAVKY NA UCHAZEČE
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HumanitníHumanitní
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 Lhotecká 793/3, 143 00 Praha - Kamýk

DEN: 27. 03. 2018

Provádíme komplexní energetická řešení zahrnující projektové
a energetické poradenství, elektroinstalace v průmyslu a energetice, 
technologie inteligentních budov, realizace investičních celků, 
průmyslovou automatizaci, výrobu rozvaděčů do 1000 V, facility 
management a energetické služby.

 www.engie.cz
 /company/2927243
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 /SpolecnostEsonic

ESONIC a.s.

 www.esonic.cz

 Ing. Jan Strnad    jan.strnad.jr@esonic.cz

Plný úvazek

Částečný úvazek

Brigáda

Praxe / Stáž

Závěrečná práce
(Diplomka / Bakalářka)

228

OstatníOstatníOstatní

Chceš se podílet na projektech automatizace světových značek piv 
a rozvíjet se pod vedením zkušených kolegů. Pak jsi ten, koho hledáme! 
Máme zájem především o uchazeče na pozici PLC programátora, 
ale hledáme také elektro projektanty, .NET programátory a další profese.

Možnost získání motivačního příspěvku formou stipendia, práci 
v neformálním prostředí a mladém kolektivu, praxi na zajímavých 
projektech průmyslové automatizace pod vedením zkušených kolegů 
(Industry 4.0), řadu firemních benefitů, flexibilní pracovní dobu, možnost 
vzdělávání a dalšího osobního růstu.

Hledáme nadšence do průmyslové automatizace s pozitivním vztahem 
k pivovarnictví.

Formou osobního pohovoru.

OBORY PŮSOBENÍ:

STÁNEK
PROFIL SPOLEČNOSTI

HLEDÁME

NABÍZÍME
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 Heřmánková 122/9, 104 00 Praha 10 - Křeslice

DEN: 27. 03. 2018

Jsme jedním z předních dodavatelů v oblasti průmyslové automatizace 
technologických procesů a výrobních informačních systémů 
v potravinářství. Provádíme dodávky a instalace moderních technologií 
zejména pro velké pivovary v ČR i zahraničí.

 company/esonic-a-s-
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Chceš se podílet na projektech automatizace světových značek piv 
a rozvíjet se pod vedením zkušených kolegů. Pak jsi ten, koho hledáme! 
Máme zájem především o uchazeče na pozici PLC programátora, 
ale hledáme také elektro projektanty, .NET programátory a další profese.

Možnost získání motivačního příspěvku formou stipendia, práci 
v neformálním prostředí a mladém kolektivu, praxi na zajímavých 
projektech průmyslové automatizace pod vedením zkušených kolegů 

Formou osobního pohovoru.

Jsme jedním z předních dodavatelů v oblasti průmyslové automatizace 
technologických procesů a výrobních informačních systémů 
v potravinářství. Provádíme dodávky a instalace moderních technologií 





 /etnetera

Etnetera a.s.

 www.etnetera.cz

 Jana Netušilová      jana.netusilova@etnetera.cz

Plný úvazek

Částečný úvazek

Brigáda

Praxe / Stáž

Závěrečná práce
(Diplomka / Bakalářka)

A12

OstatníOstatníOstatní

Hledáme lidi zapálené do IT vývoje s chutí pracovat v přátelské firmě, 
kde nevládnou procesy, ale odpovědnost a férovost. Hledáme kolegy 
se specializací: Java, PHP, Javascript, Front-End (HTML, CSS), Linux, IT 
Security, iOS, Android a rozšířená realita (programování v Unity).

sprchy, kolárna, cvičební koutek, volba notebooku a OS, benefity
na jazykové vzdělávání a dále dle preference, stravenky, flexibilní pracovní 
doba, 5 týdnů placené dovolené, občerstvení na pracovišti, pravidelné 
společné akce, vzdělávání hrazené firmou, možnost home office

Nadšení pro svůj obor, otevřená mysl a přátelské jednání.

Na první schůzce se setkáš se zástupcem HR, teamleaderem 
a odborníkem na dané zaměření. V případě, že si budeme rozumět, 
pozveme tě na druhé kolo, kde se setkáš s celým týmem a v neformální 
atmosféře si budete moci popovídat. V průběhu výběrového řízené Tě 
můžeme požádat o vypracování našeho úkolu.

OBORY PŮSOBENÍ:

STÁNEK
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HLEDÁME

NABÍZÍME
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 Jankovcova 1037/49, 170 00 Praha 7

DEN: 28. 03. 2018

Etnetera a.s. je přední český hráč v oblasti zakázkového vývoje mobilních 
a webových aplikací. V poslední době se věnuje také projektům 
z oblasti virtuální a rozšířené reality. Firma je známá širokým klientským 
portfoliem a neformálním pracovním prostředím inspirovaným principy 
svobodné firmy. Etnetera se 150 zaměstnanci klade velký důraz na živou 
firemní kulturu. Společnost založila v roce 2012 skupinu Etnetera Group. 
Společným cílem 9 firem je pomáhat klientům inovovat byznys a vytvářet 
nové příležitosti v době digitální transformace. Ke svým 20. narozeninám 
si v roce 2017 nadělila festival exponenciálních technologií Future Port 
Prague.

 /company/etnetera
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 jana.netusilova@etnetera.cz

Hledáme lidi zapálené do IT vývoje s chutí pracovat v přátelské firmě, 
kde nevládnou procesy, ale odpovědnost a férovost. Hledáme kolegy 
se specializací: Java, PHP, Javascript, Front-End (HTML, CSS), Linux, IT 

sprchy, kolárna, cvičební koutek, volba notebooku a OS, benefity
na jazykové vzdělávání a dále dle preference, stravenky, flexibilní pracovní 
doba, 5 týdnů placené dovolené, občerstvení na pracovišti, pravidelné 

Na první schůzce se setkáš se zástupcem HR, teamleaderem 
a odborníkem na dané zaměření. V případě, že si budeme rozumět, 
pozveme tě na druhé kolo, kde se setkáš s celým týmem a v neformální 
atmosféře si budete moci popovídat. V průběhu výběrového řízené Tě 
můžeme požádat o vypracování našeho úkolu.

Etnetera a.s. je přední český hráč v oblasti zakázkového vývoje mobilních 
a webových aplikací. V poslední době se věnuje také projektům 
z oblasti virtuální a rozšířené reality. Firma je známá širokým klientským 
portfoliem a neformálním pracovním prostředím inspirovaným principy 
svobodné firmy. Etnetera se 150 zaměstnanci klade velký důraz na živou 
firemní kulturu. Společnost založila v roce 2012 skupinu Etnetera Group. 
Společným cílem 9 firem je pomáhat klientům inovovat byznys a vytvářet 
nové příležitosti v době digitální transformace. Ke svým 20. narozeninám 
si v roce 2017 nadělila festival exponenciálních technologií Future Port 



 /eures.cz

EURES

 Mgr. Michal Jelínek      michal.jelinek@uradprace.cz

N26

OstatníOstatní

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

Poskytování služeb EURES je umožněno dvěma základními cestami: 
na jedné straně to jsou databáze přístupné na Evropském portále 
pracovní mobility, na straně druhé to jsou informační a poradenské 
služby nabízené EURES poradci a kontaktními pracovníky EURES.
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 Domažlická 11, 130 00  Praha 3

DEN: 27. 03. 2018

EURES (Evropské služby zaměstnanosti, angl. Eropean Employment 
Services) je síť ve které spolupracují veřejné služby zaměstnanosti. 
Posláním sítě EURES je usnadňovat mezinárodní mobilitu pracovních sil 
ve všech 28 členských státech EU, v rámci Evropského hospodářského 
prostoru a ve Švýcarsku. 

 www.eures.cz     
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 /StavebniSkupinaEUROVIACS

EUROVIA CS

 www.eurovia.cz  

      kariera@eurovia.cz

Částečný úvazek

Brigáda

Praxe / Stáž

Závěrečná práce
(Diplomka / Bakalářka)

S07

OstatníOstatníOstatní

Absolventy stavebních oborů, kterým nabízíme uplatnění na pozicích:
• Kalkulant – Přípravář nabídek,
• Výrobní přípravář,  
• Asistent stavbyvedoucího.
Dále nabízíme studentům stavebních oborů možnost spolupráce formou brigád.

• Možnost spolupráce během studia s perspektivou přechodu 
do pracovního poměru 

• Zázemí stabilní společnosti s dlouholetou tradicí
• Účast na významných stavebních projektech
• Možnost kariérního postupu   •  Další vzdělávací a rozvojové aktivity

• Zájem o stavebnictví
• Samostatnost, zodpovědnost, časová flexibilita
• Mobilita a ochota cestovat, působíme na území celé České republiky.

OBORY PŮSOBENÍ:

STÁNEK
PROFIL SPOLEČNOSTI

HLEDÁME

NABÍZÍME
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 Národní 138/10. 110 00 Praha 1

DEN: 27. 03. 2018

Patříme k nejvýznamnějším stavebním firmám v České republice a s více 
než 60letou historií v dané oblasti jsme jedničkou v oblasti dopravně-
inženýrského stavitelství. Svým zaměstnancům nabízíme zázemí silné 
nadnárodní společnosti a všem zákazníkům naopak regionální řešení. 
Stavíme na všestranných zkušenostech, špičkovém technologickém 
zázemí a na zodpovědném přístupu svých zaměstnanců, kteří jsou naším 
největším bohatstvím. Naším posláním je budovat moderní infastrukturu, 
stát za významnými projekty v oblasti dopravního inženýrství a být 
neustále Na společné cestě. Bude nám potěšením, když se k nám přidáte!

 /company/8070886/
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Absolventy stavebních oborů, kterým nabízíme uplatnění na pozicích:

Dále nabízíme studentům stavebních oborů možnost spolupráce formou brigád.

Patříme k nejvýznamnějším stavebním firmám v České republice a s více 
než 60letou historií v dané oblasti jsme jedničkou v oblasti dopravně-
inženýrského stavitelství. Svým zaměstnancům nabízíme zázemí silné 
nadnárodní společnosti a všem zákazníkům naopak regionální řešení. 
Stavíme na všestranných zkušenostech, špičkovém technologickém 
zázemí a na zodpovědném přístupu svých zaměstnanců, kteří jsou naším 
největším bohatstvím. Naším posláním je budovat moderní infastrukturu, 
stát za významnými projekty v oblasti dopravního inženýrství a být 
neustále Na společné cestě. Bude nám potěšením, když se k nám přidáte!

NA SPOLEČNÉ CESTĚ

www.eurovia.cz
kariera@eurovia.cz

ke kariéře
„Jsem absolventem ČVUT v  Praze, obor konstrukce a  dopravní 
stavby. Ve  společnosti EUROVIA CS pracuji déle než deset let, 
v  současné době na  dokončení již zprovozněného úseku dálnice 
D8 Lovosice–Řehlovice v celkové hodnotě 10,5 mld. Kč.“

Ing. František Zukerstein (37 let)
hlavní stavbyvedoucí, závod Ústí nad Labem

Patříme k  nejvýznamnějším stavebním � rmám v  České republice, 
pyšníme se více než 60letou historií a  jsme jedničkou v  oblasti 
dopravně inženýrského stavitelství. Svým zaměstnancům nabízíme 
zázemí silné nadnárodní společnosti a  všem zákazníkům naopak 
regionální řešení. Stavíme na  všestranných zkušenostech, 
špičkovém technologickém zázemí a  na  zodpovědném přístupu 
svých zaměstnanců, kteří jsou naším největším bohatstvím. 
Naším posláním je budovat moderní infrastrukturu, stát 
za  významnými projekty v  oblasti dopravního inženýrství a  být 
neustále Na společné cestě! 

Bude nám potěšením, když se k nám přidáte!
Neváhejte nás kontaktovat na e-mailu kariera@eurovia.cz.

Eurovia_personální_VŠ_2017_148x210.indd   1 2/7/2017   3:03:26 PM
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 /ExtraWish

ExtraWish

 www.extrawish.com

 Jaromír Kohlíček      jaromir@wish-platform.com

Částečný úvazek

Brigáda

A10

OstatníOstatníOstatní

• nové parťáky na náš portál
• nadšence, kteří s námi budou dál budovat náš model
•  zpětnou vazbu, abychom měli spokojené a motivované uživatele

• možnost pracovat, když máš čas a chuť
•  pracovat z místa, kde se zrovna nacházíš
•  malé izolované balíčky práce v různých technologiích a s různou náročností
•  pomoc s orientací na portálu i s balíčky práce
•  co řádně odevzdáš, za to dostaneš zaplaceno

• abys znal svoje „síly“ a dovedl odhadnout, co zvládneš naprogramovat
• zadané nabídky na cenu a čas jsou závazné, požadujeme tedy 

spolehlivost v odevzdávání práce

• rádi se s Tebou potkáme osobně a popovídáme si o našem portálu
a co si vzájemně můžeme nabídnout

• u nás neprobíhá výběrové řízení jako takové, rádi se potkáme 
neformálně u kávy, čaje apod.
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 Kostelec u Křížků 205, 251 68 Kamenice

DEN: 28. 03. 2018

Jsi duší digitální nomád? Děsí Tě vyhlídky na pevnou pracovní dobu, 
povinnost sedět každý den na stejné židli a práce na nezajímavých 
projektech, které Ti přidělil šéf? 
Naprosto Tě chápeme! Proto jsme založili online portál pro vývojáře,
kde si můžeš vybírat z balíčků práce zadaných řadou klientů.
Pracuješ, když se Ti to hodí, odkudkoliv chceš a na čem chceš - projekty 
se liší zadáním, náročností i technologiemi. 
Je jedno, jestli si potřebuješ přivydělat, chceš se učit a rozvíjet
nebo hledáš stálou práci. S námi máš kontrolu nad svým časem a příjmy 
jen Ty.

 /company/wish-platform-s-r-o
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 /EYCareersCzech

EY

 Kateřina Giptnerová   katerina.giptnerova@cz.ey.com

Plný úvazek

Částečný úvazek

Praxe / Stáž

N05

OstatníOstatní

Spolehlivost, odvahu a nadšení. A taky zdravý selský rozum a ochotu 
se učit. Přidat se k nám můžeš už jako student. Od začátku tě zapojíme 
do projektů pro naše české i mezinárodní klienty. Zblízka poznáš o čem 
je práce v EY. Když budeš chtít, můžeš s námi pokračovat později na plný 
úvazek.

Hodně se toho naučíš. Start na pozici interna nebo junior konzultanta 
ti usnadníme intenzivním školením, zaplatíme ti uznávané profesní 
certifikace. Zprostředkujeme ti možnost zahraničních stáží. Jo a dáme 
ti rovnou 6 týdnů dovolené a iPhone. Benefity budeš mít za 27 000 Kč 
ročně.

Hodil by se nám někdo jazykově dobře vybavený, (český/slovenský a anglický 
jazyk je „must-have“), kdo si rozumí s čísly stejně dobře jako s lidmi,
ovládá počítač a ideálně má vysokoškolský titul. 
Předchozí pracovní či studijní zkušenosti jsou body navíc.

V prvním kole dělají všichni uchazeči online testy na logiku, verbální 
a numerické uvažování a prověřujeme i obecnou angličtinu. Druhé kolo 
se odlišuje v závislosti na oddělení. Na kandidáty čeká mini case study, 
Assessment Centrum nebo prezentace úkolu. Vše uzavírá neformální 
rozhovor s partnerem.
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 Na Florenci 2116/15, Praha 1

DEN: 27.03.2018

Jsme konzultanti. Klientům pomáháme uspět, realizovat jejich sny 
a dělat práci den za dnem efektivněji. EY už není jenom Audit a Daně. 
Specializujeme se také na Advisory, Transakce nebo na Forenzní 
služby. Poradenské služby poskytujeme více než tisícovce českých
i mezinárodních společností. Pracujeme pro dvacet firem z české 
top 30 a pro všech pět největších bank v zemi. Radíme startupům 
a začínajícím podnikatelům. Naše kanceláře najdeš v Praze, Brně i Ostravě. 
Pracujeme ale u klientů doslova po celém Česku. Máme proježděnou 
republiku jako málokdo.

 www.cestasey.cz /EYCareersCzech
 /company/1073
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 /eyelevelglobal

PROCESS OF INTERVIEW:

EYELEVEL

 www.eyelevel.com
 /company/eyelevel

• Junior CAD Engineers
• Junior Project Managers
• Production Executive

• Quality Inspector
• Logistics Executive

Paid fl exible Internships
Unique company Culture  & Values
Gain experience around the world

WORK HARD, PARTY HARD 
There are no limits for you at EYELEVEL. 

• Crazy thoughts       •  Team spirit
• Honest & Open mind & Humble      •  Confidence in English 
• Energy & Creativity & Passion for perfection

Come & See EYELEVEL and let us surprise YOU.

COMPANY PROFILE

WE LOOK FOR

WE OFFER

REQUIREMENTS

EYELEVEL is a global company with Czech heritage and 600+ employees
& 14 subsidiaries around the world.

We  d e s i g n ,  p r o d u c e ,  a n d  i n s t a l l  b r a n d  r e t a i l  s t o r e s 
for global brands such as Nike, Adidas, Vans, Calvin Klein, The North Face, 
Dyson, Starbucks.

N29

FIELDS:

STAND

OPPORTUNITIES:

OtherOther

HumanitiesHumanities

Design

Civil

ChemistryChemistry

EconomyEconomy

ITIT

Architecture

ElectricalElectrical

Mechanical
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Full time

Part time

Summer job

Practise / Intership

Trainee program

DAY: 27. 03. 2018

 Nikola Borecka, Roman Madl   careers@eyelevel.com
 Logistic Terminal Nupaky 148, 25101 Ricany, Prague-East

There are no limits for you at EYELEVEL. 

Come & See EYELEVEL and let us surprise YOU.

EYELEVEL is a global company with Czech heritage and 600+ employees

We  d e s i g n ,  p r o d u c e ,  a n d  i n s t a l l  b r a n d  r e t a i l  s t o r e s 
for global brands such as Nike, Adidas, Vans, Calvin Klein, The North Face, 

HELLO, 
YOU.

Reach out to us at  
careers@eyelevel.com

eyelevel.com

HAVE NO FEAR.  
DARE TO DREAM.

When we dare to dream, we 
envision a new world. We create 
possibility and progress, and we 
have no fear of failure.
We‘re not afraid to dream about 
a more rewarding future and 
challenge the status quo. We 
are all empowered to help each 
other to succeed.

WE LOVE BRAND.  
WE LOVE RETAIL.

We design, produce, and 
arrange brand shops, in 
which we combine great 
design with modern and 
unique technologies.

WORKING  
WITH EYELEVEL

We care passionately 
about our quality and 
the team we cultivate.

600+ EMPLOYEES 
14 SUBSIDIARIES  
AROUND THE 
WORLD

EL Student Internship Campaign Inzerce v04.indd   1 15.02.18   20:20
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 /FX.Meiller.Slany

F.X. MEILLER Slaný s.r.o.

 www.meiller.cz 

 Jana Černická    personalni@meiller.com

Plný úvazek

Částečný úvazek

Brigáda

Praxe / Stáž

Trainee program

Závěrečná práce
(Diplomka / Bakalářka)

214

Ostatní

• Technolog
• Manažer dodavatelské kvality
• Kontrolor kvality
• Konstruktér/Konstruktérka
• Technolog povrchových úprav

• Koordinátor transportu
• Plánovač

• náborová odměna 20.000,- Kč 
• vánoční odměna a odměna

na dovolenou 
• příspěvek na penzijní připojištění 
• odměna za pracovní jubilea 
• pozici ve stabilní mezinárodní 

firmě 

• pracovní smlouvu na dobu 
neurčitou 

• volné dny navíc 
• závodní stravování s příspěvkem 

zaměstnavatele 
• firemní akce pro zaměstnance

OBORY PŮSOBENÍ:
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 Netovická 386, 274 01 Slaný

DEN: 27. 03. 2018

Jeden z nejvýznamnějších světových výrobců nástaveb na nákladní vozy 
značek Mercedes Benz, MAN, Iveco, DAF a další. Vyrábíme hlavně sklápěče 
o nosnostech 1,5 až 40 tun v různých provedeních, dále pak sklápěcí 
přívěsy a speciální kontejnerové nástavby. Všechny nástavby MEILLER jsou 
vybaveny vlastními vysoce kvalitními hydraulickými prvky. 

Závod ve Slaném byl založen v roce 1993. Během sedmi let se při 150. výročí 
firmy podařilo vybudovat z firmy ve Slaném hlavní výrobní závod celého 
koncernu. Na počátku se dodávaly komponenty do všech montážních 
závodů v Evropě, nyní se zde provádí i finální montáž hotových návěsů 
a nástaveb na nákladní vozy.
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Koordinátor transportu

Jeden z nejvýznamnějších světových výrobců nástaveb na nákladní vozy 
značek Mercedes Benz, MAN, Iveco, DAF a další. Vyrábíme hlavně sklápěče 
o nosnostech 1,5 až 40 tun v různých provedeních, dále pak sklápěcí 
přívěsy a speciální kontejnerové nástavby. Všechny nástavby MEILLER jsou 

Závod ve Slaném byl založen v roce 1993. Během sedmi let se při 150. výročí 
firmy podařilo vybudovat z firmy ve Slaném hlavní výrobní závod celého 
koncernu. Na počátku se dodávaly komponenty do všech montážních 
závodů v Evropě, nyní se zde provádí i finální montáž hotových návěsů 

Bližší informace o volných pozicích Vám poskytneme na personálním oddělení nebo na stránkách www.meiller.cz
Kontakt: F.X. MEILLER Slaný s.r.o., Netovická 386, 274 01 Slaný,  

Tel: 312 577 785, e-mail: personalni@meiller.com



Bližší informace o volných pozicích Vám poskytneme na personálním oddělení nebo na stránkách www.meiller.cz
Kontakt: F.X. MEILLER Slaný s.r.o., Netovická 386, 274 01 Slaný,  

Tel: 312 577 785, e-mail: personalni@meiller.com



 /FaureciaCZ

Faurecia

 www.faurecia.jobs.cz 

 Ing. David Havelec    david.havelec@faurecia.com

Plný úvazek

Částečný úvazek

Brigáda

Praxe / Stáž

Trainee program

Závěrečná práce
(Diplomka / Bakalářka)

109

OstatníOstatníOstatní

• Studenty či čerstvé absolventy technických i ekonomických fakult.
• Stejně tak již hotové profesionály.
• Neustále rosteme, šikovné lidi vítáme a co slíbíme, to dodržíme.
• Pozice do oddělení kvality, logistiky, engineeringu, HR, controllingu, atd.

• Studentům nabízíme především účast v prestižním trainee programu, 
dále možnosti praxí a exkurzí. Zaměření na studenty a absolventy
je jednou z našich základních personálních strategií.

• Profesionálům nabízíme samostatné pozice s velkou škálou kompetencí 
a profesní růst v krátkém časovém horizontu.

OBORY PŮSOBENÍ:

STÁNEK
PROFIL SPOLEČNOSTI

HLEDÁME

NABÍZÍME

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA

HumanitníHumanitní

StavebnictvíStavebnictví

ChemieChemie

Informatika

ArchitekturaArchitekturaArchitektura

Strojní





Design





Ekonomie





Elektro



 Bezděčín 125, Mladá Boleslav 29301

DEN: 27.-28. 03. 2018

Společnost Faurecia – to je vášeň pro automobily. Jsme odborníky 
na design a výrobu  tří automobilových modulů: sedadel, interiérů 
a výfukových systémů. 

Faurecia je 6. největší světový dodavatel pro automotive. V České republice 
máme 7 závodů, celkem více než 4500 zaměstnanců. 

Klientům nabízíme inovativní řešení, která přinášejí jejich vozům větší 
bezpečnost, spolehlivost, komfort, atraktivitu a konkurenceschopnost 
s důrazem na životní prostředí. Usilujeme o dosažení dokonalosti tak, 
abychom uspokojili nejen požadavky zákazníků, i našich zaměstnanců.
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 david.havelec@faurecia.com

Studenty či čerstvé absolventy technických i ekonomických fakult.

Pozice do oddělení kvality, logistiky, engineeringu, HR, controllingu, atd.

Studentům nabízíme především účast v prestižním trainee programu, 
dále možnosti praxí a exkurzí. Zaměření na studenty a absolventy

Společnost Faurecia – to je vášeň pro automobily. Jsme odborníky 
na design a výrobu  tří automobilových modulů: sedadel, interiérů 

Faurecia je 6. největší světový dodavatel pro automotive. V České republice 

Klientům nabízíme inovativní řešení, která přinášejí jejich vozům větší 
bezpečnost, spolehlivost, komfort, atraktivitu a konkurenceschopnost 
s důrazem na životní prostředí. Usilujeme o dosažení dokonalosti tak, 
abychom uspokojili nejen požadavky zákazníků, i našich zaměstnanců.



 /foxconnczech

Foxconn Group

 Adéla Myšková     amyskova@foxconn.cz

Plný úvazek

Částečný úvazek

Brigáda

Praxe / Stáž

Trainee program

105

Ostatní

Hledáme jak čerstvé absolventy, tak i zkušené odborníky v mnoha 
oborech (IT, výroba, engineering, supply chain management vč. nákupu 
a logistiky, project management, výzkum a vývoj, obchod a marketing, 
HR apod.).

Nabízíme zajímavou a stabilní práci s možností podílet se i na mezinárodních 
projektech. Máme bohatý balíček benefi tů (zvýhodněné volání, příspěvek 
na  penzijní připojištění, Cafeterie, fi remní jídelnu či fi tness, kartu Multisport, 
slevy u partnerů ad.), akcí a školení pro zaměstnance.

Základním předpokladem je chuť pracovat v mezinárodním prostředí
a podílet se tak na rozvoji a úspěších naší společnosti. Dalším předpokladem 
pro většinu pozic je dobrá znalost angličtiny, proaktivita, ochota učit se nové 
věci a schopnost pracovat v týmu. Vše ostatní nováčky rádi naučíme.

Průběh závisí na obsazované pozici, výběrové řízení může být dvoukolové 
až čtyřkolové. Využíváme i formu assessment centra či různé odborné
a psychodiagnostické testy.

OBORY PŮSOBENÍ:

STÁNEK
PROFIL SPOLEČNOSTI

HLEDÁME

NABÍZÍME

POŽADAVKY NA UCHAZEČE

PRŮBĚH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA

Humanitní

StavebnictvíStavebnictví

ChemieChemie

Informatika

ArchitekturaArchitektura

Strojní





Design





Ekonomie





Elektro



 U Zámečku 27, 532 01 Pardubice

DEN: 27. 03. 2018

Společnost Foxconn působí na českém trhu 16 let jako regionální 
základna Foxconnu pro Evropu, Blízký východ a Afriku. Jejími 
zákazníky jsou renomované značky z oblasti IT a telekomunikací. 
Patří mezi nejvýznamnější exportéry z České republiky. 
V roce 2014 se stala druhým největším exportérem. V letech 2015, 2016  
byla společnost  vyhodnocena jako nejlepší zaměstnavatel regionu
a umístila se v první trojici nejlepších zaměstnavatelů v ČR. V loňském 
roce založila tři nové společnosti - DRC (Design&Research Centrum), 
Foxconn 4Tech a společně s investiční skupinou KKCG datové centrum 
Safe DX. Více informací o společnosti na www.foxconn.cz.

 www.foxconnjobs.cz
 /company/359417
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 /geaviation.cz

GE Aviation Czech

 www.geaviation.cz   

 Alžběta Haniková   alzbeta.hanikova@ge.com

Plný úvazek

Částečný úvazek

Brigáda

Praxe / Stáž

Trainee program

Závěrečná práce
(Diplomka / Bakalářka)

218

OstatníOstatníOstatní

Nadšence do letectví. Talenty s chutí podílet se na výrobě, vývoji, prodeji 
a servisu leteckých motorů. Studenty i absolventy se zaměřením na: 
• konstrukci  • technologii výroby a montáže • IT
• materiálové inženýrství  • nákup a logistiku
• kvalitu   • výpočty

• Prostředí, kde se vyvíjí zbrusu nový motor
• Inovativní projekty a neomezené možnosti rozvoje
• Profesionální, otevřené a přátelské pracovní prostředí
• Využití angličtiny v multikulturních týmech a na mezinárodních projektech
• Vzdělávání na míru, firemní posilovnu, čerstvé ovoce, masáže...

OBORY PŮSOBENÍ:

STÁNEK
PROFIL SPOLEČNOSTI

HLEDÁME

NABÍZÍME

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA

HumanitníHumanitní

StavebnictvíStavebnictví

ChemieChemie

InformatikaInformatika

ArchitekturaArchitekturaArchitektura

Strojní





DesignDesign





EkonomieEkonomie





ElektroElektro



 Beranových 65, 199 02 Praha 9 - Letňany

DEN: 27. 03. 2018

V GE Aviation Czech vyvíjíme, vyrábíme, prodáváme a servisujeme 
turbovrtulové letadlové motory GE. Jsme součástí GE Aviation, největšího 
výrobce letadlových motorů na naší planetě.

Naše české centrum vývoje a výroby v Praze je jediným zařízením, které 
konstruuje letadlové motory GE mimo území USA.

Pracujeme v technologicky špičkových podmínkách, které byste těžko 
hledali kdekoli jinde na českém trhu. Najdete u nás experty na každou 
část vývojového procesu, testování, certifikaci i výrobu a následný provoz. 
Rychle rosteme, a tak nadále otevíráme další pozice. Pomozte nám dostat 
nové technologie do vzduchu!

 /company/570550
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• Nebát se prevzít zodpovědnost a úkoly plnit pečlivě
• Být zdatný/á v komunikačních dovednostech a využít je pro týmovou práci
• Umět pracovat s IT nástroji
• Domluvit se anglicky
• Mít pozitivní přístup
...to ostatní vás naučíme :)

POŽADAVKY NA UCHAZEČE

Nadšence do letectví. Talenty s chutí podílet se na výrobě, vývoji, prodeji 
a servisu leteckých motorů. Studenty i absolventy se zaměřením na: 
• konstrukci  • technologii výroby a montáže • IT

V GE Aviation Czech vyvíjíme, vyrábíme, prodáváme a servisujeme 
turbovrtulové letadlové motory GE. Jsme součástí GE Aviation, největšího 

Naše české centrum vývoje a výroby v Praze je jediným zařízením, které 

Pracujeme v technologicky špičkových podmínkách, které byste těžko 
hledali kdekoli jinde na českém trhu. Najdete u nás experty na každou 
část vývojového procesu, testování, certifikaci i výrobu a následný provoz. 
Rychle rosteme, a tak nadále otevíráme další pozice. Pomozte nám dostat 

Být zdatný/á v komunikačních dovednostech a využít je pro týmovou práci

geaviation.cz

Nový turbovrtulový motor GE bude pohánět zcela 
nový letoun Cessna Denali.  Centrála pro vývoj,  
testování a výrobu motoru bude v ČR.

Tvořte s námi
budoucnost létání



geaviation.cz

Nový turbovrtulový motor GE bude pohánět zcela 
nový letoun Cessna Denali.  Centrála pro vývoj,  
testování a výrobu motoru bude v ČR.

Tvořte s námi
budoucnost létání



 /GemoCZ

GEMO a.s.

 www.gemo.cz

 Mgr. Blanka Kollárová   kariera@gemo.cz

Plný úvazek

Částečný úvazek

Brigáda

Praxe / Stáž

Trainee program

Závěrečná práce
(Diplomka / Bakalářka)

S05

OstatníOstatníOstatní

Hledáme kolegy do Divize Čechy, Praha.
Trainee na pozici: Asistent/ka stavbyvedoucího, přípraváře 
Absolventy na pozice:   • stavbyvedoucí
                                    • přípravář/ka výroby
                                    • rozpočtář/ka

Možnost spolupráce při studiu a plynulý přechod do zaměstnání. Rádi 
se s nováčky podělíme o své profesní zkušenosti. Zkušený mentor 
je k ruce každému, kdo začíná. Pracujeme na smysluplných projektech. 
Díky soustavnému vzdělávání jsme vždy o krok napřed. Profesně růst 
u nás může každý zaměstnanec. 

Do týmu hledáme kolegy, kteří naše hodnoty a zásady přijmou za své. 
Jaké máme požadavky na budoucího člena týmu? Otevřenost, nadšení, 
týmové myšlení, ochota sdílet zkušenosti se svými kolegy a aktivní plnění 
fi remních cílů. Zájem o obor a chuť naučit se něco nového.

1. Pošlete nám vaše CV.
2. Ozveme se co nejdříve a domluvíme setkání s vaším budoucím 

nadřízeným. 
3. Potkáte se přímo na stavbě, kde v případě, že uspějete, budete 

pracovat i vy. 
4. Na výsledek pohovoru nebudete čekat dlouho, dáme vám vědět 

do týdne! 
5. Byli jste úspěšní? Vítejte v GEMO týmu!

OBORY PŮSOBENÍ:

STÁNEK
PROFIL SPOLEČNOSTI

HLEDÁME

NABÍZÍME

POŽADAVKY NA UCHAZEČE

PRŮBĚH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA

HumanitníHumanitní

Stavebnictví

ChemieChemie

InformatikaInformatika

ArchitekturaArchitekturaArchitektura

StrojníStrojní





DesignDesign





EkonomieEkonomie





ElektroElektro



 Dlouhá 562/22, 779 00 Olomouc, Lazce

DEN: 27. 03. 2018

Jsme ryze česká stavební společnost a oblast našich aktivit zahrnuje 
nejen celou Českou republiku, ale i Slovensko. Již od roku 1990 měníme 
přítomnost v budoucnost vytvářením nového a moderního životního 
prostoru, a to jak při realizaci netradiční a designové bytové výstavby, 
tak i při vytváření nových výrobních prostor či obchodních a zábavních 
center. Se svými cca pěti sty kmenovými zaměstnanci patříme ke špičkám 
v oboru pozemního stavitelství.  Po mnoha letech zkušeností můžeme 
nabídnout individuální přístup, zkušenost, kvalitu, jistotu a spolehlivost 
našim zákazníkům i našim zaměstnancům.
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Možnost spolupráce při studiu a plynulý přechod do zaměstnání. Rádi 
se s nováčky podělíme o své profesní zkušenosti. Zkušený mentor 
je k ruce každému, kdo začíná. Pracujeme na smysluplných projektech. 

Jaké máme požadavky na budoucího člena týmu? Otevřenost, nadšení, 
týmové myšlení, ochota sdílet zkušenosti se svými kolegy a aktivní plnění 

Pošlete nám vaše CV.
Ozveme se co nejdříve a domluvíme setkání s vaším budoucím 

Potkáte se přímo na stavbě, kde v případě, že uspějete, budete 
pracovat i vy. 
Na výsledek pohovoru nebudete čekat dlouho, dáme vám vědět 

Byli jste úspěšní? Vítejte v GEMO týmu!

Jsme ryze česká stavební společnost a oblast našich aktivit zahrnuje 
nejen celou Českou republiku, ale i Slovensko. Již od roku 1990 měníme 
Jsme ryze česká stavební společnost a oblast našich aktivit zahrnuje 
nejen celou Českou republiku, ale i Slovensko. Již od roku 1990 měníme 
Jsme ryze česká stavební společnost a oblast našich aktivit zahrnuje 

přítomnost v budoucnost vytvářením nového a moderního životního 
prostoru, a to jak při realizaci netradiční a designové bytové výstavby, 
tak i při vytváření nových výrobních prostor či obchodních a zábavních 
center. Se svými cca pěti sty kmenovými zaměstnanci patříme ke špičkám 
v oboru pozemního stavitelství.  Po mnoha letech zkušeností můžeme 
nabídnout individuální přístup, zkušenost, kvalitu, jistotu a spolehlivost 

Trainee 
program

Přijďte se s námi 
seznámit
Představujete si, že nástup do praxe 
může být stejně tvrdý jako dopad na 
zem z 50. patra? Sejděte se na našem 
stánku u kávy s vedoucím stavebního týmu 
a přesvědčte se o tom, že přechod ze školy 
na stavbu je možné zvládnout hladce.

• teorii konečně převedete do praxe;
• pracovní dobu přizpůsobíte 

svým povinnostem ve škole;
• zkušený kolega vás provede všemi 

fázemi na stavbě;
• s nabývajícími zkušenostmi na vás převedeme 

i zodpovědnost za odvedenou práci;
• zajímavé fi nanční ohodnocení;
• po ukončení Trainee programu můžete 

přejít do hlavního pracovního poměru.

Proč Trainee program?
Buďte o krok napřed!
Na gemo.cz si zarezervujte ter-
mín schůzky s budoucím šéfem 
a zeptejte se na všechno, co vás 
zajímá. Navíc se díky rezervaci 
vyhnete zdlouhavému čekání. 

Zažijte na vlastní kůži, že skok z 50. patra je 
díky virtuální realitě hračka. Stejně jako start 
vaší kariéry v rámci Trainee programu u nás.

Skok z 50. patra 
ve virtuální realitě

Se šéfem na kafe

GEMO.CZ/KARIERA



Trainee 
program

Přijďte se s námi 
seznámit
Představujete si, že nástup do praxe 
může být stejně tvrdý jako dopad na 
zem z 50. patra? Sejděte se na našem 
stánku u kávy s vedoucím stavebního týmu 
a přesvědčte se o tom, že přechod ze školy 
na stavbu je možné zvládnout hladce.

• teorii konečně převedete do praxe;
• pracovní dobu přizpůsobíte 

svým povinnostem ve škole;
• zkušený kolega vás provede všemi 

fázemi na stavbě;
• s nabývajícími zkušenostmi na vás převedeme 

i zodpovědnost za odvedenou práci;
• zajímavé fi nanční ohodnocení;
• po ukončení Trainee programu můžete 

přejít do hlavního pracovního poměru.

Proč Trainee program?
Buďte o krok napřed!
Na gemo.cz si zarezervujte ter-
mín schůzky s budoucím šéfem 
a zeptejte se na všechno, co vás 
zajímá. Navíc se díky rezervaci 
vyhnete zdlouhavému čekání. 

Zažijte na vlastní kůži, že skok z 50. patra je 
díky virtuální realitě hračka. Stejně jako start 
vaší kariéry v rámci Trainee programu u nás.

Skok z 50. patra 
ve virtuální realitě

Se šéfem na kafe

GEMO.CZ/KARIERA



 /LukanaCZ

Glencore Agriculture Czech s.r.o

 www.glencoreagriculture.com 

 Mgr. Aneta Martišková    moje.kariera@glencore.com

Plný úvazek

Praxe / Stáž

Trainee program

Závěrečná práce
(Diplomka / Bakalářka)

203

Ostatní

Využijte skvělé příležitosti a staňte se součástí mezinárodního týmu 
Glencore Agriculture Czech. Hledáme perspektivní studenty a absolventy 
se zájmem o mezinárodní kariéru.

• Možnost stát se součástí 
mezinárodní skupiny Glencore

• Zaměstnání v inspirujícím 
a týmovém prostředí

• Práci na zajímavých projektech
• Zaměstnanecké benefity
• Trainee program
• a mnoho dalšího

Kvality uchazeče hodnotíme individuálně. S každým se rádi osobně setkáme 
a pohovoříme.

Výběrové řízení je dvoukolové, podíváš se do provozu a pohovoříš si 
v angličtině s naším šéfem. Formy výběrového řízení:
• Pohovor
• Případové studie / test
• Assessment
• Interview s country managerem společnosti

OBORY PŮSOBENÍ:

STÁNEK
PROFIL SPOLEČNOSTI

HLEDÁME

NABÍZÍME

POŽADAVKY NA UCHAZEČE

PRŮBĚH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA

T R A D I C E  O D  R O K U  1 9 0 4

Humanitní

StavebnictvíStavebnictví

Chemie

Informatika

ArchitekturaArchitekturaArchitektura

Strojní





DesignDesign





Ekonomie
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 Žukovova 1658/27A, 400 03 Ústí nad Labem

DEN: 28. 03. 2018

Jsme součástí společnosti Glencore Agriculture B.V., která je jedním 
z největších zpracovatelů a obchodníků s agrokomoditami na světě. 
Obchodujeme a distribuujeme více než 90 druhů výrobků vlastní produkce 
i třetích stran.

Společnost Glencore Agriculture Czech s.r.o. se v současnosti zaměřuje 
na výrobu kvalitních rostlinných olejů a jejich vedlejších produktů, 
jako je například řepkový šrot. Jsme profesionálem v oblasti přepravy, 
zpracování a obchodování zemědělských komodit. Naše společnost 
navazuje na více než 100 letou tradici produkce jedlých olejů, 
která započala založením Schichtových závodů v Ústí nad Labem.

 /in/aneta-martišková-921a5864
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 moje.kariera@glencore.com

Využijte skvělé příležitosti a staňte se součástí mezinárodního týmu 
Glencore Agriculture Czech. Hledáme perspektivní studenty a absolventy 

Práci na zajímavých projektech

Výběrové řízení je dvoukolové, podíváš se do provozu a pohovoříš si 
v angličtině s naším šéfem. Formy výběrového řízení:

Případové studie / test

Interview s country managerem společnosti

Jsme součástí společnosti Glencore Agriculture B.V., která je jedním 
z největších zpracovatelů a obchodníků s agrokomoditami na světě. 
Obchodujeme a distribuujeme více než 90 druhů výrobků vlastní produkce 

Společnost Glencore Agriculture Czech s.r.o. se v současnosti zaměřuje 
na výrobu kvalitních rostlinných olejů a jejich vedlejších produktů, 
jako je například řepkový šrot. Jsme profesionálem v oblasti přepravy, 
zpracování a obchodování zemědělských komodit. Naše společnost 
navazuje na více než 100 letou tradici produkce jedlých olejů, 
která započala založením Schichtových závodů v Ústí nad Labem.
navazuje na více než 100 letou tradici produkce jedlých olejů, 
která započala založením Schichtových závodů v Ústí nad Labem.
navazuje na více než 100 letou tradici produkce jedlých olejů, 



 /GuideVision-1714295158831776

GuideVision s.r.o.

 Barbora Kosinová    barbora.kosinova@guidevision.cz

Plný úvazek

Částečný úvazek

Brigáda

Praxe / Stáž

A18

OstatníOstatní

Technické konzultanty, kteří customizují ServiceNow u významných 
nadnárodních zákazníků, participují na analýze u zákazníka, konzultaci 
procesů a implementaci technického řešení. Z velké části kódují v JavaScriptu 
(jQuery, AngularJS) na platformě ServiceNow a integrují ji s okolními systémy.

Kompletní zaškolení v oblasti ServiceNow, ITIL a agilních metodik včetně 
certifikací. Rozvoj konzultantských dovedností a soft skills.   
Individuální přístup (flexibilní pracovní doba, možnost home office).
Zaměstnanecké benefity. Práci ve skvělém týmu s přátelskou atmosférou.

Znalost alespoň jednoho programovacího jazyka (optimálně JavaScript, 
Java, C#, PHP nebo Ruby). Zkušenost s webovými technologiemi (HTML, 
CSS). Praktické zkušenosti s programováním. Výborné komunikační 
schopnosti včetně pokročilé angličtiny. Chuť vzdělávat a rozvíjet se. 

Jakmile obdržíme Tvé CV, budeme Tě kontaktovat, abychom domluvili 
termín osobního setkání. Cílem je vzájemně se poznat, probrat 
Tvá očekávání a příležitosti u nás. V rámci schůzky Tě také čeká krátký 
technický test. Rozhodujeme se rychle, takže zpětnou vazbu od nás 
dostaneš během několika dní.

OBORY PŮSOBENÍ:

STÁNEK
PROFIL SPOLEČNOSTI

HLEDÁME

NABÍZÍME

POŽADAVKY NA UCHAZEČE

PRŮBĚH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA

HumanitníHumanitní

StavebnictvíStavebnictví

ChemieChemie

Informatika

ArchitekturaArchitektura

StrojníStrojní





Design





EkonomieEkonomie





Elektro



 Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4

DEN: 28. 03. 2018

GuideVision je nejvýznamnějším partnerem ServiceNow ve střední 
a východní Evropě. V současné době se můžeme pochlubit nejvyšším 
počtem realizovaných implementací, certifikovaných konzultantů,
stejně jako nejvyšším počtem spokojených zákazníků v tomto regionu. 
Cloudová platforma ServiceNow je celosvětovou jedničkou pro zajištění 
správy zejména IT procesů (ITSM). Poskytujeme kompletní “end-to-end” 
služby, které jsou nezbytné pro integraci ServiceNow do různorodého 
firemního prostředí v souladu s jakoukoliv IT strategií.

 www.guidevision.cz   
 /company/4861506
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trainee program

plný úvazek

částečný úvazek

brigáda

praxe/stáž

závěrečná práce

ostatní

profil společnosti
Jsme součástí nadnárodní společnosti, jsme čelním představitelem ve výrobě interiérových dílů pro automobilový 
průmysl. Specializujeme se na vstřikování plastů a montáž interiérových dílů. Patříme k nejvýznamnějším 
zaměstnavatelům v regionu, aktuálně zaměstnáváme 1.100 zaměstnanců.

https://www.facebook.com/GrupoAntolinTurnov/
https://www.linkedin.com/company/8623306/

hledáme
Hledáme talentované kolegy, kteří by se rádi stali součástí silné a stabilní nadnárodní společnosti.  
Ke klíčovým pozicím, které hledáme, patří: 
• technologové, 
• programátoři výrobních linek, 
• inženýři kvality, 
• mechanici, 
• elektrotechnici. 

nabízíme

• VŠ vzdělání technického nebo ekonomického směru
• komunikativní znalost AJ nebo NJ
• vysoké pracovní nasazení, flexibilita, spolehlivost a pečlivost
• iniciativa, samostatnost, kreativita
• schopnost týmové spolupráce a komunikace

požadujeme

• zázemí a perspektivu silné nadnárodní společnosti
• zajímavé finanční ohodnocení
• systém motivačních programů a firemních benefitů 
• systém vzdělávání a profesního postupu

kontakt
Kamila Andrlová
kamila.andrlova@grupoantolin.com
http://www.praceturnov.cz/

Grupo Antolin Turnov s.r.o.
Průmyslová 3000
Turnov 51101

Síla a tradice rodinné společnosti
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Hledáme talentované kolegy, kteří by se rádi stali součástí silné a stabilní nadnárodní společnosti.  

Grupo Antolin Turnov s.r.o.
Průmyslová 3000
Turnov 51101



trainee program

plný úvazek

částečný úvazek

brigáda

praxe/stáž

závěrečná práce

ostatní

profil společnosti
Jsme součástí nadnárodní společnosti, jsme čelním představitelem ve výrobě interiérových dílů pro automobilový 
průmysl. Specializujeme se na vstřikování plastů a montáž interiérových dílů. Patříme k nejvýznamnějším 
zaměstnavatelům v regionu, aktuálně zaměstnáváme 1.100 zaměstnanců.

https://www.facebook.com/GrupoAntolinTurnov/
https://www.linkedin.com/company/8623306/

hledáme
Hledáme talentované kolegy, kteří by se rádi stali součástí silné a stabilní nadnárodní společnosti.  
Ke klíčovým pozicím, které hledáme, patří: 
• technologové, 
• programátoři výrobních linek, 
• inženýři kvality, 
• mechanici, 
• elektrotechnici. 

nabízíme

• VŠ vzdělání technického nebo ekonomického směru
• komunikativní znalost AJ nebo NJ
• vysoké pracovní nasazení, flexibilita, spolehlivost a pečlivost
• iniciativa, samostatnost, kreativita
• schopnost týmové spolupráce a komunikace

požadujeme

• zázemí a perspektivu silné nadnárodní společnosti
• zajímavé finanční ohodnocení
• systém motivačních programů a firemních benefitů 
• systém vzdělávání a profesního postupu

kontakt
Kamila Andrlová
kamila.andrlova@grupoantolin.com
http://www.praceturnov.cz/

Grupo Antolin Turnov s.r.o.
Průmyslová 3000
Turnov 51101

Síla a tradice rodinné společnosti
HAUSER spol. s r.o.

 Ing. Lenka Zmeková    Lenka.Zmekova@hauser.com

Plný úvazek

Částečný úvazek

Brigáda

Praxe / Stáž

Trainee program

103

OstatníOstatní

•  Konstruktér (strojní, elektro)
•  Produktový manažer
•  Technik přípravy výroby
•  Technický rozpočtář
•  Technický trainee

• Inženýr kvality
• Specialista chlazení
• Technolog výroby
• Technik zákaznické podpory
• Projektový technik (TZB, elektro)

• Nadprůměrnou mzdu
• 5 týdnů dovolené
• Další vzdělávání
• Příspěvek na penzijní spoření
• Příspěvek na bydlení 

(až 5.000 Kč/měsíc) / dojíždění

• Věrnostní prémie (2x ročně) 
• Příspěvek na sportovní akce
• Podpora zdravotní prevence
• Dotované fitness / wellness
• Dotované stravné

Když nám zašlete Váš životopis, během pár dnů Vám zavoláme
a probereme spolu základní informace. V případě oboustranného zájmu 
bychom Vás následně pozvali na pohovor, který proběhne na některé
z našich poboček (České Budějovice, Kaplice, Praha).

OBORY PŮSOBENÍ:

STÁNEK
PROFIL SPOLEČNOSTI

HLEDÁME

NABÍZÍME

PRŮBĚH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA

HumanitníHumanitní

Stavebnictví

ChemieChemie

InformatikaInformatika

ArchitekturaArchitektura

Strojní
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 Kamarytova 2689, 370 06 České Budějovice

DEN: 28. 03. 2018

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 kompletní 
chladírenská řešení, u kterých klademe důraz na nadstandardní kvalitu 
a optimální efektivitu použitých technologií.

V České republice (České Budějovice, Kaplice, Praha) zaměstnáváme 
téměř 400 pracovníků. Na všech pobočkách nabízíme absolventům 
technických oborů zajímavé pracovní uplatnění.

 www.hauser.cz
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 /hbreavisCZ

HB Reavis Group CZ, s.r.o.

 www.hbreavis.com 

 Denisa Vavřichová    denisa.vavrichova@hbreavis.cz 

Plný úvazek

Částečný úvazek

Praxe / Stáž

Trainee program

Závěrečná práce
(Diplomka / Bakalářka)

S08

Ostatní

Chcete se podílet na výstavbě projektů společnosti, která získala 
prestižní ocenění Developer of the year 2017? Chcete se naučit něco, 
co Vás ve škole nenaučí? Mezinárodní developerská společnost HB 
REAVIS hledá v souvislosti s aktivitami v rámci všech zemí, kde působíme.

Neformální a flexibilní firemní kulturu.
Atraktivní pracovní prostředí podporující osobní a profesní rozvoj.
Zázemí mezinárodní významné společnosti.
Atraktivní finanční ohodnocení.
Odpovídající pracovní vybavení.

VŠ vzdělání (1-5 ročník), výhoda stavební obor.
Znalost práce v MS Offi  ce, AutoCAD, výhodou znalost MS Project
Schopnost udržovat dlouhodobé vztahy.
Vlastnosti špičkového týmového hráče.
Silná motivace a snaha hledat kreativní a neobvyklá řešení. Aktivní přístup.

Po zaslání CV budou vybraní uchazeči kontaktování a pozváni na osobní 
setkání. Ve většině případů se jedná o 2 kolové výběrové řízení.

OBORY PŮSOBENÍ:
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PROFIL SPOLEČNOSTI

HLEDÁME

NABÍZÍME

POŽADAVKY NA UCHAZEČE

PRŮBĚH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA

HumanitníHumanitní

Stavebnictví

ChemieChemie

InformatikaInformatika
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StrojníStrojní
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 Rohanské nábřeží 678/25, 186 00  Praha 8

DEN: 27. 03. 2018

Posláním společnosti HB Reavis je přinášet do životů lidí pozoruhodné 
prožitky prostřednictvím realitních řešení. Naše pozornost se soustřeďuje 
na ty, kterým budou sloužit. Naším cílem je vytvářet jedinečné prostory, 
které zvyšují produktivitu, pohodlí a celkový prožitek, a to nejen pro své 
uživatele, ale i pro širší veřejnost. Jako integrovaný developer s evropskou 
působností své stavby navrhujeme, realizujeme a spravujeme. Kromě toho 
vystupujeme v roli investičního správce a správce sdílených pracovních 
prostor. Působíme ve Velké Británii, Polsku, České republice, Maďarsku 
a na Slovensku a zkoumáme možnosti rozvoje v Německu.

 /showcase/hb-reavis-czech-republic
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 denisa.vavrichova@hbreavis.cz 

Chcete se podílet na výstavbě projektů společnosti, která získala 
prestižní ocenění Developer of the year 2017? Chcete se naučit něco, 
co Vás ve škole nenaučí? Mezinárodní developerská společnost HB 
REAVIS hledá v souvislosti s aktivitami v rámci všech zemí, kde působíme.

Silná motivace a snaha hledat kreativní a neobvyklá řešení. Aktivní přístup.

Po zaslání CV budou vybraní uchazeči kontaktování a pozváni na osobní 
setkání. Ve většině případů se jedná o 2 kolové výběrové řízení.

Posláním společnosti HB Reavis je přinášet do životů lidí pozoruhodné 
prožitky prostřednictvím realitních řešení. Naše pozornost se soustřeďuje 
na ty, kterým budou sloužit. Naším cílem je vytvářet jedinečné prostory, 
které zvyšují produktivitu, pohodlí a celkový prožitek, a to nejen pro své 
uživatele, ale i pro širší veřejnost. Jako integrovaný developer s evropskou 
působností své stavby navrhujeme, realizujeme a spravujeme. Kromě toho 
vystupujeme v roli investičního správce a správce sdílených pracovních 
prostor. Působíme ve Velké Británii, Polsku, České republice, Maďarsku 
vystupujeme v roli investičního správce a správce sdílených pracovních 
prostor. Působíme ve Velké Británii, Polsku, České republice, Maďarsku 
vystupujeme v roli investičního správce a správce sdílených pracovních 





 /HiltiCZ

Hilti

 www.hilti.cz

 Vítek Vyhnal    Vitek.Vyhnal@hilti.com

Plný úvazek

Částečný úvazek

Brigáda

Praxe / Stáž

Trainee program

Závěrečná práce
(Diplomka / Bakalářka)

S01

OstatníOstatníOstatní

Abychom byli schopni nabízet našim zákazníkům inovativní řešení, 
musíme neustále investovat. Naše řady zaměstnanců se stále rozšiřují, 
a to jak na obchodních pozicích, tak na pozicích technických.

Dáme Vám vše potřebné, abyste ve své pozici vynikli, včetně kontinuálního 
vzdělávání a velké odpovědnosti od samého začátku Vaší kariéry. Za Vaše 
vynikající výsledky Vás odměníme individuálním odborným vedením, stejně 
jako profesním rozvojem a dalšími karierními příležitostmi v rámci společnosti.

• Výborné komunikační schopnosti
• Zodpovědnost a samostatnost
• Nadšení pro vzdělávání a touhu uspět  
• Týmového duch

• Proaktivní přístup k řešení problémů
• Iniciativnost a nadšení pro nové  

poznatky
• AutoCad - pokročilou znalost

Výběrové řízení u nás je zážitek, při kterém se potkáte s velmi zajímavými 
osobnostmi ve firmě. Standardně na vás čekají dvě kola pohovorů.
V prvním kole se potkáte s vašim budoucím nadřízeným a ve druhém 
kole s někým z HR oddělení a managementu.

OBORY PŮSOBENÍ:

STÁNEK
PROFIL SPOLEČNOSTI

HLEDÁME

NABÍZÍME

POŽADAVKY NA UCHAZEČE
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 Uhříněveská 734, 252 43 Průhonice, okres Praha-západ

DEN: 27. 03. 2018

Pokud nemáte zkušenosti ve stavebnictví, možná jste o nás neslyšeli. 
Poskytujeme nejmodernější nářadí, technologie, software a služby 
pro profesionály ve stavebnictví. Jsme hrdí na jméno značky budované 
více než 75 let a na světovou pověst inovativních produktů a vynikajících 
služeb. S přibližně 23 000 zaměstnanci ve více než 120 zemích 
jsme skvělým místem pro uplatnění vašich zkušeností a rozvoj vašich 
schopností v dlouhodobé kariéře.

 /company/hilti-cz-sk
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Abychom byli schopni nabízet našim zákazníkům inovativní řešení, 
musíme neustále investovat. Naše řady zaměstnanců se stále rozšiřují, 

Dáme Vám vše potřebné, abyste ve své pozici vynikli, včetně kontinuálního 
vzdělávání a velké odpovědnosti od samého začátku Vaší kariéry. Za Vaše 
vynikající výsledky Vás odměníme individuálním odborným vedením, stejně 

Iniciativnost a nadšení pro nové  

AutoCad - pokročilou znalost

Výběrové řízení u nás je zážitek, při kterém se potkáte s velmi zajímavými 
osobnostmi ve firmě. Standardně na vás čekají dvě kola pohovorů.
V prvním kole se potkáte s vašim budoucím nadřízeným a ve druhém 
kole s někým z HR oddělení a managementu.

Pokud nemáte zkušenosti ve stavebnictví, možná jste o nás neslyšeli. 
Poskytujeme nejmodernější nářadí, technologie, software a služby 
pro profesionály ve stavebnictví. Jsme hrdí na jméno značky budované 
více než 75 let a na světovou pověst inovativních produktů a vynikajících 
služeb. S přibližně 23 000 zaměstnanci ve více než 120 zemích 
jsme skvělým místem pro uplatnění vašich zkušeností a rozvoj vašich 



 /HuaweideviceCZSK

Huawei Technologies (Czech) s.r.o.

 Jana Kušková    jana.kuskova@huawei.com

Plný úvazek

Částečný úvazek

Praxe / Stáž

123

Ostatní

Hledáme aktivní mladé lidi s chutí do práce, kteří budou posilou týmů: 
• Junior product manager  • Junior account manager
• Junior solution manager 
Chcete pracovat v příjemném a mladém kolektivu, tak hledáme právě Vás :-). 
Popisy pozic najdete na stránkách http://huawei.jobs.cz/

• Stabilní zázemí mezinárodní společnosti
• Benefity: stravenky, 25 dnů dovolené, 3 sick days, caffeteria, bonusy, 

mobil , notebook                              • Příjemný pracovní kolektiv
• Dobrá dostupnost MHD, Praha 4 metro Kačerov    
• Studentské stáže cca na 4 měsíce           • Práce na plný úvazek

• Koho hledáme?
• jste aktivní s chutí pracovat a učit se novým věcem
• přistupujete k řešení flexibilně a pozitivně reagujete na změny trhu
• baví Vás práce v mezinárodním prostředí s každodenním využitím  

anglického jazyka        • máte chuť čelit výzvám a zajímavým úkolům

• Ústní pohovor, maximálně 2 kola
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 Jihlavská 1558/21, 140 00 Prague 4 - Michle

DEN: 28. 03. 2018

Huawei je předním světovým dodavatelem řešení v oblasti ICT. Výrobky
a služby se používají ve více než 150 zemích a slouží více než 1/3 světové 
populace. 

V ČR působíme od roku 2004 a jsme klíčovým partnerem operátorů 
T-Mobile i Vodafone v oblastech mobilní infrastruktury, širokopásmových 
optických i přístupových sítí, inteligentních sítí nové generace.
Dále rozvíjíme aktivity v oblasti datových a komunikačních technologiích 
pro soukromý a státní sektor prostřednictvím divize Enterprise. Divize CBG 
se specializuje na chytré mobilní telefony, tablety a širokopásmové datové 
modemy. Více informací na: www.huawei.com nebo www.huawei.eu.

 www.huawei.com
 /company/3014
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 /ibaworldwide

IBA

 www.iba-worldwide.com 

 Jan Daněk    jan.danek@iba-group.com
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Ostatní

Absolventy VŠ technických směrů i zkušené odborníky se zaměřením na:
•  elektroniku,   •  IT,
•  zdravotnickou techniku,  •  částicovou fyziku,
•  automatizační techniku,  •  mechaniku.
•  software (C++, Java, skriptovací jazyky, Linux...),

Neustálý vývoj a růst Vaší osobnosti a rozvoj Vašich znalostí. Podporujeme 
studium jazyků (angličtina, francouzština...). Budete mít možnost 
pracovat v multikulturním prostředí a budete mít možnost se zapojit
do zahraničních projektů (USA, Německo, Belgie, Nizozemí, Anglie, Čína, 
Indie atd.).

Ochota se učit, poznávat nové věci a rozvíjet stávající.
Dobrá znalost AJ podmínkou.

Výběrové řízení probíhá v té zemi a v té pobočce, kterou si vyberete 
jako cílovou:
•  Praha / Česká republika
•  Drážďany, Schwarzenbruck, Essen / Německo
•  Louvain-la-Neuve / Belgie
•  Krakov / Polsko a ostatní země - Francie, Itálie, velká Británie, Nizozemí,  
   USA, Čína, Japonsko, Indie...
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 Budínova 2437/1a, 180 00 Praha 8

DEN: 28. 03. 2018

Společnost IBA vyvíjí, vyrábí, dodává systémy pro ozařování nádorů 
protonovým svazkem, pro diagnostiku nádorů a pro dozimetrii –
pro ověřování parametrů svazku. IBA je lídrem v oblasti protonové terapie. 
Tato terapie je dnes jednou z nejpřesnějších a nejefektivnějších metod 
cílené destrukce nádorových buněk.

V České republice jsme dodali kompletní technologické vybavení 
protonového centra v Praze na Bulovce, nyní zde zajišťujeme provoz 
technologie.

Společnost v současné době zaměstnává cca 1.500 kolegů po celém 
světě ve více než 40 pobočkách, jejichž počet neustále roste. Hlavní sídlo 
společnosti je v Belgii.
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Absolventy VŠ technických směrů i zkušené odborníky se zaměřením na:

Neustálý vývoj a růst Vaší osobnosti a rozvoj Vašich znalostí. Podporujeme 
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pracovat v multikulturním prostředí a budete mít možnost se zapojit
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   USA, Čína, Japonsko, Indie...
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protonovým svazkem, pro diagnostiku nádorů a pro dozimetrii –
pro ověřování parametrů svazku. IBA je lídrem v oblasti protonové terapie. 
Tato terapie je dnes jednou z nejpřesnějších a nejefektivnějších metod 

V České republice jsme dodali kompletní technologické vybavení 
protonového centra v Praze na Bulovce, nyní zde zajišťujeme provoz 

Společnost v současné době zaměstnává cca 1.500 kolegů po celém 
světě ve více než 40 pobočkách, jejichž počet neustále roste. Hlavní sídlo 

BRAIN 10%

OTHERS 5%

PEDIATRIC 15%

RETREATMENT 5%

HEAD & NECK 15%

LUNG 15%

GASTROINTESTINAL 20%

GENITOURINARY / PROSTATE 15%

TYPICAL CANCER INDICATIONS TREATED 
IN A PROTON THERAPY CENTER  The most advanced 

radiation treatment

  Potential for  
better quality of life

  Better dose distribution

  Lower risk of  
secondary cancer

of radiation therapy patients could
benefit from proton therapy*20%

* Based on expert reports and the experience of large academic centers.
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* Based on expert reports and the experience of large academic centers.



 

ICZ a.s.

 www.iczgroup.com

 Anna Jelínková     anna.jelinkova@i.cz

Částečný úvazek

Brigáda

Praxe / Stáž

A11

OstatníOstatníOstatní

Hledáme ty, kteří mají patřičný drive a zapálení pro věc, nebojí se riskovat 
a s chutí se chtějí naučit něco nového  

Stáž v ICZ = Inspirace Cesta Zkušenost
Čeká vás práce na konkrétních zakázkách a projektech, které nespadnou 
jen do „šuplíku“. Vašimi mentory se stanou zkušení profesionálové 
v oblasti IT. Mezi našimi odborníky získáte inspirací pro váš další rozvoj.  
Podpoříme vás ve vašich nápadech a myšlenkách

Zašlete svůj životopis na adresu: hr@i.cz, předmět STÁŽ 2018
Po vyhodnocení vašeho profilu si vás pozveme na pohovor.
Pokud si vzájemně „padneme do oka“, nabídneme vám pracovní 
příležitost v rozmezí 3-6 měsíců formou DPP/DPČ.
A když bude vše klapat, rádi se s vámi dohodneme na dlouhodobé 
spolupráci.
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 Na Hřebench II 1718/10, 140 00 Praha 4

DEN: 28. 03. 2018

Jako česká IT společnost,  s více jak dvaceti letou histori í  na trhu,  
se řadíme mezi nejlepší IT firmy v České a Slovenské republice.
Naše portfolio produktů a služeb je zákazníky využíváno v široké škále 
- od vývoje aplikačního softwaru, dodávky infrastruktury až po realizaci 
vysoce efektivní aktivní i pasivní bezpečnosti v oblasti IT. 
Jsme držiteli významných certifikací a partnery úspěšných vendorů. 
Máme klienty z oblasti veřejné správy, zdravotnictví, telekomunikací, 
energetiky, dopravy, obrany, financí, logistiky.  
Klademe důraz na proaktivní přístup k zákazníkovi s cílem budovat 
dlouhodobý  vztah, zaměřený na efektivitu spolupráce.
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Hledáme ty, kteří mají patřičný drive a zapálení pro věc, nebojí se riskovat 

Čeká vás práce na konkrétních zakázkách a projektech, které nespadnou 
jen do „šuplíku“. Vašimi mentory se stanou zkušení profesionálové 

Zašlete svůj životopis na adresu: hr@i.cz, předmět STÁŽ 2018
Po vyhodnocení vašeho profilu si vás pozveme na pohovor.
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příležitost v rozmezí 3-6 měsíců formou DPP/DPČ.
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Naše portfolio produktů a služeb je zákazníky využíváno v široké škále 
- od vývoje aplikačního softwaru, dodávky infrastruktury až po realizaci 

Jsme držiteli významných certifikací a partnery úspěšných vendorů. 
Máme klienty z oblasti veřejné správy, zdravotnictví, telekomunikací, 

Klademe důraz na proaktivní přístup k zákazníkovi s cílem budovat 

STÁŽ V ICZ... 

[ ŽÁDNÉ PROJEKTY DO ŠUPLÍKU, ALE PRÁCE NA REÁLNÝCH PROJEKTECH ]

[ A K TOMU PÁR INFORMACÍ ]
  Výběrové řízení formou pohovoru nebo Assessment centra
  Termíny nástupu - dle dohody
  Délka stáže 3 - 6 měsíců
  Forma spolupráce DPP/DPČ
  Flexibilní rozvržení pracovní doby

  Možnost další spolupráce po skončení stáže

[ JAK NA TO? ]
  Svůj životopis + motivační dopis pošlete na hr@i.cz
  Předmět emailu „STÁŽ“
  Více informací naleznete na www.iczgroup.com/kariera

Inspirace Cesta Zkušenost

  Budete pracovat na konkrétních zakázkách 

a projektech

  Povedou Vás naši zkušení IT profesionálové

  Zapojíme Vás do reálného týmu

  Můžete se hodně naučit a my Vás podpoříme

  Uplatníte své myšlenky a nápady

[ OTVÍRÁME STÁŽE NA TYTO POZICE ]

PRODUKTOVÝ 
MANAŽER JUNIOR

  Analýza trhu, produktů a jejich 
konkurenceschopnosti

  Tvorba business modelů

  Spolupráce na vývoji zcela 
nových produktů

  Účast na modernizaci 
produktového portfolia

VÝVOJÁŘ JUNIOR

  Spolupráce se zkušeným 
vývojářem na vývoji  nových 
aplikací 

  Studium technologií, návrhy 
inovací včetně implementace 
dílčích částí aplikací

  Analýza dopadů úprav aplikace

PROJEKTOVÝ MANAŽER 
JUNIOR

  Stínování práce Projektového 
manažera

  Spolupráce na řízení projektů 

  Využití metodologie v praxi 
- plánování, organizace, 
kontrola, 
zkrátka vše, co k řízení projektů 
patří

[ KONTAKT ]        

  ANNA JELÍNKOVÁ     
   HR GENERALISTA
   anna.jelinkova@i.cz         
   www.iczgroup.com

Plakát_Stáž_Obecná_A5_1802_02.indd   1 27.2.2018   10:56:44



STÁŽ V ICZ... 

[ ŽÁDNÉ PROJEKTY DO ŠUPLÍKU, ALE PRÁCE NA REÁLNÝCH PROJEKTECH ]

[ A K TOMU PÁR INFORMACÍ ]
  Výběrové řízení formou pohovoru nebo Assessment centra
  Termíny nástupu - dle dohody
  Délka stáže 3 - 6 měsíců
  Forma spolupráce DPP/DPČ
  Flexibilní rozvržení pracovní doby

  Možnost další spolupráce po skončení stáže

[ JAK NA TO? ]
  Svůj životopis + motivační dopis pošlete na hr@i.cz
  Předmět emailu „STÁŽ“
  Více informací naleznete na www.iczgroup.com/kariera

Inspirace Cesta Zkušenost

  Budete pracovat na konkrétních zakázkách 

a projektech

  Povedou Vás naši zkušení IT profesionálové

  Zapojíme Vás do reálného týmu

  Můžete se hodně naučit a my Vás podpoříme

  Uplatníte své myšlenky a nápady

[ OTVÍRÁME STÁŽE NA TYTO POZICE ]

PRODUKTOVÝ 
MANAŽER JUNIOR

  Analýza trhu, produktů a jejich 
konkurenceschopnosti

  Tvorba business modelů

  Spolupráce na vývoji zcela 
nových produktů

  Účast na modernizaci 
produktového portfolia

VÝVOJÁŘ JUNIOR

  Spolupráce se zkušeným 
vývojářem na vývoji  nových 
aplikací 

  Studium technologií, návrhy 
inovací včetně implementace 
dílčích částí aplikací

  Analýza dopadů úprav aplikace

PROJEKTOVÝ MANAŽER 
JUNIOR

  Stínování práce Projektového 
manažera

  Spolupráce na řízení projektů 

  Využití metodologie v praxi 
- plánování, organizace, 
kontrola, 
zkrátka vše, co k řízení projektů 
patří

[ KONTAKT ]        

  ANNA JELÍNKOVÁ     
   HR GENERALISTA
   anna.jelinkova@i.cz         
   www.iczgroup.com

Plakát_Stáž_Obecná_A5_1802_02.indd   1 27.2.2018   10:56:44



 /CheckoutIDC

IDC CEMA s.r.o.

 www.idc.com/cz/careers 

 Eliška Trávníčková   etravnickova@idc.com 

Plný úvazek

Částečný úvazek

Brigáda

A06

Ostatní

Kolegy do vývoje interních aplikací udržujících IDC na špičce svého 
oboru!
Komunikativní lidi, kteří jsou schopni o problému diskutovat nejen 
v rámci development týmu ale zároveň si popovídat i s interním klientem.

•  Práce na zajímavých aplikacích, které se používají po celém světě
•  Pravidelná interní a externí školení + kurzy AJ 
•  Extra dny dovolené navíc + sick days  
•  Flexibilní pracovní dobu, HomeOffice   •  Cafeteria benefit systém
•  Možnost práce na částečný úvazek  •  Roční bonusy

Vyvíjíme v Javě a .Netu ale jejich znalost pro nás není primární. 
Důležité je aby si měl dobré základy v jakémkoliv OOP a nadšení se do těch-
to dvou vrhnout!
Angličtinu - takovou, abys byl schopný vyjádřit myšlenku kolegovi z ciziny.
Dostudovanou VŠ nebo blízký předpoklad jejího dokončení.

1. Zašleš CV, telefonicky tě kontaktuje naše HáRka, probere s tebou 
jaké týmy máme a do jakého bys chtěl.

2. Přijdeš si promluvit s kolegou, který má na starosti tým který se 
ti líbil

3. Zpracuješ krátký testík
4. Sejdeš se s kolegou, který je v čele vývoje za celou naši firmu
5. Vítej v týmu! :)
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 Malé Náměstí 13, 110 00 Praha 1

DEN: 28. 03. 2018

V IDC jsme světovou #1 ve svém oboru. Našimi zákazníky jsou téměř 
všechny největší IT firmy světa, ať již vyrábějí mobilní zařízení, operační 
systémy, provozují vyhledávací portály či produkují počítače, tiskárny, 
síťové prvky nebo jsou na špičce jiných oborů. 

Jsme partnerem pro naše zákazníky při jejich strategických rozhodnutích. 
Sledujeme všechny IT trhy a dokážeme předpovědět jejich budoucnost. 
Jsme nejvíce citovanou společností ve světových a lokálních médiích – 
Financial Times, NY Times či idnes.cz nebo zive.cz. Máme více než 2 000 
lidí na pěti kontinentech a centrálu v USA.

 /company/idc
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Kolegy do vývoje interních aplikací udržujících IDC na špičce svého 

Komunikativní lidi, kteří jsou schopni o problému diskutovat nejen 
v rámci development týmu ale zároveň si popovídat i s interním klientem.

Důležité je aby si měl dobré základy v jakémkoliv OOP a nadšení se do těch-

Angličtinu - takovou, abys byl schopný vyjádřit myšlenku kolegovi z ciziny.

Zašleš CV, telefonicky tě kontaktuje naše HáRka, probere s tebou 
jaké týmy máme a do jakého bys chtěl.
Přijdeš si promluvit s kolegou, který má na starosti tým který se 

Zpracuješ krátký testík
Sejdeš se s kolegou, který je v čele vývoje za celou naši firmu
Vítej v týmu! :)

V IDC jsme světovou #1 ve svém oboru. Našimi zákazníky jsou téměř 
všechny největší IT firmy světa, ať již vyrábějí mobilní zařízení, operační 
systémy, provozují vyhledávací portály či produkují počítače, tiskárny, 

Jsme partnerem pro naše zákazníky při jejich strategických rozhodnutích. 
Sledujeme všechny IT trhy a dokážeme předpovědět jejich budoucnost. 
Jsme nejvíce citovanou společností ve světových a lokálních médiích – 
Financial Times, NY Times či idnes.cz nebo zive.cz. Máme více než 2 000 
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IDIADA CZ

 Olga Skočdopolová      olga.skocdopolova@idiada.cz

Plný úvazek

Částečný úvazek

Praxe / Stáž

N20

OstatníOstatní

Obsazujeme zejména tyto pracovní pozice:
• KONSTRUKTÉR
• VÝPOČTÁŘ
• POVRCHOVÝ MODELÁŘ (3D MODELÁŘ)

• atraktivní práci v týmu přátelských 
kolegů

• možnost podílet se na vývoji
v automobilovém průmyslu

• zaškolení od zkušených kolegů

• smlouvu na dobu neurčitou
• pružnou pracovní dobu
• vynikající platové ohodnocení
• neformální firemní kulturu
• mnoho zaměstnaneckých benefi tů

Hledáme šikovné absolventy technických oborů, kteří mají dobré nápady, 
jsou přirozeně kreativní a ve své práci samostatní, pečliví a důslední.
Dalším předpokladem je zájem o automobilový průmysl. 
Alespoň komunikativní znalost anglického či německého jazyka je výhodou.

Výběrové řízení je zpravidla jednokolové. Uchazeč si nejprve napíše 
několik testů, abychom zjistili, zdali má pro práci u nás předpoklady, 
poté se setká s manažerem příslušného oddělení a má tak příležitost, 
dozvědět se o pozici vše, co potřebuje vědět.
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 Pražská třída 320/8, 500 04 Hradec Králové

DEN: 27. 03. 2018

Společnost IDIADA CZ patří mezi nejvýznamnější dodavatele vývojových 
řešení v automobilovém průmyslu v České republice. Poskytujeme 
komplexní řešení pro automobilový průmysl, od vývoje a designu
přes FEM výpočty až po testování a homologace. Sídlo mateřské společnosti
je ve Španělsku, kde je vybudován moderní polygon a laboratoře
pro testování jednotlivých komponent i celých vozů. 

Vývojová centra jsou v České republice, Německu, Španělsku, Brazílii, Indii 
a Číně. Celosvětově ve společnosti Applus+ IDIADA pracuje přes 2000 
zaměstnanců. IDIADA CZ a. s. zaměstnává přes 200 lidí a má pobočky
v Hradci Králové, Liberci, Mladé Boleslavi a Brně.

 www.idiada.cz    
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• POVRCHOVÝ MODELÁŘ (3D MODELÁŘ)

• atraktivní práci v týmu přátelských 
kolegů

• možnost podílet se na vývoji
v automobilovém průmyslu

• zaškolení od zkušených kolegů

Hledáme šikovné absolventy technických oborů, kteří mají dobré nápady, 
jsou přirozeně kreativní a ve své práci samostatní, pečliví a důslední.
Dalším předpokladem je zájem o automobilový průmysl. 
Alespoň komunikativní znalost anglického či německého jazyka je výhodou.
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poté se setká s manažerem příslušného oddělení a má tak příležitost, 
dozvědět se o pozici vše, co potřebuje vědět.
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in-tech Automotive Engineering

 www.in-tech.com 

 Kateřina Schneider    katerina.schneider@in-tech.com

Plný úvazek

Částečný úvazek
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OstatníOstatníOstatní

Hledáme motivované absolventy z oblasti elektrotechniky a IT se zájmem 
o automotive a moderní technonologie. Aktuálně nabízená pozice:
•  SW Engineer / Tester (Praha) •  Specialista vývoje (Mladá Boleslav)
Více o těchto i dalších pozicích se dozvíš na našich stránkách
jobs.in-tech.com.

Nejraději se chlubíme firemní kulturou, mladým sehraným týmem
a útulnou kanceláří s terasou a grilem :-) Také nabízíme 25 dní dovolené, 
flexibilní pracovní dobu, ihned smlouvu na dobu neurčitou, jazykové 
kurzy, stravenky,  pravidelné teambuildingy, dobroty na pracovišti a další 
benefity.
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 Sídlo: Praha 9 - Vysočany, Pobočka: Mladá Boleslav

DEN: 27. 03. 2018

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

Korporátní prostředí u nás nehledej - potrpíme si na plochou 
organizační strukturu, osobní přístup a přátelskou firemní kulturu. 
Rosteme rychle - od roku 2002 je nás už přes 1000 a máme pobočky 
po celém světě. V Česku jsme však docela krátce, není nás zatím moc
 a tvoříme skvělý tým. Pojď s námi tvořit dějiny in-techu!

 /company/10018432

190

 katerina.schneider@in-tech.com

Hledáme motivované absolventy z oblasti elektrotechniky a IT se zájmem 
o automotive a moderní technonologie. Aktuálně nabízená pozice:
•  SW Engineer / Tester (Praha) •  Specialista vývoje (Mladá Boleslav)
Více o těchto i dalších pozicích se dozvíš na našich stránkách

Nejraději se chlubíme firemní kulturou, mladým sehraným týmem
a útulnou kanceláří s terasou a grilem :-) Také nabízíme 25 dní dovolené, 
flexibilní pracovní dobu, ihned smlouvu na dobu neurčitou, jazykové 

U in-techu se zabýváme vývojem a testováním automobilové elektroniky 
a také softwaru pro industry 4.0 a kolejová vozidla. Našimi zákazníky 
jsou nejrůznější zahraniční i čeští automobiloví výrobci a dodavatelé.
Jsme v přímém kontaktu s nejnovějšími technologiemi a pracujeme

Korporátní prostředí u nás nehledej - potrpíme si na plochou 
organizační strukturu, osobní přístup a přátelskou firemní kulturu. 
Rosteme rychle - od roku 2002 je nás už přes 1000 a máme pobočky 
po celém světě. V Česku jsme však docela krátce, není nás zatím moc
Rosteme rychle - od roku 2002 je nás už přes 1000 a máme pobočky 
po celém světě. V Česku jsme však docela krátce, není nás zatím moc
Rosteme rychle - od roku 2002 je nás už přes 1000 a máme pobočky 
po celém světě. V Česku jsme však docela krátce, není nás zatím moc
 a tvoříme skvělý tým. Pojď s námi tvořit dějiny in-techu!

KATALOG PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ IKARIERA 
POMÁHÁ STUDENTŮM NAJÍT TU NEJLEPŠÍ 

PRÁCI  UŽ 25 LET! 
DĚKUJEME VÁM ZA DŮVĚRU :-)
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musíte znát jazyky, mít zájem 
se rozvíjet a vzdělávat ... prostě  
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UTB Zlín

na kariéru je velmi důležité,

na okoukaná gesta, ukažte 
své skutečné ambice i zkušenosti,
a zažijte ten nejlepší životní  

25. ročník
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INVENTI Development s.r.o.

 www.inventi.cz 

 Andrea Šebková    andrea.sebkova@inventi.cz

Plný úvazek

Částečný úvazek

Praxe / Stáž

Závěrečná práce
(Diplomka / Bakalářka)

A19

OstatníOstatníOstatní

Do party bereme každého, kdo rád za sebou vidí výsledky a komu záleží 
na lidech. Uvítáme všechny, kteří jsou otevření, upřímní, mají sebereflexi 
a chtějí se rozvíjet jak osobnostně, tak profesně. Vyvíjíme nejvíce v JAVA, 
.NET, iOS, Android, PHP.  Analyzujeme a testujeme. Umíš si to představit?

Nabídneme Ti vše, abys byl spokojený. Můžeš se vyřádit v Aquapalace, 
zajít do ZOO, svést se Leoexpressem super levně, profrčet Prahu
na skútru či pumpovat svou kondičku díky Multisportce. A k tomu všemu 
softskillové i hardskillové workshopy a teambuildingy, které Tě udělají 
skutečným inveťákem.

Invenťák se chce vzdělávat, posouvat a rozvíjet. Je otevřený, umí
nebo se chce naučit říkat věci na rovinu. Konkrétní požadavky na technologie 
a senioritu jsou individuální podle zákazníků a projektů. Snažíme se dát 
příležitost všem, kteří se v tom celém najdou.

Potkáme se u nás při kávě. Pobavíme se o Tobě, o nás, o nastavení,
o hodnotách, technologiích a zjistíme jestli je tam shoda. Zakládáme 
si na firemní kultuře, a tak chceme, abys byl s tím vším ztotožněný. 
Jestli si to vzájemně sedne, uvidíš se na druhé schůzce s technickým
nebo obchodním kolegou.

OBORY PŮSOBENÍ:
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 Táborská 940/31, 140 00 Praha 4

DEN: 28. 03. 2018

Jsme inventi. Prací se bavíme i živíme najednou. Zakládáme si na vztazích, 
upřímnosti a osobním rozvoji. Řídíme se dle našeho motta: It‘s about
the people. Všechno je totiž o nás - o lidech. 

Zaměřujeme se na vývoj SW, analýzu, testování, projektové řízení
a support. Nejčastěji nás uvidíš pracovat na významných projektech
v telco společnostech, pojišťovnách, bankách... 

Vzdělávání, osobní a profesní rozkvět každého invenťáka je vždy
na prvním místě. Prostě nejsme jen obyčejní „Ajťáci“. 

To, že se nám práce daří dokazuje, že jsme opět mezi nejrychleji rostoucími 
firmami v oblasti technologií v Evropě (žebříček Deloitte Fast 50).

 /company/inventi-development
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IT Talents

 www.ITtalents.cz 

 Hynek Rychtář    hynek@ittalents.cz

Plný úvazek

Částečný úvazek

A12

OstatníOstatní

Absolventy nebo studenty na pozice:
•  SW Engineer - Java, C/C++, .NET •  Tester 
•  SW Engineer - Javascript, Android, iOS aj.  •  Network Engineer
•  BI Developer / Analyst  •  Linux Administrator
•  Win Administrator   •  DevOps engineer

Získej přehled o možnostech, které jsou k dispozici. Stav se u nás
na stánku popovídat si více o tvých preferencích a představách.
Nebo mrkni na naše stránky a přihlas se k pravidelnému odběru informací 
o platech a nejžádanějších pozicích v IT.

Studenti nebo abslovneti se zájmem o oblast IT, SW vývoje apod.

Probereme s tebou tvoje zájmy, preference, poradíme ohledně možností 
a nasměrujeme tě na ty nejlepší pozice a solečnosti.
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 Radlická 663/28, 150 00 Praha 5

DEN: 27. 03. 2018

Studuješ informatiku nebo se chceš realizovat v oboru IT? 
Zajímá tě, kolik berou ostatní a jaké pozice frčí? Chceš se zorientovat
v množství společností, které se dnes přetahují o “ajťáky” a vybrat
si tu správnou? Chceš zajímavou práci, kde se budeš rozvíjet, ale nebaví 
tě pročítat inzeráty a posílat životopisy do firem?
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PREFERUJEME STUDENTY SE ZKUŠENOSTÍ ZE ZAHRANIČNÍ STÁŽE

Mnoho studentů má během svého studia na vysoké škole možnost vycestovat za studiem 
do zahraničí, na Work and Travel nebo na zahraniční letní školy. Mnohým studentům 
se pod tímto pojmem vybaví jedna velká a nekončící party. Ovšem zdání klame :-) 

Není to jenom o party, nespoutaných výletech a o vyhledávání dobrodružství. Zahraniční 
stáž v sobě skrývá nepočítaně velkých výhod, a to nejen pro samotného studenta, ale také 
pro budoucího zaměstnavatele. Student, který se rozhodne využít možnost vycestovat, 
se stává nezávislým, soběstačným a plně zodpovědným za svá rozhodnutí. Naučí se hospodařit 
s přidělenými finančními prostředky, vyhledávat a ověřovat si informace, orientovat se v cizím 
prostředí, vytvoří si síť přátel po světě a jeho jazykové dovednosti se neuvěřitelným způsobem 
zvednou/zlepší/zdokonalí a hlavně naučí se věřit sám sobě! 

Student zažije spolupráci na mezinárodní úrovni se studenty z různých zemí, naučí se vyjednávat 
kompromisy a pozná jiné kultury, tradice či zvyky. Pro zaměstnavatele, který uvidí v životopise 
kandidáta se zahraniční stáží, je to zcela jasné znamení – tento kandidát se nebojí výzev 
a nebojí se neznámého! Je připraven se poprat s problémy a dokáže překonávat překážky. 

Zní to možná jako klišé, ale pokud máte, milí studenti, možnost zúčastnit se zahraniční stáže, 
VYCESTUJTE! Nebojte se toho, seberte odvahu, vyplňte přihlášku a hurá do světa!

Ing. Mgr. Lenka Bílková
Human recources advisor



 

Iveco Czech Republic, a.s.

 www.ivecocr.cz

 Ing.Gabriela Švadlenová    gabriela.svadlenova@cnhind.com

Plný úvazek

Částečný úvazek

Praxe / Stáž

Trainee program

Závěrečná práce
(Diplomka / Bakalářka)
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OstatníOstatníOstatní

Hledáme kandidáty se zájmem o daný obor, kteří jsou týmovými hráči, 
proaktivní přístup jim není cizí a dokáží úkoly dotáhnout do úspěšného 
konce.Nejčastěji hledáme uchazeče z těchto oborů:

• Práci ve společnosti s více jak stoletou tradicí
• Aktivní využití anglického jazyka
• Možnost dalšího profesního i osobního rozvoje a kariérního růstu
• Nadstandardní finanční ohodnocení   • Příjemné pracovní prostředí
• Zaměstnanecké benefity (týden dovolené navíc, atd.)

Hledáme kreativní zaměstnance, kteří se nebojí řešit nastalé problémy, rádi 
se učí novým věcem a mají analytické myšlení.

Požadavky na jednotlivé pozice naleznete na našich webových stránkách.

Zašlete nám své CV s informací o jaký druh spolupráce máte zájem
a v jakém oboru. Poté Vás budeme kontaktovat s bližšími informacemi.

OBORY PŮSOBENÍ:

STÁNEK
PROFIL SPOLEČNOSTI

HLEDÁME

NABÍZÍME

POŽADAVKY NA UCHAZEČE

PRŮBĚH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA

HumanitníHumanitní

StavebnictvíStavebnictví

ChemieChemie

InformatikaInformatika

ArchitekturaArchitekturaArchitektura

Strojní





DesignDesign





Ekonomie





Elektro



 Dobrovského 74, Pražské Předměstí, 566 01  Vysoké Mýto

DEN: 27. 03. 2018

Iveco Czech Republic, a.s, společnost navazující na tradiční výrobu státního 
podniku Karosa, je největší výrobce autobusů a užitkových vozidel v ČR
a patří do nadnárodní skupiny CNH Industrial N.V. Iveco v současné době 
zaměstnává přes 3 500 zaměstnanců a exportuje své výrobky do 30 zemí 
světa. Sídlo společnosti je ve Vysokém Mýtě, kde se také nachází její 
výrobní závod, který je největším výrobním závodem v rámci Iveco Bus. 
Obchodní zastoupení Iveco Truck působí v Praze. 

Společnost v roce 2017 zaznamenala nejvyšší produkci ve své historii,
a to 4 104 vyrobených autobusů.
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• konstrukce,    
• technologie,     

• štíhlá výroba,     
• logistika, 

• logistika,        
• nákup,              

• prodej,               
• finance.

 gabriela.svadlenova@cnhind.com

Hledáme kandidáty se zájmem o daný obor, kteří jsou týmovými hráči, 
proaktivní přístup jim není cizí a dokáží úkoly dotáhnout do úspěšného 

Požadavky na jednotlivé pozice naleznete na našich webových stránkách.

Zašlete nám své CV s informací o jaký druh spolupráce máte zájem
a v jakém oboru. Poté Vás budeme kontaktovat s bližšími informacemi.

Iveco Czech Republic, a.s, společnost navazující na tradiční výrobu státního 
podniku Karosa, je největší výrobce autobusů a užitkových vozidel v ČR
Iveco Czech Republic, a.s, společnost navazující na tradiční výrobu státního 
podniku Karosa, je největší výrobce autobusů a užitkových vozidel v ČR
Iveco Czech Republic, a.s, společnost navazující na tradiční výrobu státního 

a patří do nadnárodní skupiny CNH Industrial N.V. Iveco v současné době 
zaměstnává přes 3 500 zaměstnanců a exportuje své výrobky do 30 zemí 
světa. Sídlo společnosti je ve Vysokém Mýtě, kde se také nachází její 
výrobní závod, který je největším výrobním závodem v rámci Iveco Bus. 

Společnost v roce 2017 zaznamenala nejvyšší produkci ve své historii,

• prodej,               

Zažij s námi životní jízdu! Více na www.ivecocr.cz/kariera 
 

WELCOME TO IVECO BUS 

Proč právě Iveco Czech Republic? 
Stanete se součástí mezinárodní společnosti s mnohaletou historií a budete mít unikátní        
možnost poznat naše podnikové procesy. Čeká na Vás jedinečná šance podílet se na výrobě         
autobusů ve firmě, která je světovou jedničkou ve svém oboru. Budete členem naší velké       
rodiny a uvidíte výsledky své práce v reálném životě. IVECO … my jsme svět autobusů. 

VYUŽIJ SVOJI PŘÍLEŽITOST V IVECO CR: 

SPOLUPRÁCE NA BP A DP 

 

STÁŽE / TRAINEE PROGRAMY 

 

PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI PRO ABSOLVENTY 
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WELCOME TO IVECO BUS 

Proč právě Iveco Czech Republic? 
Stanete se součástí mezinárodní společnosti s mnohaletou historií a budete mít unikátní        
možnost poznat naše podnikové procesy. Čeká na Vás jedinečná šance podílet se na výrobě         
autobusů ve firmě, která je světovou jedničkou ve svém oboru. Budete členem naší velké       
rodiny a uvidíte výsledky své práce v reálném životě. IVECO … my jsme svět autobusů. 

VYUŽIJ SVOJI PŘÍLEŽITOST V IVECO CR: 

SPOLUPRÁCE NA BP A DP 

 

STÁŽE / TRAINEE PROGRAMY 

 

PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI PRO ABSOLVENTY 



 
 

PROCESS OF INTERVIEW:

JetBrains

 www.jetbrains.com  
 

Interns to MPS team.

Comfortable working environment, including fitness, leisure zones 
and private parking,  Flexible  working schedule,  Five weeks of paid vacation 
per year,  Language courses, Additional benefi ts including lunch vouchers, free 
refreshments in the offi  ce and free massages,events and teambuildings abroad.

• English language (B2 - C1)
• Java
• Independence and

self-development

• Cooperation and respect
• Creativity
• Team spirit

• CV
• Personal meeting
• Test/Small project

COMPANY PROFILE

WE LOOK FOR

WE OFFER

REQUIREMENTS

JetBrains is a technology-leading software development company 
specializing in the creation of intelligent, productivity-enhancing 
software. At JetBrains, code is our passion. For over 15 years we have 
strived to make the strongest, most effective developer tools on earth. 
By automating routine checks and corrections, our tools speed up 
production, freeing developers to grow, discover and create. JetBrains 
maintains its headquarters in Prague with its Research & Development 
labs located in St. Petersburg, Moscow, Novosibirsk, Munich and Boston. 
Its product catalogue includes award-winning tools such as IntelliJ IDEA 
and ReSharper.

 /jetbrainsCZ

A11

FIELDS:

STAND

OPPORTUNITIES:

OtherOther

HumanitiesHumanities

DesignDesign

CivilCivil

ChemistryChemistry

EconomyEconomy

IT

ArchitectureArchitectureArchitecture

ElectricalElectrical

MechanicalMechanical

198

Part time

Practise / Intership

Bachelor / Diploma 
thesis

DAY: 27. 03. 2018

 Dana Pelíšková     dana.peliskova@jetbrains.com
 Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4

Comfortable working environment, including fitness, leisure zones 
and private parking,  Flexible  working schedule,  Five weeks of paid vacation 
per year,  Language courses, Additional benefi ts including lunch vouchers, free 

JetBrains is a technology-leading software development company 
specializing in the creation of intelligent, productivity-enhancing 
software. At JetBrains, code is our passion. For over 15 years we have 
strived to make the strongest, most effective developer tools on earth. 
By automating routine checks and corrections, our tools speed up 
production, freeing developers to grow, discover and create. JetBrains 
maintains its headquarters in Prague with its Research & Development 
labs located in St. Petersburg, Moscow, Novosibirsk, Munich and Boston. 
Its product catalogue includes award-winning tools such as IntelliJ IDEA 

 dana.peliskova@jetbrains.com



Jihostroj a.s.

 Mgr. Ilona Walnerová                walnerova.ilona@jihostroj.cz 

Částečný úvazek

Závěrečná práce
(Diplomka / Bakalářka)
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OstatníOstatní

Absolventy technických VŠ pro obsazení pozic:
• Konstruktér projektant 

OBORY PŮSOBENÍ:

STÁNEK
PROFIL SPOLEČNOSTI

HLEDÁME

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA

HumanitníHumanitní

StavebnictvíStavebnictví

ChemieChemie

InformatikaInformatika

ArchitekturaArchitektura

Strojní





Design





EkonomieEkonomie





ElektroElektro



 Budějovická 148, 382 32  Velešín

DEN: 27. 03. 2018

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.

 www.jihostroj.com
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 Mgr. Ilona Walnerová               

Absolventy technických VŠ pro obsazení pozic:
• Konstruktér projektant 

PROFIL SPOLEČNOSTI

HLEDÁME

 Budějovická 148, 382 32  Velešín

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.



 /Jumpshot-CZ-558018137885354

Jumpshot

 www.jumpshot.com     

 Veronika Petřeková    veronika.petrekova@jumpshot.com

Plný úvazek

Částečný úvazek

A17

OstatníOstatníOstatní

• DataScientisty
• Java/Scala developery
• Frontend Developery (Angular, Typescript)
• QA
• Web Analytiky

Lehkou zkušenost nekterými z technologií: Python, Java, Scala, Selenium, 
Cucumber, SQL, Angular, Typescript nebo chut se je naučit :)

OBORY PŮSOBENÍ:

STÁNEK
PROFIL SPOLEČNOSTI

HLEDÁME

POŽADAVKY NA UCHAZEČE
MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA

HumanitníHumanitní

StavebnictvíStavebnictví

ChemieChemie

Informatika

ArchitekturaArchitekturaArchitektura

StrojníStrojní





DesignDesign





EkonomieEkonomie





ElektroElektro



 Pikrtova 1737/1a, 130 00 Praha 3

DEN: 27. 03. 2018

Jsme start-up sídlící v Praze, Brně, NewYorku a San Franciscu. Našim 
hlavním cílem je efektivní zpracování BigDat tak, aby se co nejrychleji 
dostala k zákazníkům, identifikace klíčových informací pro klienty a také 
monitorování kvality dat. Využíváme největší zdroje agregovaných dat
od milionů zákazníků po celém světě a propojujeme je řadou aplikací, 
které přinášejí opravdu jedinečné a přehledné analýzy.

 /company/3590760 
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 veronika.petrekova@jumpshot.com

Jsme start-up sídlící v Praze, Brně, NewYorku a San Franciscu. Našim 
hlavním cílem je efektivní zpracování BigDat tak, aby se co nejrychleji 
dostala k zákazníkům, identifikace klíčových informací pro klienty a také 
monitorování kvality dat. Využíváme největší zdroje agregovaných dat
od milionů zákazníků po celém světě a propojujeme je řadou aplikací, 



KAMAX s. r. o.

 Ing. Mgr. Lenka Bílková      personalistika@kamax.com

Plný úvazek

Částečný úvazek

Brigáda

Praxe / Stáž

Trainee program

Závěrečná práce
(Diplomka / Bakalářka)
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OstatníOstatní

Absolventy vysokých škol, kteří mají zájem o International Management 
Trainee Program. Jedná se o 18ti měsíční  program, během něhož 
účastník pracuje ve čtyřech pobočkách skupiny KAMAX (Německo, USA, 
Španělsko, ČR...) a je zahrnut do mezinárodních projektů skupiny.

Nabízíme studentům v rámci dlouhodobých odborných praxí:
Zodpovědnost za vybrané zpracovávané projekty. Stát se platnou součástí 
pracovního týmu. Zájemcům hrazení jazykového kurzu. Ve vybraných 
případech možnost několikatýdenní stáže v centrále společnosti v Německu.

Oblasti International Management Trainee programu: Industrial/Mechanical 
Engineering, IT, Logistics, HR, Purchasing
• šestiměsíční pracovní zkušenosti v příslušném oboru
• šestiměsíční zahraniční pobyt • dobré studijní výsledky
• plynulá komunikace v angličtině • odhodlání a vnitřní motivace

V případě Vašeho zájmu zašlete svůj životopis a motivační dopis
na e-mail: personalistika@kamax.com. Pokud budete zařazeni do dalších 
kol, čeká Vás. Videodotazníkový pohovor, osobní pohovor, Assessment 
centrum v Německu.

OBORY PŮSOBENÍ:

STÁNEK
PROFIL SPOLEČNOSTI

HLEDÁME

NABÍZÍME

POŽADAVKY NA UCHAZEČE

PRŮBĚH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA

HumanitníHumanitní

StavebnictvíStavebnictví

ChemieChemie

Informatika

ArchitekturaArchitektura

Strojní





Design





Ekonomie





ElektroElektro



 Turnov 511 01, Nudvojovice 1474

DEN: 27. 03. 2018

Společnost KAMAX je celosvětově vedoucím výrobcem vysokopevnostních 
spojovacích prvků pro automobilový průmysl působící v Evropě, Americe 
a Asii. KAMAX je důležitým dodavatelem všech významných výrobců
a dodavatelů osobního a nákladního automobilového průmyslu.
K hlavním cílům společnosti patří nejvyšší kvalita, špičkové inovace, 
efektivnost nákladů a spokojenost zákazníků a zaměstnanců.
Od svého založení v roce 1935 se rozrostl v mezinárodní společnost 
čítající celkem 3.500 zaměstnanců. V Turnově působí KAMAX přes 25 let 
a ve svých 2 turnovských závodech zaměstnává přes 500 zaměstnanců.

 www.kamax.com
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KASTT spol. s r.o.

 www.kastt.cz

 Jan Horák    horak@kastt.cz 

Plný úvazek

Částečný úvazek

Brigáda

Praxe / Stáž

Závěrečná práce
(Diplomka / Bakalářka)

216

OstatníOstatníOstatní

• Projektanta/projektantku chlazení a vzduchotechniky

• příjemný pracovní kolektiv 
• příspěvek na kartu Multisport 
• práce v zavedené a prosperující   

společnosti    
• zajímavé platové ohodnocení, 13. plat

• týden dovolené navíc
• jazykové vzdělávání zdarma

v pracovní době
• příspěvek na závodní stravování / 

stravenky

• VŠ fakulta strojní/stavební, obor technika prostředí/technické  zařízení budov    
• znalost AJ nebo NJ výhodou, řidičský průkaz skupiny B – aktivní
• zájem o obor a ochotu se vzdělávat  
• uživatelská znalost MS Offi  ce a Auto Cad
• znalost informačního modelování budov (BIM) výhodou

V případě zájmu se u nás setkáte s vedoucí projekčního oddělení 
a následně i s ředitelem společnosti. Není to zkouška, budeme rádi, když 
se budete ptát i Vy nás.

OBORY PŮSOBENÍ:

STÁNEK
PROFIL SPOLEČNOSTI

HLEDÁME

NABÍZÍME

POŽADAVKY NA UCHAZEČE

PRŮBĚH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA

HumanitníHumanitní

Stavebnictví

ChemieChemie

InformatikaInformatika

ArchitekturaArchitekturaArchitektura

Strojní





DesignDesign





EkonomieEkonomie





ElektroElektro



 Jižní 870, Hradec  Králové 3, 500 03

DEN: 27.03.2018

KASTT s.r.o. je původně českou odbornou firmou, která působí jak
na tuzemském, tak i na evropském trhu již od roku 1990. Od doby svého 
vzniku se firma postupně vypracovala mezi významné výrobce výměníků 
a spolehlivé dodavatele vzduchotechnických a klimatizačních zařízení. 
Společnost je od roku 2004 součástí skupiny Vinci Energies. Sídlo 
společnosti se nachází v Hradci Králové, kde v moderně vybavených halách 
vyrábíme jako jediní v ČR rotační regenerační výměníky tepla. Kromě 
výroby také projektujeme vzduchotechniku a chlazení a zajišťujeme 
kompletní dodávky technologických souborů VZT zařízení včetně jejich 
záručního i pozáručního servisu.
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V případě zájmu se u nás setkáte s vedoucí projekčního oddělení 
a následně i s ředitelem společnosti. Není to zkouška, budeme rádi, když 
se budete ptát i Vy nás.

KASTT s.r.o. je původně českou odbornou firmou, která působí jak
na tuzemském, tak i na evropském trhu již od roku 1990. Od doby svého 
vzniku se firma postupně vypracovala mezi významné výrobce výměníků 
a spolehlivé dodavatele vzduchotechnických a klimatizačních zařízení. 
Společnost je od roku 2004 součástí skupiny Vinci Energies. Sídlo 
společnosti se nachází v Hradci Králové, kde v moderně vybavených halách 
vyrábíme jako jediní v ČR rotační regenerační výměníky tepla. Kromě 
společnosti se nachází v Hradci Králové, kde v moderně vybavených halách 
vyrábíme jako jediní v ČR rotační regenerační výměníky tepla. Kromě 
společnosti se nachází v Hradci Králové, kde v moderně vybavených halách 

výroby také projektujeme vzduchotechniku a chlazení a zajišťujeme 
kompletní dodávky technologických souborů VZT zařízení včetně jejich 

trainee program

plný úvazek

částečný úvazek

brigáda

praxe/stáž

závěrečná práce

strojní

elektro

informatika

ekonomie

Společnost KAMAX je celosvětově vedoucím výrobcem vysokopevnostních spojovacích prvků pro automobilový 
průmysl působící v Evropě, Americe a Asii. KAMAX je důležitým dodavatelem všech významných výrobců a 
dodavatelů osobního a nákladního automobilového průmyslu. K hlavním cílům společnosti patří nejvyšší kvalita, 
špičkové inovace, efektivnost nákladů a spokojenost zákazníků a zaměstnanců. Od svého založení v roce 1935 se 
rozrostl v mezinárodní společnost čítající celkem 3.500 zaměstnanců. V Turnově působí KAMAX přes 25 let a ve 
svých 2 turnovských závodech zaměstnává přes 500 zaměstnanců.

profil společnosti

kontakt
Ing. Mgr. Lenka Bílková
personalistika@kamax.com
www.kamax.com

KAMAX s. r. o.
Nudvojovice 1474
511 01 Turnov

hledáme
Absolventy vysokých škol, kteří mají zájem o International Management Trainee Program. Jedná 
se o 18ti měsíční  program, během něhož účastník pracuje ve čtyřech pobočkách skupiny KAMAX 
(Německo, USA, Španělsko, ČR...) a je zahrnut do mezinárodních projektů skupiny.

Průběh výběrového řízení:
V případě Vašeho zájmu zašlete svůj životopis a motivační dopis na e-mail: personalistika@kamax.com. 
Pokud budete zařazeni do dalších kol, čeká Vás: Videodotazníkový pohovor, osobní pohovor, 
Assessment centrum v Německu.

nabízíme

• šestiměsíční pracovní zkušenosti v příslušeném oboru (mechanical/industrial engineering, 
finance/controlling, purchasing, sales, logistics, IT, Human resources),

• šestiměsíční zahraniční pobyt,
• dobré studijní výsledky,
• plynulá komunikace v anglickém jazyce.

požadujeme

• unikátní mezinárodní trainee program pro absolvent VŠ, kteří si kladou vysoké cíle a jsou 
otevřeni novým zkušenostem,

• stabilní zaměstnání v automotive,
• zajímavé příležitosti pro další rozvoj své mezinárodní kariéry po ukončení programu,
• široké spektrum benefitů.
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trainee program

plný úvazek

částečný úvazek

brigáda

praxe/stáž

závěrečná práce

strojní

elektro

informatika

ekonomie

Společnost KAMAX je celosvětově vedoucím výrobcem vysokopevnostních spojovacích prvků pro automobilový 
průmysl působící v Evropě, Americe a Asii. KAMAX je důležitým dodavatelem všech významných výrobců a 
dodavatelů osobního a nákladního automobilového průmyslu. K hlavním cílům společnosti patří nejvyšší kvalita, 
špičkové inovace, efektivnost nákladů a spokojenost zákazníků a zaměstnanců. Od svého založení v roce 1935 se 
rozrostl v mezinárodní společnost čítající celkem 3.500 zaměstnanců. V Turnově působí KAMAX přes 25 let a ve 
svých 2 turnovských závodech zaměstnává přes 500 zaměstnanců.

profil společnosti

kontakt
Ing. Mgr. Lenka Bílková
personalistika@kamax.com
www.kamax.com

KAMAX s. r. o.
Nudvojovice 1474
511 01 Turnov

hledáme
Absolventy vysokých škol, kteří mají zájem o International Management Trainee Program. Jedná 
se o 18ti měsíční  program, během něhož účastník pracuje ve čtyřech pobočkách skupiny KAMAX 
(Německo, USA, Španělsko, ČR...) a je zahrnut do mezinárodních projektů skupiny.

Průběh výběrového řízení:
V případě Vašeho zájmu zašlete svůj životopis a motivační dopis na e-mail: personalistika@kamax.com. 
Pokud budete zařazeni do dalších kol, čeká Vás: Videodotazníkový pohovor, osobní pohovor, 
Assessment centrum v Německu.

nabízíme

• šestiměsíční pracovní zkušenosti v příslušeném oboru (mechanical/industrial engineering, 
finance/controlling, purchasing, sales, logistics, IT, Human resources),

• šestiměsíční zahraniční pobyt,
• dobré studijní výsledky,
• plynulá komunikace v anglickém jazyce.

požadujeme

• unikátní mezinárodní trainee program pro absolvent VŠ, kteří si kladou vysoké cíle a jsou 
otevřeni novým zkušenostem,

• stabilní zaměstnání v automotive,
• zajímavé příležitosti pro další rozvoj své mezinárodní kariéry po ukončení programu,
• široké spektrum benefitů.
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PROCESS OF INTERVIEW:

Keyence International

 www.keyence.eu/
 /company/keyence

The position of SALES ENGINEER is a hybrid between a technical expert 
and a salesman. By joining us, you will become a highly-skilled consultant 
in the B2B industry! You will increase sales growth in your territory 
by building up long-term relationships with B2B clients in multiple 
industries.

Initial technical training in our HQ in Belgium.
Continuous coaching, trainings and support to improve your skills. 
Clear career path with a fast promotion possibilities.
Attractive fixed salary with additional bonus system.
Company car, daily allowances, coverage of some of your expenses.

You have a minimum Bachelor degree.
You are fl uent in Czech and you have a good knowledge of English.
Relevant work experience is a plus. You have a valid driving license.
You are client and sales-oriented, you like to achieve targets, face new 
challenges and being on the move!

During the recruitment process at Keyence, you will be involved in some 
or all of the following stages: 
• Online Tests
• Phone Call/ Skype Interview
• Meetings with Managers

COMPANY PROFILE

WE LOOK FOR

WE OFFER

REQUIREMENTS

KEYENCE is an international, Japanese company which is the main 
supplier of high-technology products such as: sensors, code readers, 
laser markers, machine vision systems, measuring systems, microscopes 
and static eliminators. Today, KEYENCE serves over 200,000 customers 
in 100 countries. We focus on innovation, excellence added value
and we have been honored with a variety of awards like “World’s Most 
Innovative Companies” (Forbes), “1,000 Best Valued Companies” (Business 
Week), and “Top 10 Excellent Companies in Japan” (Nikkei).

112

FIELDS:

STAND

OPPORTUNITIES:

Other

HumanitiesHumanities

DesignDesign

Civil

ChemistryChemistry

Economy

IT

ArchitectureArchitectureArchitecture

Electrical

Mechanical
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Full time

DAY: 28. 03. 2018

 

 Recruitment Team   campusrecruitment@keyence.eu
 Office Park Kavčí Hory, Prague 4

The position of SALES ENGINEER is a hybrid between a technical expert 
and a salesman. By joining us, you will become a highly-skilled consultant 
in the B2B industry! You will increase sales growth in your territory 
by building up long-term relationships with B2B clients in multiple 

You are client and sales-oriented, you like to achieve targets, face new 

During the recruitment process at Keyence, you will be involved in some 
or all of the following stages: 

Phone Call/ Skype Interview
Meetings with Managers

KEYENCE is an international, Japanese company which is the main 
supplier of high-technology products such as: sensors, code readers, 
laser markers, machine vision systems, measuring systems, microscopes 
and static eliminators. Today, KEYENCE serves over 200,000 customers 
in 100 countries. We focus on innovation, excellence added value
and we have been honored with a variety of awards like “World’s Most 
Innovative Companies” (Forbes), “1,000 Best Valued Companies” (Business 

 campusrecruitment@keyence.eu

 



 



 /codekiwicom

Kiwi.com

 www.kiwi.com/jobs 

 Lucie Chladová    lucie.chladova@kiwi.com

Plný úvazek

Částečný úvazek

Praxe / Stáž

Závěrečná práce
(Diplomka / Bakalářka)

A23

Ostatní

• zkušené i juniornější developery: JavaScript, Python, C++, HTML/CSS, 
iOS, Android

• šikovné data analytiky
• jazykově vybavené nadšence do zákaznické podpory
• a spoustu dalších

Benefity? Máme. Čtvrtletní bonusy, MultiSport kartu zdarma, stravenky, 
Cafeteria benefit systém, vlastní posilovnu v kancelářích, dog friendly 
office, na co si vzpomenete. Hlavně ale máme chuť vytvářet produkt, 
který bude lidi bavit. A to je k nezaplacení.

Ve fi rmě máme 50+ národností, základní podmínkou je tedy aktivní 
angličtina. Dál je důležité, aby vás práce bavila, měli jste chuť věci posouvat 
dál a nebáli se dynamického prostředí nejrychleji rostoucí technologické 
fi rmy ve střední Evropě. A pak nějaké to know-how. Přijďte to s námi probrat.

Rychlý. K věci. Pokud máš zájem o pozici, která vyžaduje konkrétní 
technické dovednosti, dáme ti zpracovat praktický úkol, který probereme 
během pohovoru. Naše výběrka jsou partnerská a transparentní - jde o 
to zjistit, jestli jsme my ta správná firma pro tebe a ty ten správný fit 
pro tým.

OBORY PŮSOBENÍ:

STÁNEK
PROFIL SPOLEČNOSTI

HLEDÁME

NABÍZÍME

POŽADAVKY NA UCHAZEČE

PRŮBĚH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA

Humanitní

StavebnictvíStavebnictví

ChemieChemie

Informatika

ArchitekturaArchitekturaArchitektura

StrojníStrojní





Design





EkonomieEkonomie





ElektroElektro



 Palachovo náměstí 797/4, 625 00 Brno - Starý Lískovec

DEN: 28. 03. 2018

Kiwi.com je přední českou technologickou firmou s unikátním 
produktem. Jako virtuální cestovní agentura nabízíme našim klientům 
možnost bookingu itinerářů založených na kombinaci různých dopravců.
Začali jsme s letenkami, ale v tuto chvíli už s námi zabookujete mnohem 
víc.

Milujeme technologie, inovace a tak trochu si užíváme každou příležitost 
narušit zaběhlý chod věcí. Rádi se ptáme proč a přemýšlíme nad tím, 
jak systémy zjednodušovat. Chceme, aby cestování bylo dostupné všem.
A proto ráno vstáváme.

 /company/3010943

206

zkušené i juniornější developery: JavaScript, Python, C++, HTML/CSS, 

Benefity? Máme. Čtvrtletní bonusy, MultiSport kartu zdarma, stravenky, 
Cafeteria benefit systém, vlastní posilovnu v kancelářích, dog friendly 
office, na co si vzpomenete. Hlavně ale máme chuť vytvářet produkt, 

angličtina. Dál je důležité, aby vás práce bavila, měli jste chuť věci posouvat 
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během pohovoru. Naše výběrka jsou partnerská a transparentní - jde o 
to zjistit, jestli jsme my ta správná firma pro tebe a ty ten správný fit 

Kiwi.com je přední českou technologickou firmou s unikátním 
produktem. Jako virtuální cestovní agentura nabízíme našim klientům 
možnost bookingu itinerářů založených na kombinaci různých dopravců.
Začali jsme s letenkami, ale v tuto chvíli už s námi zabookujete mnohem 

Milujeme technologie, inovace a tak trochu si užíváme každou příležitost 
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 /kostal.cz

KOSTAL CR, spol. s r.o.

 Monika Szabóvá       m.szabova@kostal.com

Plný úvazek

Brigáda

Praxe / Stáž

Trainee program

224

OstatníOstatní

Staňte se členem naší rodiny, která se neustále rozrůstá! 
Díky novým projektům se rozšiřujeme, a proto hledáme nové kolegy 
na technické pozice především technology, konstruktéry, programátory, 
kvalitáře, logistiky, nástrojaře, seřizovače.

• práci na špičkovém pracovišti v automobilovém průmyslu
• přístup k nejnovějším technologiím
• vzdělání a rozvoj nejen v technickém oboru
• kooperaci na mezinárodních projektech 
• flexibilní pracovní dobu

• technické vzdělání
• znalost anglického jazyka
• ochota učit se nové věci

Prvním krokem, jak se stát zaměstnancem KOSTAL CR, je zaslání 
životopisu. Vybraní kandidáti na danou pozici jsou pozváni na osobní 
pohovor. 
Po absolvování tohoto zpravidla jednokolového výběrového řízení 
informujeme uchazeče, v co nejbližším možném termínu, o jeho výsledku.

OBORY PŮSOBENÍ:

STÁNEK
PROFIL SPOLEČNOSTI

HLEDÁME

NABÍZÍME

POŽADAVKY NA UCHAZEČE

PRŮBĚH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA

HumanitníHumanitní

StavebnictvíStavebnictví

ChemieChemie

Informatika

ArchitekturaArchitektura

Strojní





Design





Ekonomie





Elektro



 Černín 89, 267 51 Zdice

DEN: 27.03.2018

Kostal je nezávislý rodinný podnik založený roku 1912 v německém 
městě Lüdenscheid rodákem z Mnichova Hradiště Leopoldem Kostalem. 
Působí ve 21 zemích na 4 kontinentech.

KOSTAL CR je jednou z dceřiných společností a 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. Nyní zaměstnává 
kolem 1100 zaměstnanců. Výrobky společnosti KOSTAL CR se vyznačují 
vysokou kvalitou, jsou vysoce funkční a spolehlivé.

 www.kostal.cz     
 /company/axacnc
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 /kpmgvceskerepublice

KPMG

 www.vyrostlijsme.cz

 Tereza Macháčková   tmachackova@kpmg.cz

Plný úvazek

Částečný úvazek

Brigáda

Praxe / Stáž

Trainee program

A28

Ostatní

Ať se poohlížíš po placené stáži, nebo chceš pracovat na plný úvazek, 
u nás tě hned od začátku zapojíme do zajímavých projektů jako 
plnohodnotného člena týmu. Hledáme většinou studenty ekonomických 
a technických oborů, ale hlavní je tvoje motivace. Ukaž nám, co v tobě 
je, u výběrového řízení.

Pro studenty a absolventy nabízíme odborné stáže v rámci programu 
KPMG Internship i práci na plný úvazek v odděleních:
• Daňové poradenství  • Audit  
• Management Consulting • Deal Advisory
• Risk Consulting  • Právní služby

• Student nebo absolvent VŠ
• Znalost anglického jazyka na středně pokročilé úrovni
• Profesionální vystupování
• Analytické a logické myšlení
• Komunikační schopnosti, nadšení a aktivní přístup

Výběrové řízení u nás se skládá z online testů, (případné interaktivní 
části výběrového řízení) a pohovorů.

Podrobnější informace najdeš na našich stránkách vyrostlijsme.cz

OBORY PŮSOBENÍ:

STÁNEK
PROFIL SPOLEČNOSTI

HLEDÁME

NABÍZÍME

POŽADAVKY NA UCHAZEČE

PRŮBĚH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA

HumanitníHumanitní

StavebnictvíStavebnictví

ChemieChemie

Informatika

ArchitekturaArchitekturaArchitektura

StrojníStrojní





DesignDesign





Ekonomie





ElektroElektro



 Pobřežní 648/1a, 186 00 Praha 8

DEN: 27. 03. 2018

KPMG Česká republika zahájila svou činnost v roce 1990, v současné 
době má více než 1000 zaměstnanců a kanceláře v Praze, Brně, Českých 
Budějovicích a Ostravě. Společnost poskytuje služby v oblasti auditu, 
daní, poradenství a práva. 

Jako součást celosvětové sítě poradenských společností může KPMG 
Česká republika využít znalosti a zkušenosti více než 197 tisíc odborníků, 
kteří působí ve 154 státech světa.

Nezávislé členské společnosti sítě KPMG jsou přidružené ke KPMG 
International Cooperative  („KPMG International“), švýcarské organizační 
jednotce. Každá členská společnost celosvětové sítě KPMG je právně 
samostatná a oddělená jednotka a tak se označuje.

 /company/kpmg-czech-republic
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profil společnosti

trainee program

plný úvazek

částečný úvazek

brigáda

praxe/stáž

závěrečná práce

strojní

Kautex, mezinárodní společnost se sídlem v německém Bonnu, patří z hlediska objemu prodejů mezi stovku 
největších dodavatelů automobilového průmyslu na světě. Je součástí americké multioborové společnosti 
Textron, která na trhu působí již od roku 1923 a sdružuje takové značky, jako je Bell Helicopter, Cessna, E-Z-GO, 
Greenlee aj. (www.textron.com). 
V České republice působíme již 25 let a zabýváme se výrobou plastových dílů.  Vyrábíme palivové nádrže, SCR 
nádrže - Ad Blue – technologie pro snižování emisí a  CVS produkty (Clear Vision System) – nádobky ostřikovačů. 
Nosnou technologií je vyfukování a vstřikování plastů. 
Náš závod s cca 500 zaměstnanci se nachází v Kněžmostě (zhruba 15 km od Mladé Boleslavi v blízkosti dálnice 
směr Liberec). 
https://www.facebook.com/Kautex/?fref=ts

hledáme
Studenty a absolventy VŠ se zájmem o: 
• brigádu během studia
• spolupráci na závěrečných pracích 
• trainee program pro čerstvé absolventy na oddělení dle profilu kandidáta - TECHNOLOGIE – 

VÝROBA – KVALITA - LOGISTIKA – NÁKUP – FINANCE – HR
• individuální přístup, včetně projektů v zahraničí pro studenty a absolventy oborů jako je 

MECHATRONIKA - ELEKTRONIKA - ELEKTRIKA - ROBOTIKA - IT

• ambiciózní studenty a absolventy VŠ s aktivním přístupem k řešení problémů
• zájem o sebevzdělávání a profesní rozvoj
• znalost ČJ a AJ (podmínkou), NJ (výhodou)
• komunikační a organizační schopnosti

požadujeme

nabízíme
• možnost firemního vzdělávání včetně jazykových kurzů
• individuální přístup k plánování kariéry
• příležitost pro mezinárodní mobilitu
• finanční ohodnocení odpovídající kvalifikaci a profilu kandidáta
• 13. /14. plat 
• výkonové prémie a další bonusy
• závodní stravování zdarma
• 5 týdnů dovolené
• věrnostní prémie
• příspěvek na penzijní připojištění
• firemní a sportovní akce

kontakt
Ing. Radka Lazáková
hrbohemia@kautex.textron.com
www.kautex.de

Kautex Textron Bohemia spol. s r. o. 
Bakovská 36
294 02 Kněžmost
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• firemní a sportovní akce

kontakt
Ing. Radka Lazáková
hrbohemia@kautex.textron.com
www.kautex.de

Kautex Textron Bohemia spol. s r. o. 
Bakovská 36
294 02 Kněžmost
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 /KWDCZ

KWD Bohemia

  

 Barbora Talknerová   brigadnik.hr@kwdag.com

Plný úvazek

Částečný úvazek

Brigáda

N25

OstatníOstatníOstatní

Studenty/Absolventy do oddělení IT, Logistiky, Kvality, Projektového 
a Ekonomických oddělení.

Stabilní zaměstnání, týmové zázemí, mladý kolektiv, vysoké finanční 
ohodnocení, možnost kariérního růstu, jazykové kurzy, široká nabídka 
zaměstnaneckých benefitů např. program Benefit plus až do výše 
30 000 Kč ročně, využití AJ/NJ v praxi, příspěvky na volnočasové aktivity.

• Výborné komunikační, rozhodovací 
a organizační dovednosti

• Týmovost
• Znalost práce z MS Offi  ce
• Ochota učit se, dále se vzdělávat

• Znalost anglického jazyka 
na komunikační úrovni

• Znalost německého jazyka 
výhodou

Individuální, záleží na vybrané pracovní pozici.

OBORY PŮSOBENÍ:

STÁNEK
PROFIL SPOLEČNOSTI

HLEDÁME

NABÍZÍME

POŽADAVKY NA UCHAZEČE

PRŮBĚH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA

HumanitníHumanitní

StavebnictvíStavebnictví

ChemieChemie

InformatikaInformatika

ArchitekturaArchitekturaArchitektura

Strojní





DesignDesign





EkonomieEkonomie





ElektroElektro



 Husova 623, 294 41 Dobrovice

DEN: 27. 03. 2018

KWD Bohemia, s.r.o. je mezinárodní společnost, která vyrábí svařované 
kovové sestavy pro automobilový průmysl. Naší hlavní technologií
je robotizované bodové svařování, MIG/MAG svařování a rolování profilů.

Naším cílem je neustále zvyšovat míru automatizace a implementovat 
nové technologie jako např. laserové scanování, propojení robotů
s kamerovými systémy, umělá inteligence. 

Zaměstnanci zde pracují na automatizovaných procesech. Používáme 
roboty od firem ABB a KUKA. Operátoři výroby zakládají díly do přístrojů, 
ale také kontrolují kvalitu dílů či dohlíží na průběh výrobního procesu. 
Vlastní operace, tedy svařování, je již na robotech.
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Studenty/Absolventy do oddělení IT, Logistiky, Kvality, Projektového 

Stabilní zaměstnání, týmové zázemí, mladý kolektiv, vysoké finanční 
ohodnocení, možnost kariérního růstu, jazykové kurzy, široká nabídka 
zaměstnaneckých benefitů např. program Benefit plus až do výše 

Individuální, záleží na vybrané pracovní pozici.

KWD Bohemia, s.r.o. je mezinárodní společnost, která vyrábí svařované 
kovové sestavy pro automobilový průmysl. Naší hlavní technologií
je robotizované bodové svařování, MIG/MAG svařování a rolování profilů.

Naším cílem je neustále zvyšovat míru automatizace a implementovat 
nové technologie jako např. laserové scanování, propojení robotů

Zaměstnanci zde pracují na automatizovaných procesech. Používáme 
roboty od firem ABB a KUKA. Operátoři výroby zakládají díly do přístrojů, 
ale také kontrolují kvalitu dílů či dohlíží na průběh výrobního procesu. 

Weld
your
career



Weld
your
career



LAIC

 www.laicatc.com

 Zuzana Krasňanová    zuzana.krasnanova@laicatc.com 

Plný úvazek

Částečný úvazek

Brigáda

N14

OstatníOstatníOstatní

Dlouhodobě hledáme nové talenty  do týmu na pozici „Programátor C/
C++/Java“.
Pozice je vhodná pro studenty, kteří mají zkušenost s programováním, 
chtějí získat praxi a současně i stabilní práci, ve které by mohli
po dokončení studia zůstat a začít budovat svoji kariéru.

• nadstandartní platové ohodnocení
• plně hrazené obědy
• 5 týdnů dovolené
• pružná pracovní doba
• možnost práce z domova

• mezinárodní kolektiv mladých lidí
• drobné občerstvení na pracovišti
• sick days
• vzdělávací kurzy

• zkušenosti v oblasti analýzy a vývoje SW
• praktická znalost C/C++/Java
• obecné povědomí o podpůrných nástrojích pro vývoj SW (nejlépe 

Bugzilla, Mercurial, Jenkins, Maven )
• analytické myšlení, schopnost komunikovat a pracovat v   mezinárodním 

týmu
• angličtina na komunikativní úrovni

OBORY PŮSOBENÍ:

STÁNEK
PROFIL SPOLEČNOSTI

HLEDÁME

NABÍZÍME

POŽADAVKY NA UCHAZEČE
MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA

HumanitníHumanitní

StavebnictvíStavebnictví

ChemieChemie

Informatika

ArchitekturaArchitekturaArchitektura

StrojníStrojní





DesignDesign





EkonomieEkonomie





ElektroElektro



 Aviatická 1039/6, 160 08 Praha 6

DEN: 27. 03. 2018

Jsme nezávislá mezinárodní IT firma, která se již 30 let specializuje
na vývoj a poskytování komplexních služeb a řešení pro řízení letového 
provozu.  

Mimo jiné se zabýváme tvorbou business a finančních řešení
v různých oblastech.

Mimo Českou republiku působíme rovněž ve Velké Británii a ve Švýcarsku.
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 zuzana.krasnanova@laicatc.com 

Dlouhodobě hledáme nové talenty  do týmu na pozici „Programátor C/

Pozice je vhodná pro studenty, kteří mají zkušenost s programováním, 
chtějí získat praxi a současně i stabilní práci, ve které by mohli

mezinárodní kolektiv mladých lidí
drobné občerstvení na pracovišti

obecné povědomí o podpůrných nástrojích pro vývoj SW (nejlépe 

analytické myšlení, schopnost komunikovat a pracovat v   mezinárodním 

angličtina na komunikativní úrovni

Jsme nezávislá mezinárodní IT firma, která se již 30 let specializuje
na vývoj a poskytování komplexních služeb a řešení pro řízení letového 

Mimo jiné se zabýváme tvorbou business a finančních řešení

Mimo Českou republiku působíme rovněž ve Velké Británii a ve Švýcarsku.





 /LASVITDESIGN

LASVIT

 www.lasvit.com

 Lukáš Markgraf    career@lasvit.com

Praxe / Stáž

Závěrečná práce
(Diplomka / Bakalářka)
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OstatníOstatníOstatní

• absolventy i zkušené odborníky 
• konstruktéry se strojním 

zaměřením 
• designéry a 3D grafiky

• elektroinženýry
• projektové specialisty

a manažery

• zajímavou práci na překrásných projektech po celém světě
• možnost profesního a osobního růstu
• fajn kolektiv se smyslem pro humor a nadšením pro to, co děláme
• možnost pracovat v české firmě se světovým renomé 
• motivační finanční ohodnocení 

• vzdělání technického směru nebo z oblasti architektury 
• samostatnost, proaktivita, drive, týmovost 
• komunikativní znalost Aj (znalost technické angličtiny nutná) 
• zájem o design a technická řešení, velkou chuť učit se a růst
• nadšení podílet se na rozvoji neustále rostoucí firmy

• dvoukolové výběrové řízení 

OBORY PŮSOBENÍ:

STÁNEK
PROFIL SPOLEČNOSTI

HLEDÁME

NABÍZÍME

POŽADAVKY NA UCHAZEČE

PRŮBĚH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA

HumanitníHumanitní

StavebnictvíStavebnictví

ChemieChemie

InformatikaInformatika

ArchitekturaArchitekturaArchitektura

Strojní





Design





EkonomieEkonomie





Elektro



 nám. Míru 55, 473 01 Nový Bor

DEN: 27. 03. 2018

Jsme úspěšná česká firma s desetiletou tradicí, dvanácti obchodními 
pobočkami, obratem přes miliardu korun a vizí být nejinspirativnějšími 
skláři na světě. Zkrášlujeme svět dechberoucími skleněnými instalacemi 
na míru, designovými svítidly a unikátním stolním sklem a doplňky.

Aby naše produkty neustále inspirovaly a posouvaly hranice možného, 
uvítáme mezi sebou nejen nejlepší sklářské odborníky a mistry,
ale i opravdové talenty v oblasti designu, konstrukce, elektrotechniky
a projektového řízení.

Nabízíme neformální a otevřenou atmosféru, prostor pro nové nápady
a inovace a smysluplnou práci navazující na českou sklářskou tradici.

 /company/lasvit
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dvoukolové výběrové řízení 

Jsme úspěšná česká firma s desetiletou tradicí, dvanácti obchodními 
pobočkami, obratem přes miliardu korun a vizí být nejinspirativnějšími 
skláři na světě. Zkrášlujeme svět dechberoucími skleněnými instalacemi 
na míru, designovými svítidly a unikátním stolním sklem a doplňky.

Aby naše produkty neustále inspirovaly a posouvaly hranice možného, 
uvítáme mezi sebou nejen nejlepší sklářské odborníky a mistry,
ale i opravdové talenty v oblasti designu, konstrukce, elektrotechniky

Nabízíme neformální a otevřenou atmosféru, prostor pro nové nápady
a inovace a smysluplnou práci navazující na českou sklářskou tradici.

�
INSPIRUJTE 
S NÁMI SVĚT

Jsme česká sklářská 
a designérská fi rma se 
světovou působností.  

Naše díla 
najdete na těch 

nejexkluzivnějších 
adresách a všude tam, 
kde krása a originalita 

hraje prim.

Hledáme kolegy 
v oblastech 

konstrukce
elektrotechnika
projektové řízení 

design

Kontakt
career@lasvit.com 

 ————
Centrála — 

nám. Míru 55 
Nový Bor

 ————
Design, obchod 
a marketing — 

Komunardů 894/32 
Praha 7la

sv
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světovou působností.  
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nejexkluzivnějších 
adresách a všude tam, 
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hraje prim.

Hledáme kolegy 
v oblastech 
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elektrotechnika
projektové řízení 

design

Kontakt
career@lasvit.com 

 ————
Centrála — 

nám. Míru 55 
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 /LegiosLoco

Legios Loco a.s.

 www.legios.eu

 Hana Krepčíková    hana.krepcikova@legios.eu

Částečný úvazek

Brigáda

Praxe / Stáž

Trainee program

Závěrečná práce
(Diplomka / Bakalářka)

224

Ostatní

KONSTRUKTÉR:
• vývoj a konstrukce nákladních 

vagónů
• kreslení přípravků pro 

technologickou část výroby

TECHNOLOG:
• tvorba výrobní dokumentace

a technologických postupů
• navrhování přípravků 

pro optimalizaci výrobního procesu

• perspektivní a zajímavé zaměstnání v prostředí renomované 
strojírenské firmy

• možnost dalšího vzdělávání a profesního růstu
• možnost zařazení do programu Talent management
• motivační ohodnocení

• vysokoškolské vzdělání technického směru (strojní, dopravní fakulta) 
• znalost technického kreslení (konstruování ve 2D, 3D SolidWorks)
• časová flexibilita, spolehlivost, samostatnost

OBORY PŮSOBENÍ:

STÁNEK
PROFIL SPOLEČNOSTI

HLEDÁME

NABÍZÍME

POŽADAVKY NA UCHAZEČE
MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA

HumanitníHumanitní

StavebnictvíStavebnictví

ChemieChemie

Informatika

ArchitekturaArchitekturaArchitektura

Strojní





DesignDesign





Ekonomie





Elektro



 Husova 402, 440 82  Louny

DEN: 28. 03. 2018

• 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
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tvorba výrobní dokumentace

pro optimalizaci výrobního procesu

přední evropský výrobce železničních nákladních vozů a náhradních 

 modernizace, opravy a rekonstrukce zvyšující užitnou hodnotu



 /logiocz

Logio

 Diana Ščuková     scukova@logio.cz

Plný úvazek

Částečný úvazek

Praxe / Stáž

Trainee program

N21

OstatníOstatní

Trainee, Konzultant, .NET Programátor, Analytik

• práci v přátelském kolektivu v Praze, Brně nebo Hradci Králové
• získání rozhledu v oblasti Supply Chain Managementu
• flexibilní pracovní dobu, po zapracování možnost home-office
• možnost naučit se pracovat s různými nástroji (některé si i sami 

vyvíjíme) a navštívit spoustu nejen výrobních podniků

V současné době hledáme talentované lidi z řad absolventů nebo studentů 
posledních ročníků ekonomických a technických vysokých škol.
Tvých odborných znalostí si samozřejmě ceníme, ale neméně důležitá
je pro nás kreativita, smysl pro humor a ochota učit se novým věcem.

Společně se potkáme na pohovoru, kde se představíme my i Ty a ve většině 
případů následuje i otestování tvých odborných znalostí formou testu.  Když 
si vzájemně padneme do oka, můžeme se rovnou domluvit na spolupráci.

OBORY PŮSOBENÍ:

STÁNEK
PROFIL SPOLEČNOSTI

HLEDÁME

NABÍZÍME

POŽADAVKY NA UCHAZEČE

PRŮBĚH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA

HumanitníHumanitní

StavebnictvíStavebnictví

ChemieChemie

InformatikaInformatika

ArchitekturaArchitektura

StrojníStrojní





Design





EkonomieEkonomie





ElektroElektro



 Evropská 37, 160 00 Praha 6

DEN: 27. 03. 2018

Logio je česká firma více než 100 expertů specializující se na řízení 
dodavatelských řetězců. Chceme měnit svět kolem sebe a přestat 
se zbytečným plýtváním. Děláme to již přes 10 let a za tu dobu
jsme pracovali na skoro 1000 projektech pro mnoho významných firem 
jako Škoda Auto, Kofola, Nestlé, Staropramen, Makro a mnoho dalších.

Vzhledem k tomu, že pracujeme v odvětví řízení dodavatelských 
řetězců, neděláme pouze obyčejnou logistiku, ale pomáháme firmám 
zpracovat strategie pro zásobování a distribuci jejich zboží. Nebo pomocí 
našich vlastních softwarových nástrojů optimalizujeme jejich zásoby, 
promo-akce nebo distribuci.

 www.logio.cz
 /company/logio
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 /lovochemie

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

 www.lovochemie.cz 

 Anna Šímová     anna.simova@lovochemie.cz

Částečný úvazek

Brigáda

Praxe / Stáž

Trainee program

Závěrečná práce
(Diplomka / Bakalářka)

231

OstatníOstatníOstatní

• Úspěšné studenty a absolventy technických škol se zaměřením 
na chemii a výrobní technologie.

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

Studentům VŠ: stipendijní program, stáže, brigády, spolupráce 
na ročníkových, bakalářských či diplomových pracích, spolupráce 
na investičních projektech, exkurze.
Absolventům VŠ: absolventský program, práci s nejnovějšími 
technologiemi, spolupráci na významných investičních projektech.

• Dobrý prospěch
• Loajalita
• Zájem o obor
• Ochota dále se vzdělávat

• Aktivita, flexibilita
• Nebát se obléknout montérky

• Selekce životopisů
• Pohovor
• Psychodiagnostické testy

OBORY PŮSOBENÍ:

STÁNEK
PROFIL SPOLEČNOSTI

HLEDÁME

NABÍZÍME

POŽADAVKY NA UCHAZEČE

PRŮBĚH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA

HumanitníHumanitní

Stavebnictví

Chemie

InformatikaInformatika

ArchitekturaArchitekturaArchitektura

Strojní





DesignDesign





EkonomieEkonomie





Elektro



 Terezínská 57, Lovosice, 410 02

DEN: 27. 03. 2018

Společnost Lovochemie, a.s., člen skupiny AGROFERT, je největším 
výrobcem dusíkatých a vícesložkových hnojiv v České republice. 
Společnost je jedním z největších zaměstnavatelů v Ústeckém kraji 
s více než 100letou historií. Svým zaměstnancům poskytuje zázemí silné 
a stabilní společnosti, řadu firemních benefitů a možnosti osobního
a profesního rozvoje.

PREOL, a.s. je největším zpracovatelem řepkového semene v ČR. Provozuje 
nejmodernější technologii belgicko-italského giganta DeSmet Ballestra.
Ze 450.000 tun řepkových semen vyrobí 120.000 tun metylesteru 
řepkového oleje, více jak 270.000 tun řepkových šrotů a 10.000 tun 
glycerinu farmaceutické kvality. V současnosti zaměstnává 130 lidí.
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 anna.simova@lovochemie.cz

Úspěšné studenty a absolventy technických škol se zaměřením 

Nadšence pro obor  s loajalitou a aktivním přístupem, kteří chtějí 

Studentům VŠ: stipendijní program, stáže, brigády, spolupráce 
na ročníkových, bakalářských či diplomových pracích, spolupráce 

Psychodiagnostické testy

Společnost Lovochemie, a.s., člen skupiny AGROFERT, je největším 
výrobcem dusíkatých a vícesložkových hnojiv v České republice. 
Společnost Lovochemie, a.s., člen skupiny AGROFERT, je největším 
výrobcem dusíkatých a vícesložkových hnojiv v České republice. 
Společnost Lovochemie, a.s., člen skupiny AGROFERT, je největším 

Společnost je jedním z největších zaměstnavatelů v Ústeckém kraji 
výrobcem dusíkatých a vícesložkových hnojiv v České republice. 
Společnost je jedním z největších zaměstnavatelů v Ústeckém kraji 
výrobcem dusíkatých a vícesložkových hnojiv v České republice. 

s více než 100letou historií. Svým zaměstnancům poskytuje zázemí silné 
a stabilní společnosti, řadu firemních benefitů a možnosti osobního

PREOL, a.s. je největším zpracovatelem řepkového semene v ČR. Provozuje 
nejmodernější technologii belgicko-italského giganta DeSmet Ballestra.
Ze 450.000 tun řepkových semen vyrobí 120.000 tun metylesteru 
řepkového oleje, více jak 270.000 tun řepkových šrotů a 10.000 tun 
glycerinu farmaceutické kvality. V současnosti zaměstnává 130 lidí.

profil společnosti

trainee program

brigáda

praxe/stáž

závěrečná práce

ostatní

kontakt
Ing. Miloslava Melichárková
melicharkovam@kordarna.cz
www.kordarna.cz

KORDÁRNA Plus a.s.
Velká nad Veličkou 890, 
69674 Velká nad Veličkou

hledáme
• specialisty i manažery
• studenty/absolventy technických oborů
• šikovné zájemce s chutí se učit

nabízíme
• práci v moderním prostředí
• přátelský kolektiv
• možnost kariérního růstu
• zázemí stabilní společnosti
• motivující mzdu a benefity

požadujeme
• technické vzdělání
• schopnost práce v týmu
• orientace na dosažení cílů
• aktivní řešení problémů
• znalost angličtiny

Jsme největší výrobce výztužných technických tkanin v České republice s významnou pozicí na světových trzích. 
Naše výrobky jsou klíčovou součástí řady produktů v oblasti gumárenství, jako jsou pneumatiky a dopravní pásy. 
Díky tradici a dlouholetým zkušenostem, které sbíráme od roku 1950, jsme dodavatelem předních evropských 
a světových výrobců pneumatik. Abychom si udrželi tuto pozici na trhu, investujeme nejen do inovací strojního 
zařízení, ale i do rozvoje zaměstnanců a do našich týmů vybíráme odborníky.



IK
AR
IÉ
RA

profil společnosti

trainee program

brigáda

praxe/stáž

závěrečná práce

ostatní

kontakt
Ing. Miloslava Melichárková
melicharkovam@kordarna.cz
www.kordarna.cz

KORDÁRNA Plus a.s.
Velká nad Veličkou 890, 
69674 Velká nad Veličkou

hledáme
• specialisty i manažery
• studenty/absolventy technických oborů
• šikovné zájemce s chutí se učit

nabízíme
• práci v moderním prostředí
• přátelský kolektiv
• možnost kariérního růstu
• zázemí stabilní společnosti
• motivující mzdu a benefity

požadujeme
• technické vzdělání
• schopnost práce v týmu
• orientace na dosažení cílů
• aktivní řešení problémů
• znalost angličtiny

Jsme největší výrobce výztužných technických tkanin v České republice s významnou pozicí na světových trzích. 
Naše výrobky jsou klíčovou součástí řady produktů v oblasti gumárenství, jako jsou pneumatiky a dopravní pásy. 
Díky tradici a dlouholetým zkušenostem, které sbíráme od roku 1950, jsme dodavatelem předních evropských 
a světových výrobců pneumatik. Abychom si udrželi tuto pozici na trhu, investujeme nejen do inovací strojního 
zařízení, ale i do rozvoje zaměstnanců a do našich týmů vybíráme odborníky.
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Masák & Partner s.r.o.

 www.masak-partner.com

 Ing. arch. Jakub Masák    masak@masak-partner.com

Plný úvazek

Částečný úvazek

S01

OstatníOstatníOstatní

Hledá me projektantku/projektanta se znalostí  prá ce v ArchiCadu.
Dále hledáme projektantku/projektanta se zaměřením na zdravotně 
technické instalace a inženýrské sítě. Podmínkou je dobrá úroveň práce 
s AutoCadem, zkušenost s prací v Revitu je vítána.

•  práci na zajímavých projektech jak v atelieru tak ve stavební praxi
•  práci v příjemném a neformálním kolektivu
•  nástup ihned
•  práce v centru Prahy
•  možnost dalšího pracovního růstu

•  samostatnost
•  orientace v oboru
•  týmová spolupráce
•  znalost práce v ArchiCadu výhodou
•  zkušenost s prací v Revitu vítána

V případě zájmu zašlete CV a portfolio (pokud máte).

OBORY PŮSOBENÍ:

STÁNEK
PROFIL SPOLEČNOSTI

HLEDÁME

NABÍZÍME

POŽADAVKY NA UCHAZEČE

PRŮBĚH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA

HumanitníHumanitní

Stavebnictví

ChemieChemie

InformatikaInformatika

Architektura

StrojníStrojní





DesignDesign





EkonomieEkonomie





ElektroElektro



 Gogolova 8/228, 118 00 Praha 1- Hradčany

DEN: 28. 03. 2018

Stabilní a úspěšný architektonicko-projekční ateliér Masák & Partner, 
působící na českém trhu již od roku 1996, je synonymem technické 
profesionality, zároveň však nabízíme nekonvenční pojetí a originální 
postupy. Soustředíme se zejména na zprostředkování komplexních služeb 
klientovi. Jádrem atelieru jsou však projekční práce. V projektování cíleně 
využíváme nejmodernější špičkové technologie. Projekty již několik let 
zpracováváme v BIM a to včetně památkových objektů. Tým ateliéru tvoří 
35 zkušených architektů, projektantů a specialistů návazných odborností 
i řada dlouhodobě spolupracujících externistů.

 

220

 masak@masak-partner.com

Hledá me projektantku/projektanta se znalostí  prá ce v ArchiCadu.
Dále hledáme projektantku/projektanta se zaměřením na zdravotně 
technické instalace a inženýrské sítě. Podmínkou je dobrá úroveň práce 

•  práci na zajímavých projektech jak v atelieru tak ve stavební praxi

V případě zájmu zašlete CV a portfolio (pokud máte).

Stabilní a úspěšný architektonicko-projekční ateliér Masák & Partner, 
působící na českém trhu již od roku 1996, je synonymem technické 
profesionality, zároveň však nabízíme nekonvenční pojetí a originální 
postupy. Soustředíme se zejména na zprostředkování komplexních služeb 
klientovi. Jádrem atelieru jsou však projekční práce. V projektování cíleně 
využíváme nejmodernější špičkové technologie. Projekty již několik let 
zpracováváme v BIM a to včetně památkových objektů. Tým ateliéru tvoří 
35 zkušených architektů, projektantů a specialistů návazných odborností 



 /mbtechbohemia

MBtech Bohemia s.r.o.

 Lenka Kuhejdová    lenka.kuhejdova@mbtech-group.com

Plný úvazek

Částečný úvazek

Brigáda

Praxe / Stáž

Závěrečná práce
(Diplomka / Bakalářka)
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OstatníOstatní

Nové kolegy se zájmem rozvíjet své odborné znalosti a podílet se
na řešení vývojových projektů. Uplatnění je možné v těchto oblastech:
• konstrukce karoserií a podvozků, motorů a převodovek
• konstrukce interiérových a exteriérových dílů
• vývoj elektriky a elektroniky, tvorba povrchových ploch

• zázemí silné a stabilní nadnárodní společnosti
• přátelský kolektiv, flexibilní pracovní doba
• práci na nadnárodních vývojových projektech
• možnost využití znalosti cizích jazyků v prostředí mezinárodního týmu

• ukončené SŠ nebo VŠ vzdělání technického směru
• znalosti 2D/3D CAD systémů (např.:Catia V5, NX)
• zájem podílet se na vývojových a konstrukčních úlohách
• schopnost řešit zadané úlohy samostatně i v týmu
• praxe v oboru konstrukce dopravních prostředků výhodou

Odpovězte na vybraný inzerát, v průběhu několika dnů se vám ozveme
a případně pozveme na pohovor. V první části probíhá rozhovor o vašich 
zkušenostech a 2. část je zaměřena na ověření technických znalostí. 
Pohovor trvá většinou 1,5 hod za účasti zástupce HR a kolegů z odborných 
úseků.

OBORY PŮSOBENÍ:

STÁNEK
PROFIL SPOLEČNOSTI

HLEDÁME

NABÍZÍME

POŽADAVKY NA UCHAZEČE

PRŮBĚH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA

HumanitníHumanitní

StavebnictvíStavebnictví

ChemieChemie

InformatikaInformatika

ArchitekturaArchitektura

Strojní





Design





EkonomieEkonomie





Elektro



 Nárožní 1400/7, 158 00 Praha 13-Stodůlky

DEN: 27.-28. 03. 2018

Společnost MBtech Bohemia s.r.o. je předním poskytovatelem vývojových 
a konzultačních služeb, zejména pro oblast automobilového průmyslu,
v posledních letech se však stále vice orientuje také na oblast železniční 
dopravy a letectví. V České republice zahájila svou činnost v roce 1996 
a v současné době na pobočkách v Praze, Plzni a v Mladé Boleslavi 
zaměstnává přes 500 odborníků. Své zákazníky podporuje od prvních skic, 
přes konstrukci, výpočty až po prototypovou výrobu.

 www.mbtech.cz    
 /company/mbtech-bohemia
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Medical Technologies CZ a.s.

 www.medictech.cz/vyvoj-kariera

 Kristýna Červená    careers@btlnet.com

Plný úvazek

Částečný úvazek

Brigáda

Praxe / Stáž

Trainee program

Závěrečná práce
(Diplomka / Bakalářka)

N18

Ostatní

• Vývojáře hardwaru
• Programátory C++, C#, Qt/QML
• SW a HW testery
• Mechaniky
• Produktové manažery a obchodní zástupce na naše pobočky do zahraničí

• Práci na zajímavých projektech spojených s vývojem nových technologií 
• Práci ve stabilní úspěšné české společnosti
• Pružnou pracovní dobu
• Bohatý systém zaměstnaneckých benefitů
• Přátelský tým kolegů, otevřenou komunikaci

Vzdělání technického směru - ideálně elektrotechnika, IT, biomedicína.
Nadšení pro HW, SW, programování, bastlení, nové technologie...
Hledáme uchazeče, který nepotřebuje mít všechno nalinkováno ze shora
a který bude mít vlastní názor.

Po zaslání CV si krátce popovídáme po telefonu, kdy probereme
Tvá očekávání. Následuje osobní schůzka ve firmě. Vždy je přítomný 
Tvůj budoucí nadřízený a většinou i HR specialista. Na závěr dostaneš 
zpětnou vazbu, pokud se domluvíme, tak i nabídku a domlouváme 
detaily k nástupu.

OBORY PŮSOBENÍ:

STÁNEK
PROFIL SPOLEČNOSTI

HLEDÁME

NABÍZÍME

POŽADAVKY NA UCHAZEČE

PRŮBĚH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA

HumanitníHumanitní

StavebnictvíStavebnictví

ChemieChemie

Informatika

ArchitekturaArchitekturaArchitektura

StrojníStrojní





DesignDesign





EkonomieEkonomie





Elektro



 Evropská 178, 160 00 Praha 6 - Vokovice

DEN: 27. 03. 2018

Medical Technologies je světový leader v oblasti vývoje a výroby 
medicínských přístrojů pro fyzikální terapii a respektovanou společností 
v oblasti kardiologie a estetické medicíny s neustále rostoucím 
potenciálem na světových trzích.
Při vývoji a výrobě přístrojů pro fyzikální medicínu, kardiologii
a neinvazivní estetickou medicínu používáme špičkové technologie. 
Filozofií společnosti je nabízet produkty, které jsou jedinečné, mají 
vysokou přidanou hodnotou, nejvyšší možnou kvalitu a působivé 
provedení.

 /company/medical-technologies-cz-a.s.

222

Produktové manažery a obchodní zástupce na naše pobočky do zahraničí

Práci na zajímavých projektech spojených s vývojem nových technologií 

Hledáme uchazeče, který nepotřebuje mít všechno nalinkováno ze shora

Po zaslání CV si krátce popovídáme po telefonu, kdy probereme
Tvá očekávání. Následuje osobní schůzka ve firmě. Vždy je přítomný 
Tvůj budoucí nadřízený a většinou i HR specialista. Na závěr dostaneš 
zpětnou vazbu, pokud se domluvíme, tak i nabídku a domlouváme 

Medical Technologies je světový leader v oblasti vývoje a výroby 
medicínských přístrojů pro fyzikální terapii a respektovanou společností 
v oblasti kardiologie a estetické medicíny s neustále rostoucím 

Při vývoji a výrobě přístrojů pro fyzikální medicínu, kardiologii
a neinvazivní estetickou medicínu používáme špičkové technologie. 
Filozofií společnosti je nabízet produkty, které jsou jedinečné, mají 
vysokou přidanou hodnotou, nejvyšší možnou kvalitu a působivé 



 /Meopta-optika-sro

Meopta - optika, s. r. o.

 Jana Tvardková       jana.tvardkova@meopta.com

Plný úvazek

Částečný úvazek

Praxe / Stáž

Trainee program

Závěrečná práce
(Diplomka / Bakalářka)

205

OstatníOstatní

Zaměstnance a studenty do stipendijního programu.
Možnost zkráceného úvazku po dobu dokončování studia.
Možnosti uplatnění: konstruktér optiky, konstruktér mechaniky, 
technolog, vývojový pracovník, technický pracovník kontroly.

Čtvrtletní a roční bonusy, 5 týdnů dovolené, pružnou pracovní dobu, 
vzdělávání v oboru a jazyku, stipendijní programy, příspěvek na dojíždění 
a ubytování, zvýhodněný tarif u T-Mobile, příspěvek na stravování a penzijní 
připojištění, slevy do multikina, lékáren, hobby marketu a u dalších partnerů.

Vzdělání v oboru fyzika, optika, strojírenství a příbuzné obory.

Osobní schůzka, prohlídka pracoviště, test anglického jazyka, 
psychologické testování, odborné testování.

OBORY PŮSOBENÍ:

STÁNEK
PROFIL SPOLEČNOSTI

HLEDÁME

NABÍZÍME

POŽADAVKY NA UCHAZEČE

PRŮBĚH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA

HumanitníHumanitní

StavebnictvíStavebnictví

ChemieChemie

InformatikaInformatika

ArchitekturaArchitektura

Strojní





Design





EkonomieEkonomie





Elektro



 Kabelíkova 1, 750 02 Přerov

DEN: 27. 03. 2018

Společnost Meopta je nadnárodní společnost působící v oblasti výzkumu 
a vývoje, v konstrukční činnosti a ve výrobě optických i mechanických 
součástí a jejich montáži. Za dobu své existence se Meopta stala 
specialistou na optické produkty nejvyšší kvality pro průmyslové, vojenské 
a spotřební trhy. Díky svým vysoce kvalifikovaným zaměstnancům Meopta 
vyvíjí a vyrábí technologicky nejpokročilejší produkty na světě.
Jako výrobní společnost s globálním dosahem působíme ve dvou 
centrech – v České republice a ve Spojených státech amerických. Tato 
struktura nám umožňuje rychle a efektivně reagovat na požadavky 
našich zákazníků.

 www.meopta.com   
 /Meopta
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Metrostav a.s.

 www.metrostav.cz

Plný úvazek

Částečný úvazek

Brigáda

Praxe / Stáž

Trainee program

Závěrečná práce
(Diplomka / Bakalářka)

S04

OstatníOstatníOstatní

• studenty a absolventy stavebních oborů pro práci ve všech fázích 
výrobního programu

• kolegy s elánem a s chutí pracovat naplno 
• odpovědné, férové a týmové hráče - týmová práce je pro nás alfou 

i omegou úspěchu

• plnohodnotnou praxi a uplatnění v oboru  
• práci v inovativním prostředí a přátelské atmosféře
• možnost pracovat s profesionály, od kterých se můžete mnoho naučit
• osobního patrona, který vám v začátcích pomůže
• individuální adaptační plán

• úspěšně probíhající nebo ukončené studium stavebního oboru
• flexibilitu a ochotu pracovat v různých lokalitách (realizujeme projekty 

na území celé ČR i v zahraničí)
• smysl pro detail a inovativní přístup
• znalost světových jazyků je u nás vítána

Přehled všech volných pozic a popis průběhu výběrových řízení najdete 
na www.metrostav.cz v sekci kariéra.
Pro více informací se prosím obraťte na uvedenou kontaktní osobu.

OBORY PŮSOBENÍ:

STÁNEK
PROFIL SPOLEČNOSTI

HLEDÁME

NABÍZÍME

POŽADAVKY NA UCHAZEČE

PRŮBĚH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA

HumanitníHumanitní

Stavebnictví

ChemieChemie

InformatikaInformatika

ArchitekturaArchitekturaArchitektura

StrojníStrojní





DesignDesign





EkonomieEkonomie





ElektroElektro



 Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

DEN: 27. 03. 2018

Jsme největší stavební společnost v České republice s dlouholetou
a úspěšnou historií ve všech oborech stavebnictví, za kterou stojí 
především práce našich lidí. Dbáme na to, aby naše stavařské umění 
bylo předáváno z generace na generaci. Dáváme příležitost studentům
a absolventům učit se od zkušených kolegů. 

V současnosti zaměstnáváme téměř 50 studentů a každoročně 
pomáháme odstartovat kariéru cca 60-ti novým absolventům vysokých 
škol, především stavařům.

Realizujeme technologicky unikátní projekty nejen na území ČR,
ale i v zahraničí.

 /company/metrostav-a-s
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 /Metrostav

 Mgr. Markéta Purnochová      marketa.purnochova@metrostav.cz

studenty a absolventy stavebních oborů pro práci ve všech fázích 

odpovědné, férové a týmové hráče - týmová práce je pro nás alfou 

možnost pracovat s profesionály, od kterých se můžete mnoho naučit

flexibilitu a ochotu pracovat v různých lokalitách (realizujeme projekty 

Přehled všech volných pozic a popis průběhu výběrových řízení najdete 
na www.metrostav.cz v sekci kariéra.
Pro více informací se prosím obraťte na uvedenou kontaktní osobu.

Jsme největší stavební společnost v České republice s dlouholetou
a úspěšnou historií ve všech oborech stavebnictví, za kterou stojí 
především práce našich lidí. Dbáme na to, aby naše stavařské umění 
bylo předáváno z generace na generaci. Dáváme příležitost studentům

V současnosti zaměstnáváme téměř 50 studentů a každoročně 
pomáháme odstartovat kariéru cca 60-ti novým absolventům vysokých 

Realizujeme technologicky unikátní projekty nejen na území ČR,

 marketa.purnochova@metrostav.cz

KSM Castings CZ a. s.
Zabýváme se tlakovým litím a obráběním 
hliníkových odlitků pro automotive.

Hrádek nad Nisou

Lehce, 

inovativně 

a spolehlivě

je to v lidech !

www.ksmcastings.com

Spousta benefitů ,
rovný přístup 
a lidé, 
kteří vědí, 
co chtějí.

U nás v Hrádku nad Nisou 
věříme, že ...

Tel: +420 488 105 203
nejsiovce@ksmcastings.com
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PROCESS OF INTERVIEW:

mgm technology partners s.r.o.

 www.mgm-tp.com  
 

We are looking for a smart, dynamic Java developer, who would join 
our team. Someone who is willing to learn new things and wants 
to understand how things work. We want to share our passion 
for software development, new trends & technologies in IT with YOU!

• Working with new technologies
• Possibility to work part-time in case you are still studying
• Independent, autonomous work
• Continuous learning at the job, e.g. by our internal training
• Flexible working hours, with home office option

• Understanding of web technologies, JEE, SQL
• Knowledge of Spring, MVC, Hibernate or Wicket is an advantage
• Degree in engineering or natural sciences (university or technical college)
• Sense of responsibility, communication skills and team spirit

Our recruiting procedure consists of two technical interviews during 
which you will get a chance to meet our Senior Developers and also our 
Managing Director. 
Last step is the „Candidate lunch“. We like to invite our candidates
for a lunch to see how would we get along as a team.

COMPANY PROFILE

WE LOOK FOR

WE OFFER

REQUIREMENTS

mgm technology partners has been developing software solutions
for more than 20 years. In our office in Prague we focus on e-commerce, 
data analysis and web applications. We work with JAVA, JEE, SQL, Spring, 
MVC and Hibernate.

There is currently more than 500 mgm colleagues all around the world.
Together we stand for our  vision: Innovation Implemented.

N18

FIELDS:

STAND

OPPORTUNITIES:

OtherOther
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Full time

Part time

Bachelor / Diploma 
thesis

DAY: 28. 03. 2018

 Lenka Bednářová   jobs_cz@mgm-tp.com 
Letenské náměstí 4/157, 170 00 Praha 7

 /mgmprague

We are looking for a smart, dynamic Java developer, who would join 
our team. Someone who is willing to learn new things and wants 
to understand how things work. We want to share our passion 
for software development, new trends & technologies in IT with YOU!

Degree in engineering or natural sciences (university or technical college)

Our recruiting procedure consists of two technical interviews during 
which you will get a chance to meet our Senior Developers and also our 

Last step is the „Candidate lunch“. We like to invite our candidates
for a lunch to see how would we get along as a team.

mgm technology partners has been developing software solutions
for more than 20 years. In our office in Prague we focus on e-commerce, 
data analysis and web applications. We work with JAVA, JEE, SQL, Spring, 

There is currently more than 500 mgm colleagues all around the world.



We bring applications to production!

For over two decades mgm develops web applications for 
E-Commerce, Insurance and E-Government: Highly scalable, secure, robust.

More than 500 colleagues represent our vision: 
Innovation Implemented.

If you share our passion for Enterprise Software Development you‘ve found the place to be!
We are offering:

mgm technology partners s.r.o., Letenské náměstí 4/157, 170 00 Prag 7

jobs.mgm-tp.com

JOBS_CZ@MGM-TP.COM

Vroni, Karoline, Angelika, Tim and Karl at our „sun deck“ in Munich

Nice team and a warm working 
atmosphere. The Prague office 
is located in the heart of Letná. 

State-of-the-art tech stack: 
Java8, AngularJS, Typescript, 
Solr, Hybris and much more.

Flat hierarchies with a few 
managers and even fewer 
politics.

Develop mgm software 
solutions, eg. our mgm A12 
platform and mgm Cosmo.

Exciting projects: Team sizes 
from 5-30 people, from agile 
to long-term.

Flexible working hours, 
home office options, 
overtime regulations.

JOBS_CZ@MGM-TP.COM

We have a place for you.



 /MIBCON-122045514496467

MIBCON a.s.

 www.mibcon.cz 

Plný úvazek

Částečný úvazek

A03

Ostatní

Šikovné talenty s chutí se učit nové věci v oblasti podnikových aplikací 
SAP, budoucí procesní poradce, programátory, vývojáře a architekty. 
Protože se zabýváme SAPem, specializace nejsou téměř omezeny,
snad jen, že se budeme spolu bavit vždy kolem tohoto nadnárodního SW
pro střední a velké podniky.

Co můžeme nabídnout?
• možnost odborného a kariérního růstu
• podporu inovátorství a prostor zkoušet nové technologie
• partu přátelských lidí s pozitivním vztahem ke sportu
• odpovídající platové ohodnocení a související benefity 

Třetí a vyšší ročník, absolventi, ideálně v oblasti informačních technologií
a podnikových procesů.

OBORY PŮSOBENÍ:

STÁNEK
PROFIL SPOLEČNOSTI

HLEDÁME

NABÍZÍME

POŽADAVKY NA UCHAZEČE
MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA

HumanitníHumanitní

StavebnictvíStavebnictví

ChemieChemie

Informatika

ArchitekturaArchitekturaArchitektura

StrojníStrojní





DesignDesign





Ekonomie





ElektroElektro



DEN: 27. 03. 2018

MIBCON je významná česká poradenská společnost zaměřená 
na optimalizaci a implementaci kompletních firemních procesů. Působí 
na českém trhu i v zahraničí od roku 1998. Od roku 2001 je certifikovaným 
partnerem společnosti SAP. 

Základním principem je pro nás svoboda, což se promítá do toho, jak to 
u nás chodí. Je nás už sice víc než sto padesát, ale naše interní struktura 
je jednoduchá, žádné složité organigramy. Máme šéfa a několik vedoucích 
divizí, ale neděláme z toho vědu. Jsme mib:team a ne náhodou jsme 
si zvolili motto „working together“, kterým se řídíme i na společných 
projektech s našimi obchodními partnery.

 /company/mibcon-a-s-
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 Jindřiška Czwartynska    jindriska.czwartynska@mibcon.cz
 Pod Kopcem 31/3, 147 00 Praha 4 Hodkovičky

Šikovné talenty s chutí se učit nové věci v oblasti podnikových aplikací 
SAP, budoucí procesní poradce, programátory, vývojáře a architekty. 
Protože se zabýváme SAPem, specializace nejsou téměř omezeny,
snad jen, že se budeme spolu bavit vždy kolem tohoto nadnárodního SW

MIBCON je významná česká poradenská společnost zaměřená 
na optimalizaci a implementaci kompletních firemních procesů. Působí 
na českém trhu i v zahraničí od roku 1998. Od roku 2001 je certifikovaným 

Základním principem je pro nás svoboda, což se promítá do toho, jak to 
u nás chodí. Je nás už sice víc než sto padesát, ale naše interní struktura 
je jednoduchá, žádné složité organigramy. Máme šéfa a několik vedoucích 
divizí, ale neděláme z toho vědu. Jsme mib:team a ne náhodou jsme 
si zvolili motto „working together“, kterým se řídíme i na společných 

 jindriska.czwartynska@mibcon.cz



 /mondigroup

Mondi Štětí a.s.

 Ing. Michaela Stuchlá     michaela.stuchla@mondigroup.com

Plný úvazek

Brigáda

Praxe / Stáž

Trainee program

Závěrečná práce
(Diplomka / Bakalářka)

206

OstatníOstatní

Hledáme studenty a absolventy technických oborů, kteří mají zájem o :
• pracovní uplatnění v zajímavém oboru
• technické/technologické pozice, které vyžadují odborné znalosti
• spolupráci při tvorbě diplomových, bakalářských a ročníkových prací
• odborné konzultace a studentské stáže

•  perspektivní zaměstnání v mezinárodní firmě
•  příležitost pro získání odborných zkušeností napříč celou výrobou
•  možnost pro osobní i profesní růst
•  spolupráci na zajímavých projektech
•  možnost dalšího vzdělávání

• VŠ/SŠ vzdělání technického směru – výroba papíru, energetika, 
elektrotechnika, chemický nebo strojírenský směr 

• aktivní znalost anglického jazyka, aktivní přístup k práci, flexibilita
• dobré komunikační a organizační schopnosti 
• ochota a schopnost rychle se orientovat a učit novým věcem

OBORY PŮSOBENÍ:

STÁNEK
PROFIL SPOLEČNOSTI

HLEDÁME

NABÍZÍME

POŽADAVKY NA UCHAZEČE
MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA

HumanitníHumanitní

StavebnictvíStavebnictví

Chemie

InformatikaInformatika

ArchitekturaArchitektura

Strojní





Design





EkonomieEkonomie





Elektro



 Litoměřická 272, 411 08 Štětí

DEN: 28.03.2018

Mondi Štětí a.s. je součástí nadnárodní skupiny Mondi, která zaměstnává 
více než 25.000 zaměstnanců. Na českém trhu jsme předním výrobcem 
papírových materiálů, papíru a buničiny. Náš továrenský komplex Mondi 
se rozkládá v malebné krajině Českého středohoří na břehu řeky Labe
a jeho historie sahá již do roku 1949. Svou velikostí se řadíme
mezi největší zaměstnavatele v regionu. 

Vše, co v Mondi děláme, je zaměřeno na vytváření řešení pro naše 
zákazníky a přinášení výjimečných hodnot udržitelným způsobem.

 www.mondijobs.cz
 /company/mondi-group
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  /motorjikovgroup/

MOTOR JIKOV

 www.motorjikov.com   

 Pavlína Stifterová     pstifterova@mjgroup.cz 

Brigáda

Praxe / Stáž

Trainee program

Závěrečná práce
(Diplomka / Bakalářka)

N20

OstatníOstatníOstatní

• konstruktéry
• technology
• projektové inženýry
• elektroprojektanty

• práci na moderních strojích a zařízeních se špičkovými výpočetními 
systémy

• dobré platové podmínky včetně příplatků a mimořádných odměn
• možnost dalšího vzdělávání a zvyšování kvalifikace, rozvojový program 
• 5 týdnů dovolené, příspěvek na závodní stravování, na penzijní 

připojištění

OBORY PŮSOBENÍ:

STÁNEK
PROFIL SPOLEČNOSTI

HLEDÁME

NABÍZÍME

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA

HumanitníHumanitní

StavebnictvíStavebnictví

ChemieChemie

InformatikaInformatika

ArchitekturaArchitekturaArchitektura

Strojní





DesignDesign





EkonomieEkonomie





ElektroElektro



 Kněžskodvorská 2277/26, 370 04 České Budějovice

DEN: 28. 03. 2018

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.

 /company/motor-jikov-group-a-s-/
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práci na moderních strojích a zařízeních se špičkovými výpočetními 

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.



MSD IT

 www.msdit.cz
 /company/2848937/

We are looking for students and graduates who are interested in IT 
and pharma business. Our energetic and dynamic atmosphere includes 
people from around the globe who have come together to provide 
innovative solutions.

We offer paid internships all over the year in many areas (such as Data 
Science, Software Development, UX, Infrastructure, Project Management, 
etc. We also have a special talent rotational program for fresh graduates.

COMPANY PROFILE

WE LOOK FOR

WE OFFER

MSD is a leading global biopharmaceutical company and delivers 
innovative health treatments for the world‘s most challenging diseases. 
Known as Merck & Co in the United States and Canada, we operate in 140 
countries and have been in the Czech Republic since 1992.
The Prague IT Hub drives the direction of the digital revolution
in healthcare. We support the entire company with our expertise
in software engineering, networking, and digital marketing. 
We create multi-platform applications and mathematical models
for sales, research and development of medicine.

We are looking for students and graduates who are interested in IT 
and pharma business. Our energetic and dynamic atmosphere includes 
people from around the globe who have come together to provide 
innovative solutions.

We offer paid internships all over the year in many areas (such as Data 
Science, Software Development, UX, Infrastructure, Project Management, 
etc. We also have a special talent rotational program for fresh graduates.

COMPANY PROFILE

WE LOOK FOR

WE OFFER

MSD is a leading global biopharmaceutical company and delivers 
innovative health treatments for the world‘s most challenging diseases. 
Known as Merck & Co in the United States and Canada, we operate in 140 
countries and have been in the Czech Republic since 1992.
The Prague IT Hub drives the direction of the digital revolution
in healthcare. We support the entire company with our expertise
in software engineering, networking, and digital marketing. 
We create multi-platform applications and mathematical models
for sales, research and development of medicine.

 Nikola Nováková     nikola.novakova@merck.com
 Svornosti 3321/2,150 00 Prague 5
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Full time

Part time

Summer job

Practise / Internship

Trainee program

DAY: 27. 03. 2018DAY: 27. 03. 2018DAY: 27. 03. 2018

STAND
N27



 /MubeaZebrak

Mubea, spol. s r.o.

 www.pracemubea.cz

 Andrea Soukupová    andrea.soukupova@mubea.com

Plný úvazek

Částečný úvazek

Brigáda

Praxe / Stáž

Trainee program

Závěrečná práce
(Diplomka / Bakalářka)

203

OstatníOstatníOstatní

• Konstruktéry
• Projektové inženýry
• Procesní inženýry

• IT specialisty
• Technology

Studentům nabízíme možnost získat praxi v našich výrobních závodech, 
spolupráci na diplomových a seminárních pracích a možnost spolupráce 
v nově otevřené pražské kanceláři.
• Jazykové kurzy     
• Týden dovolené navíc
• Flexibilní pracovní doba
• Rozvoj kariéry v mezinárodním měřítku

OBORY PŮSOBENÍ:

STÁNEK
PROFIL SPOLEČNOSTI

HLEDÁME

NABÍZÍME

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA

HumanitníHumanitní

StavebnictvíStavebnictví

ChemieChemie

InformatikaInformatika

ArchitekturaArchitekturaArchitektura

Strojní





DesignDesign





EkonomieEkonomie





ElektroElektro



 Za Dálnicí 510, 267 53 Žebrák

DEN: 27. 03. 2018

Společnost Mubea je německá firma se stoletou tradicí, která patří 
mezi nejvýznamnější výrobce automobilových komponentů na celém 
světě. Dodáváme součástky předním automobilovým výrobcům, jako 
jsou například Škoda Auto, Porsche, Audi, BMW, Aston Martin, Bentley
a další. V České republice jsme zahájili výrobu v roce 1995 a v současné 
době na pobočkách v Žebráku, Prostějově, Dolních Kralovicích a Olomouci 
zaměstnáváme více než 3000 pracovníků. V roce 2017 jsme otevřeli
v Praze kancelář pro spolupráci se studenty.

Mezi naše výrobky patří: komponenty z karbonových vláken, opěrky hlavy, 
rámy sedaček, svařované díly, napínáky klínového řemene.

 /company/118355
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 andrea.soukupova@mubea.com

Studentům nabízíme možnost získat praxi v našich výrobních závodech, 
spolupráci na diplomových a seminárních pracích a možnost spolupráce 

Společnost Mubea je německá firma se stoletou tradicí, která patří 
mezi nejvýznamnější výrobce automobilových komponentů na celém 
světě. Dodáváme součástky předním automobilovým výrobcům, jako 
jsou například Škoda Auto, Porsche, Audi, BMW, Aston Martin, Bentley
světě. Dodáváme součástky předním automobilovým výrobcům, jako 
jsou například Škoda Auto, Porsche, Audi, BMW, Aston Martin, Bentley
světě. Dodáváme součástky předním automobilovým výrobcům, jako 

a další. V České republice jsme zahájili výrobu v roce 1995 a v současné 
jsou například Škoda Auto, Porsche, Audi, BMW, Aston Martin, Bentley
a další. V České republice jsme zahájili výrobu v roce 1995 a v současné 
jsou například Škoda Auto, Porsche, Audi, BMW, Aston Martin, Bentley

době na pobočkách v Žebráku, Prostějově, Dolních Kralovicích a Olomouci 
a další. V České republice jsme zahájili výrobu v roce 1995 a v současné 
době na pobočkách v Žebráku, Prostějově, Dolních Kralovicích a Olomouci 
a další. V České republice jsme zahájili výrobu v roce 1995 a v současné 

zaměstnáváme více než 3000 pracovníků. V roce 2017 jsme otevřeli

Mezi naše výrobky patří: komponenty z karbonových vláken, opěrky hlavy, 
rámy sedaček, svařované díly, napínáky klínového řemene.





 
 
 /NationalInstruments

PROCESS OF INTERVIEW:

National Instruments

 www.hungary.ni.com/careers   
 /company/3433

National Instruments is looking for engineering university students 
and graduates with strong leadership qualities, who are interested
in developing their careers in the area of engineering, technical field 
sales and consulting. Positions:
•  Summer Engineering Internship         •  Engineering Talent Program

Attractive compensation package including accommodation, 
intern salary & benefits. Integration into a motivated, high energy,
and technical work team. Technical and challenging work with customers 
and NI teams. Continuous technical and professional development.
Various professional career opportunities.

Ongoing studies or graduated in Electrical Engineering, Computer 
Engineering, Automation, Mechatronics, Robotics, Telecommunications, 
Biomedical or Physics. A thorough understanding of electronics, computers, 
and high-level programming languages (C, C++ etc.)
Fluency in English and in Czech language.

For the Summer Engineering Internship there will be an interview day
on March 29th, 2018, where candidates write a technical test
in the morning, and the ones with the best results will be called back
for personal interviews during the afternoon. About the location, ask our 
colleagues on the fair!

COMPANY PROFILE

WE LOOK FOR

WE OFFER

REQUIREMENTS

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

Headquartered in Austin, NI has over 7,400 employees. The company sells 
products to more than 35,000 companies in 90 countries.
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Full time

Part time

Practise / Internship

Trainee program

DAY: 28 .03. 2018

 Petra Pásztornicky    petra.pasztornicky@ni.com
H-1117, Budapest, Neumann János utca 1/E, Hungary

National Instruments is looking for engineering university students 
and graduates with strong leadership qualities, who are interested
in developing their careers in the area of engineering, technical field 

•  Summer Engineering Internship         •  Engineering Talent Program

Attractive compensation package including accommodation, 
intern salary & benefits. Integration into a motivated, high energy,
and technical work team. Technical and challenging work with customers 

Engineering, Automation, Mechatronics, Robotics, Telecommunications, 
Biomedical or Physics. A thorough understanding of electronics, computers, 

For the Summer Engineering Internship there will be an interview day
on March 29th, 2018, where candidates write a technical test
in the morning, and the ones with the best results will be called back
for personal interviews during the afternoon. About the location, ask our 
colleagues on the fair!

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

Headquartered in Austin, NI has over 7,400 employees. The company sells 
products to more than 35,000 companies in 90 countries.

 petra.pasztornicky@ni.com



 /NessCR

Ness Czech

 Otilie Tůmová       otilie.tumova@ness.com

Plný úvazek

Částečný úvazek

Praxe / Stáž

A20

OstatníOstatní

Juniory na pozice tester, business analytik, BI analytik, Java developer, 
.NET developer a další
https://www.jobs.cz/fp/ness-czech-2834/prace

Nabízíme především šanci ukázat, že je ve vás něco výjimečného. 
Dáme vám podporu velmi zkušených kolegů a mentorů, bez kterých
se ani sebevětší talent zpočátku neobejde. Nabízíme šanci, podporu, 
pochopení a kolektiv, ve kterém vám bude dobře. A dál? Spusta věcí...
najdete u inzerce našich pozic :)

Nadšení, chuť, zájem se učit a alespoň základní znalosti potřebné pro danou 
pozici - ať je na čem stavět :).

Ve většině případů jedna schůzka :)

OBORY PŮSOBENÍ:

STÁNEK
PROFIL SPOLEČNOSTI

HLEDÁME

NABÍZÍME

POŽADAVKY NA UCHAZEČE

PRŮBĚH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA

HumanitníHumanitní

StavebnictvíStavebnictví

ChemieChemie

Informatika

ArchitekturaArchitektura

StrojníStrojní





Design





EkonomieEkonomie





ElektroElektro



 V Parku 2335/20, 148 00 Praha 4 - Chodov

DEN: 27. 03. 2018

U zákazníků se chlubíme našimi lidmi. Dokonale ovládají business 
procesy a informační technologie se zaměřením na vývoj, konzultace 
a integraci SW řešení. A protože k tomu dobře znají i obory a business 
našich zákazníků a využívají i nezávislé technologické platformy, můžeme 
poskytovat Consulting, vývoj aplikací na zakázku, kvalitní Testing, mobilní 
služby… A navíc při spojení nových technologií a zkušeností našich lidí
by byl hřích nevyvíjet i vlastní řešení a produkty. A tak to děláme.

 www.nesstech.com    
 /company/2750986
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 Otilie Tůmová      

Juniory na pozice tester, business analytik, BI analytik, Java developer, 
.NET developer a další
https://www.jobs.cz/fp/ness-czech-2834/prace

Nabízíme především šanci ukázat, že je ve vás něco výjimečného. 
Dáme vám podporu velmi zkušených kolegů a mentorů, bez kterých
se ani sebevětší talent zpočátku neobejde. Nabízíme šanci, podporu, 
pochopení a kolektiv, ve kterém vám bude dobře. A dál? Spusta věcí...
najdete u inzerce našich pozic :)

Nadšení, chuť, zájem se učit a alespoň základní znalosti potřebné pro danou 
pozici - ať je na čem stavět :).

Ve většině případů jedna schůzka :)

PROFIL SPOLEČNOSTI

HLEDÁME

NABÍZÍME

POŽADAVKY NA UCHAZEČE

PRŮBĚH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

 V Parku 2335/20, 148 00 Praha 4 - Chodov

U zákazníků se chlubíme našimi lidmi. Dokonale ovládají business 
procesy a informační technologie se zaměřením na vývoj, konzultace 
a integraci SW řešení. A protože k tomu dobře znají i obory a business 
našich zákazníků a využívají i nezávislé technologické platformy, můžeme 
poskytovat Consulting, vývoj aplikací na zakázku, kvalitní Testing, mobilní 
služby… A navíc při spojení nových technologií a zkušeností našich lidí
by byl hřích nevyvíjet i vlastní řešení a produkty. A tak to děláme.



 /nestle.czsk

Nestlé Česko s. r. o.

 www.karieravnestle.cz

 Imrich Szász     imrich.szasz@cz.nestle.com

Plný úvazek

Částečný úvazek

Brigáda

Praxe / Stáž

Trainee program

Závěrečná práce
(Diplomka / Bakalářka)
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Ostatní

Do trainee programů hledáme šikovné studenty, kteří se na své kariéře 
chtějí začít pracovat již během studia a mít tak po dokončení školy 
velký náskok před ostatními. Do našich graduate programů hledáme 
absolventy vysokých škol různého zaměření. 

Relevantní pracovní zkušenosti u nás získáte díky trainee programům 
na odděleních výroby, vývoje, kontroly kvality, nebo logistiky. 
Žádné kopírování nebo vaření kafe, nabízíme skutečnou práci a účast
na opravdových projektech. Absolventům VŠ nabízíme dvouleté graduate 
programy, skrz které hledáme budoucí ředitele závodů.

Uchazeči by měli být studenti nebo absolventi vysokých škol, technicky 
i humanitně zaměřených. Chceme, aby uchazeči měli zájem o osobní 
rozvoj a práci na jejich kariéře. Očekáváme aktivní účast při řešení 
nejrůznějších projektů na daném oddělení a zapojení do života v globální 
firmě.

Pošlete nám životopis na danou pozici. Po telefonu si vyjasníme 
vaše zkušenosti, motivaci a očekávání. Poté vás pozveme na pohovor
nebo k účasti na assessment centru. Nakonec se rozhodneme,
jestli se k nám hodíte.

OBORY PŮSOBENÍ:
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PROFIL SPOLEČNOSTI
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NABÍZÍME
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 Mezi Vodami 2035/31, 143 20 Praha 4

DEN: 28. 03. 2018

Nestlé je největší potravinářská společnost na světě, své zastoupení má 
ve 189 zemích světa a její tradice sahá až do roku 1866. V České republice 
a na Slovensku zaměstnává 2800 lidí ve třech výrobních závodech
v Olomouci, Holešově, Prievidze a kancelářích v Praze a Bratislavě. 

Do portfolia výrobků vyráběných u nás patří čokolády Orion, tyčinky 
Margot, Kaštany, Milena a Kofila, bonbony Bon Pari, Hašlerky, JoJo, bujóny 
Maggi, polévky Carpathia a mnoho dalších výrobků, které naleznete
na pultech obchodů u nás i v zahraničí.

 /company/1393
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Do trainee programů hledáme šikovné studenty, kteří se na své kariéře 
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nejrůznějších projektů na daném oddělení a zapojení do života v globální 

Pošlete nám životopis na danou pozici. Po telefonu si vyjasníme 
vaše zkušenosti, motivaci a očekávání. Poté vás pozveme na pohovor
nebo k účasti na assessment centru. Nakonec se rozhodneme,
jestli se k nám hodíte.

Nestlé je největší potravinářská společnost na světě, své zastoupení má 
ve 189 zemích světa a její tradice sahá až do roku 1866. V České republice 
Nestlé je největší potravinářská společnost na světě, své zastoupení má 
ve 189 zemích světa a její tradice sahá až do roku 1866. V České republice 
Nestlé je největší potravinářská společnost na světě, své zastoupení má 

a na Slovensku zaměstnává 2800 lidí ve třech výrobních závodech
v Olomouci, Holešově, Prievidze a kancelářích v Praze a Bratislavě. 
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NET4GAS, s.r.o.

 Simona Holečková     simona.holeckova@net4gas.cz

Částečný úvazek

Brigáda

Praxe / Stáž

Trainee program
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(Diplomka / Bakalářka)
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studenty a absolventy vysokých škol technického zaměření (elektro, 
strojní, chemie)
studenty se znalostí anglického jazyka na komunikativní úrovni
studenty s chutí se dále rozvíjet

stáže pro studenty 3. - 5. ročníků VŠ
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 Na Hřebenech II 1718/8, 140 21 Praha 4 - Nusle

DEN: 27. 03. 2018

Jsme držitelem výlučné licence pro přepravu plynu (TSO) v České 
republice. Provozujeme více než 3800 km plynovodů a naše přepravní 
soustava je zárukou bezpečnosti a spolehlivosti přepravních služeb. 
Propojujeme trhy přeshraničními propoji a kapacitními produkty 
i naší proaktivní rolí při vytváření budoucího modelu evropského trhu 
s plynem. Přispíváme tak ke zvýšení energetické bezpečnosti nejen 
v České republice, ale v celém středoevropském regionu.
NET4GAS jako provozovatel přepravní plynárenské soustavy v České 
republice zabezpečuje: 
mezinárodní přepravu zemního plynu přes Českou republiku
vnitrostátní přepravu zemního plynu, zejména regionálním plynárenským 
společnostem
další rozvoj plynárenské soustavy na území ČR

 www.net4gas.cz
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NIBE ENERGY SYSTEMS CZ

 www.nibe.cz

 Daniela Chaloupková    nibe@nibe.cz

Plný úvazek

Praxe / Stáž

Závěrečná práce
(Diplomka / Bakalářka)
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 Dražice 69, 294 71 Benátky nad jizerou

DEN: 28.03.2018

Výhradní dovozce značky NIBE

Švédská tepelná čerpadla špičkové kvality
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 /ONSemiCareers

ON Semiconductor

 www.kariera-onsemi.cz 

 Veronika Bryšová    veronika.brysova@onsemi.com
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Praxe / Stáž
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Závěrečná práce
(Diplomka / Bakalářka)
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Láká vás analogová elektronika, můžete se stát návrhářem (design engineer). 
Pojmy jako FPGA, VHDL Vám nejsou cizí? Digital Design či System Design 
Engineer. Test Engineer - jste li něco mezi tím. Application engineer a Program 
manager - chete- li skloubit elektroniku s komunikací se zákazníky?

Práci v menším týmu, která Vás bude bavit, jistotu Vašeho rozvoje díky spoustě 
nových výzev a objevů bez rizika pracovní rutiny. To vše pod křídly korporace 
s pevným zázemím a jistotou budoucnosti. Jako bonus zažijete úžasný pocit, 
když svou myšlenku najdete realizovanou ve výrobku špičkové značky.

Studujete obor elektro nebo informatiku? Rádi si doma něco ubastlíte? 
Pojmy jako FPGA, VHDL Vám nejsou cizí? Nebo programujete v C? Domluvíte 
se anglicky? Jste kreativní a rádi jdete do detailů? Rádi cestujete? Vyberte 
si, jestli je Vám bližší analog nebo digitál a přijdite si námi o tom popovídat.

Rádi se s Vámi sejdeme osobně a probereme Vaše očekávání s našimi 
možnostmi, podrobnosti o práci v Brněnském Design Centru a širokou 
škálu našich benefitů.
Součástí výběrového řízení může být technické testování nebo technický 
rozhovor, záleží na preferenci uchazeče, a na tom, jak se domluvíme.

OBORY PŮSOBENÍ:

STÁNEK
PROFIL SPOLEČNOSTI

HLEDÁME

NABÍZÍME

POŽADAVKY NA UCHAZEČE

PRŮBĚH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA

HumanitníHumanitní

StavebnictvíStavebnictví

ChemieChemie

Informatika

ArchitekturaArchitekturaArchitektura

StrojníStrojní





DesignDesign





EkonomieEkonomie





Elektro



 Vídeňská 125, 61900 Brno

DEN: 28. 03. 2018

Společnost ON Semiconductor nabízí inovativní řešení pro energeticky 
úspornou elektroniku. Společnost nabízí ucelené portfolio polovodičových 
součástek a řešení, která mají široké využití v automobilovém průmyslu, 
komunikačních technologiích, počítačové technice, průmyslové technice, 
LED osvětlení, lékařské elektronice, letectví, vojenství atd.
Součástí nadnárodní skupiny firem s více než 30 000 zaměstnanci
jsou i tři společnosti se sídlem v České republice (Rožnov pod Radhoštěm 
a Design Centrum Brno), které zaměstnávají 2 200 zaměstnanců
a zabývají se návrhem integrovaných obvodů, výrobou křemíkových 
desek a výrobou polovodičových čipů.

 /company/on-semiconductor
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nových výzev a objevů bez rizika pracovní rutiny. To vše pod křídly korporace 
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Pojmy jako FPGA, VHDL Vám nejsou cizí? Nebo programujete v C? Domluvíte 
se anglicky? Jste kreativní a rádi jdete do detailů? Rádi cestujete? Vyberte 
si, jestli je Vám bližší analog nebo digitál a přijdite si námi o tom popovídat.

Rádi se s Vámi sejdeme osobně a probereme Vaše očekávání s našimi 
možnostmi, podrobnosti o práci v Brněnském Design Centru a širokou 
škálu našich benefitů.
Součástí výběrového řízení může být technické testování nebo technický 
rozhovor, záleží na preferenci uchazeče, a na tom, jak se domluvíme.

Společnost ON Semiconductor nabízí inovativní řešení pro energeticky 
úspornou elektroniku. Společnost nabízí ucelené portfolio polovodičových 
součástek a řešení, která mají široké využití v automobilovém průmyslu, 
komunikačních technologiích, počítačové technice, průmyslové technice, 

Součástí nadnárodní skupiny firem s více než 30 000 zaměstnanci
jsou i tři společnosti se sídlem v České republice (Rožnov pod Radhoštěm 
Součástí nadnárodní skupiny firem s více než 30 000 zaměstnanci
jsou i tři společnosti se sídlem v České republice (Rožnov pod Radhoštěm 
Součástí nadnárodní skupiny firem s více než 30 000 zaměstnanci

a Design Centrum Brno), které zaměstnávají 2 200 zaměstnanců
a zabývají se návrhem integrovaných obvodů, výrobou křemíkových 

Jsme přední mezinárodní výrobce polovodičových 
součástek. Naše čipy najdete v nejrůznějších  
moderních aplikacích běžného života – ve spotřební 
elektronice, výpočetní, zdravotnické či osvětlovací 
technice, dodáváme do automobilového průmyslu  
či nejnovějších komunikačních technologií.

Příležitosti pro studenty
• pracovní pozice pro absolventy VŠ technického směru,
• stáže, brigády a studijní stipendia,
• bakalářské a diplomové práce,
• aktivní užívání angličtiny a možnost vycestovat.

Měli byste vědět, že...
• máme vlastní vývoj, výzkum i výrobu,
• naše laboratoře a technická pracoviště jsou špičkově 

vybavena,
• sídlíme v Rožnově a Brně.

Více informací najdete na www.onsemi.cz

Be Innovative.  Show Yourself.  Be Creative!
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 Monika Mikesova    monika.mikesova@oracle.com
 U Trezorky 921/2, Praha 5 - Jinonice

 /company/oracle
 /exploreoracle

PROCESS OF INTERVIEW:

Oracle

 www.oracle.com/campus

We are looking for both students&graduates! 
These are examples of roles opened now for full time/part time:
• Java developer in various teams (Adaptive intelligence, Oracle R&D  Labs)
• Solaris Security Engineer 
• Solaris Globalization Engineer

• Opportunity to work with TOP professionals on the market and on the cutting 
edge products

• Access to great professional development and training to improve your IT skills
• Brand new modern offi  ce with great view on Prague and free in-offi  ce gym
• Flexible working hours, work from home program, Informal dress code

• Knowledge of principals of objective oriented programming (ideally 
Java, but C# or C++ are also welcome) and knowledge of software 
development life cycle

• Knowledge of Linux/Unix OS systems 
• English on a communicative level

• Phone call with recruiter
• Interview with hiring manager
• Technical interview

COMPANY PROFILE

WE LOOK FOR

WE OFFER

REQUIREMENTS

The beginning of Oracle Development Center in Prague is dating 
to September 2010 when Oracle acquired Sun Microsystems.0. At that 
time, 200 developers from Sun Microsystems came under the wings 
of Oracle Corporation to continue working on developer tools (Netbeans, 
JDeveloper), Java, web technologies etc.
We have grown and we continue hiring the best talent. There are new 
projects being driven from Prague - IoT, BigData Analysis, Oracle Cloud 
Services and many more.
Therefore we are participating at this career fair to meet you - junior 
talented people, to share what we are working on and what you could 
work on, too.

A03
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OPPORTUNITIES:

OtherOther

HumanitiesHumanities

Design

CivilCivil

ChemistryChemistry

EconomyEconomy

IT

ArchitectureArchitectureArchitecture
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 monika.mikesova@oracle.com

These are examples of roles opened now for full time/part time:
Java developer in various teams (Adaptive intelligence, Oracle R&D  Labs)

Opportunity to work with TOP professionals on the market and on the cutting 

Access to great professional development and training to improve your IT skills

Java, but C# or C++ are also welcome) and knowledge of software 

Phone call with recruiter
Interview with hiring manager
Technical interview

The beginning of Oracle Development Center in Prague is dating 
to September 2010 when Oracle acquired Sun Microsystems.0. At that 
time, 200 developers from Sun Microsystems came under the wings 
of Oracle Corporation to continue working on developer tools (Netbeans, 

We have grown and we continue hiring the best talent. There are new 
projects being driven from Prague - IoT, BigData Analysis, Oracle Cloud 

Therefore we are participating at this career fair to meet you - junior 
talented people, to share what we are working on and what you could 

PROJEKTY IKARIÉRA
Katalog iKariéra, který držíš v ruce, je jen jednou částí toho, co vlastně iKariéra jako taková 
představuje. To, co katalog hlavně prezentuje, jsou firmy spolupracující s IAESTE, z nichž většina 
se účastní Veletrhu pracovních příležitostí. Možná víš, že veletrh probíhá ve více městech 
v republice a každý je trochu jiný. Všechny ale mají společného jmenovatele, a tím je sama 
iKariéra. Rozhodli jsme se zdůraznit tenhle fakt a podpořit veletrhy (a nejen je) novou, jednotnou 
webovou stránkou, kterou je www.ikariera.cz. Ptáš se, proč je to super? Tak dávej pozor:

Až doteď měl každý veletrh svoje vlastní stránky, což působilo trochu zmatek. To se teď právě 
mění. Díky novému webu najdeš všechno, co ti umožní se kariérně posunout, na jednom místě, 
pěkně pohromadě. A tím všechno myslím úplně všechno, a ještě něco navíc. Už teď jsou tam 
podrobnosti o jednotlivých veletrzích, informace o firmách, které dlouhodobě spolupracují se 
studenty, a další projekty, díky kterým se firmy dostávají se studenty do kontaktu. 

Nový web toho ale v dohledné době nabídne daleko víc. Budeš mít možnost vytvořit si vlastní 
profil a nahrát svůj životopis, což ti usnadní přímý kontakt s firmou. Na firemních profilech, které 
tě zajímají, můžeš sledovat aktuální události – v případě IAESTE například právě veletrhy, u firem 
jejich vlastní akce. Kromě toho si budeš moct přečíst tematické články na iKarierním blogu.

A neboj, nezapomněli jsme, že se jedná o kariérní portál. Na www.ikariera.cz najdeš i relevantní 
nabídky práce, a to jak volné pozice v jednotlivých firmách, tak i možnosti zahraničního 
uplatnění. Pokud si zařídíš výše zmíněný profil, budeš dostávat notifikace, takže ti nic neunikne.

Díky nové iKariéře zkrátka budeš mít svou kariéru plně pod kontrolou!

Jestli tě iKariéra zaujala, tak mrkni na web (www.ikariera.cz), nebo nás sleduj na Facebooku či 
LinkedInu – bude to se toho dít víc a víc!

Koordinátoři projektu iKariéra

Více informacínajdete na qr 
nebo odkazu zde: 
www .ikariera.cz
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studenty, a další projekty, díky kterým se firmy dostávají se studenty do kontaktu. 

Nový web toho ale v dohledné době nabídne daleko víc. Budeš mít možnost vytvořit si vlastní 
profil a nahrát svůj životopis, což ti usnadní přímý kontakt s firmou. Na firemních profilech, které 
tě zajímají, můžeš sledovat aktuální události – v případě IAESTE například právě veletrhy, u firem 
jejich vlastní akce. Kromě toho si budeš moct přečíst tematické články na iKarierním blogu.

A neboj, nezapomněli jsme, že se jedná o kariérní portál. Na www.ikariera.cz najdeš i relevantní 
nabídky práce, a to jak volné pozice v jednotlivých firmách, tak i možnosti zahraničního 
uplatnění. Pokud si zařídíš výše zmíněný profil, budeš dostávat notifikace, takže ti nic neunikne.

Díky nové iKariéře zkrátka budeš mít svou kariéru plně pod kontrolou!

Jestli tě iKariéra zaujala, tak mrkni na web (www.ikariera.cz), nebo nás sleduj na Facebooku či 
LinkedInu – bude to se toho dít víc a víc!

Koordinátoři projektu iKariéra

Více informacínajdete na qr 
nebo odkazu zde: 
www .ikariera.cz



 

Pepperl+Fuchs Manufacturing, 
s.r.o.

 www.pftrutnov.cz

 Mgr. Petr Masopust    pmasopust@cz.pepperl-fuchs.cz

Plný úvazek

Praxe / Stáž

119

OstatníOstatníOstatní

• Stabilní pozice v profesionálním a inovačním prostředí 
• 1000,- po odpracovaném roce na penzijní připojištění
• 55% příspěvek na stravu
• 6.000,- ročně na sportovní, zdravotní a kulturní aktivity
• 4.000,- ročně na dětskou rekreaci
• 1.500,- měsíčně bonus za spolehlivou docházku
• Týden dovolené navíc                 
• Pružná pracovní doba

OBORY PŮSOBENÍ:

STÁNEK
PROFIL SPOLEČNOSTI

HLEDÁME

NABÍZÍME

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA

HumanitníHumanitní

StavebnictvíStavebnictví

ChemieChemie

InformatikaInformatika

ArchitekturaArchitekturaArchitektura

StrojníStrojní





DesignDesign





EkonomieEkonomie





Elektro



 Tovární 10, 541 01 Trutnov

DEN: 28. 03. 2018

Pepperl + Fuchs je mezinárodní skupina se sídlem v Mannheimu 
(Německo). Společnost působí po celém světě s cca. 50 prodejními 
pobočkami a mnoha výrobními závody, ve kterých zaměstnává
okolo 5800 zaměstnanců. Obrat společnosti v roce 2015 převýšil 500 
milionů EUR.
Společnost je známá díky svým vysoce kvalitním výrobkům, službám 
a inovacím. Pepperl + Fuchs je výrobcem a dodavatelem průmyslu
2 produktových skupin: na jedné straně, Průmyslová automatizace
se senzory a senzorovými systémy; na druhé straně, Automatizace 
procesů s plným rozsahem zesilovačů signálu.
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• Facility manager 
• Elektromechanik/-čka
• Referent kvality - metody kvality
• Specialista štíhlé výroby
• Výrobní inženýr/-ka

• Výzkumný a vývojový pracovník 
senior 

 pmasopust@cz.pepperl-fuchs.cz

Pepperl + Fuchs je mezinárodní skupina se sídlem v Mannheimu 
(Německo). Společnost působí po celém světě s cca. 50 prodejními 
pobočkami a mnoha výrobními závody, ve kterých zaměstnává
okolo 5800 zaměstnanců. Obrat společnosti v roce 2015 převýšil 500 

Společnost je známá díky svým vysoce kvalitním výrobkům, službám 
a inovacím. Pepperl + Fuchs je výrobcem a dodavatelem průmyslu
2 produktových skupin: na jedné straně, Průmyslová automatizace
se senzory a senzorovými systémy; na druhé straně, Automatizace 

Výzkumný a vývojový pracovník 



 /InsidePMI

Philip Morris ČR a.s.

 Martina Müllerová      martina.mullerova@pmi.com

Plný úvazek

Částečný úvazek

Praxe / Stáž

N17

OstatníOstatní

Na stáže v délce 3-12 měsíců (s možností prodloužení) hledáme studenty 
3. - 5. ročníků VŠ, příp. čerstvé absolventy, s pokročilou angličtinou, 
kteří mají možnost pracovat alespoň 20 hod. týdně. Studenti pracují 
na konkrétním projektu za podpory nadřízeného a kolegů.

• Možnosti kariérního růstu
• Týden dovolené navíc
• Příspěvek na letní a zimní dovolenou    
• Nadstandardní zdravotní péče

• Sick days/kompenzační dny nemoci 
• Příspěvky na vzdělání 
• Poukázky na volnočasové aktivity   
• Preventivní a wellness programy

• Chuť učit se novým věcem
• Schopnost rychle se učit
• Týmového ducha
• Tah na branku

• Zapálenost pro práci
• Znalost AJ (úroveň B2)

Telefonický pohovor, následně jedno- až dvoukolové výběrové řízení 
(osobní pohovory).

OBORY PŮSOBENÍ:

STÁNEK
PROFIL SPOLEČNOSTI

HLEDÁME

NABÍZÍME

POŽADAVKY NA UCHAZEČE

PRŮBĚH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA

Humanitní

StavebnictvíStavebnictví

ChemieChemie

Informatika

ArchitekturaArchitektura

Strojní





Design





Ekonomie





Elektro



 Karlovo náměstí 10, 12000 Praha 2; Vítězná 1, Kutná Hora

DEN: 27. 03. 2018

Philip Morris je největším výrobcem a prodejcem tabákových výrobků 
v České republice. V roce 2018 jsme získali počtvrté v řadě prestižní 
ocenění TOP EMPLOYER pro špičkové zaměstnavatele. V rámci kariérního 
rozvoje nabízíme mezinárodní pracovní příležitosti, zahraniční pracovní 
stáže a spolupráci na globálních projektech. Díky inovativnímu systému 
vzdělávání a kariérního rozvoje a více než 1000 přesunů v rámci Philip 
Morris International mezi odděleními ročně máte množství příležitostí
k rozvoji své kariéry.

 www.philipmorris.cz   
 /company/insidepmi
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 /plzen.prazdroj/?ref=br_rs

Plzeňský Prazdroj, a.s.

 www.prazdroj.cz

 Adéla Teplíková    adela.teplikova@asahibeer.cz

Plný úvazek

Částečný úvazek

Brigáda

Praxe / Stáž

Trainee program

Závěrečná práce
(Diplomka / Bakalářka)

214

Ostatní

Absolventy a studeny 3.-5. ročníků, kteří chtějí získané vědomosti 
vyzkoušet v praxi. Technické znalosti nejlépe uplatníš při působení
v některém z našich pivovarů (Plzeň, V. Popovice, Nošovice, Šariš). Ostatní 
obory najdou své místo v některém z našich komerčních týmů v Čechách 
i na Slovensku.

Kdo jsi? 
Když si nevíš rady, tak hledáš řešení. 
Víš, o čem je týmová práce a současně si umíš přebrat zodpovědnost za své úkoly.
Nasloucháš druhým a nebojíš se říct svůj názor.
Umíš anglicky a používáš své jazykové dovednosti v praxi.

Všechny příležitosti v Plzeňském Prazdroji vždy inzerujeme na našich 
kariérních stránkách. Najdi si tu svou - připoj svůj životopis a napiš nám, 
proč chceš do Prazdroje! 
Výběrové řízení se pak liší vzhledem k poizci - individuální setkání
s manažerem, skupinový pohovor nebo příprava case study.

OBORY PŮSOBENÍ:

STÁNEK
PROFIL SPOLEČNOSTI

HLEDÁME

POŽADAVKY NA UCHAZEČE

PRŮBĚH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA

HumanitníHumanitní

StavebnictvíStavebnictví

ChemieChemie

Informatika

ArchitekturaArchitekturaArchitektura

Strojní





DesignDesign





Ekonomie





Elektro



 Ovocný trh 8, Praha 1

DEN: 28 .03. 2018

Na začátku úspěchu Plzeňského Prazdroje stáli odvážní lidé. 5.října 1842 
Josef Groll uvařil první várku světlého spodně kvašeného ležáku a dal 
tak vzniknout jedinečnému pivu i zcela nové pivní kategorii (Pils, Pilsner). 
Nejsme jen běžnou firmou - jsme hrdí na svoji práci. Pečujeme o vzácné 
receptury našich značek a dědictví, které jsme obdrželi od našich předků. 
Úspěch Plzeňského Prazdroje se opírá o talent, nadšení a profesionalitu 
našich zaměstnanců. Pečujeme o ně stejně jako o kvalitu našeho piva. 
Ukážeme Vám, že „jen“ nevaříme pivo, ale možností u nás je mnohem víc. 
Přidej se a buď součástí příběhu, který nepřestává inspirovat!

 /company/plzensky-prazdroj
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• Future Leaders TRAINEE Programme - 2 roky (placené, plný úvazek), 
reálné pracovní pozice (absolventi)

• LETNÍ STÁŽE - 10 týdnů od června do září (placené, plný úvazek), práce 
na samostatném projektu (studenti 3.-5. ročníků)

• Brigády a práce na zkrácený úvazek v průběhu roku pro studenty

NABÍZÍME

 adela.teplikova@asahibeer.cz

Absolventy a studeny 3.-5. ročníků, kteří chtějí získané vědomosti 
vyzkoušet v praxi. Technické znalosti nejlépe uplatníš při působení
v některém z našich pivovarů (Plzeň, V. Popovice, Nošovice, Šariš). Ostatní 
vyzkoušet v praxi. Technické znalosti nejlépe uplatníš při působení
v některém z našich pivovarů (Plzeň, V. Popovice, Nošovice, Šariš). Ostatní 
vyzkoušet v praxi. Technické znalosti nejlépe uplatníš při působení

obory najdou své místo v některém z našich komerčních týmů v Čechách 
v některém z našich pivovarů (Plzeň, V. Popovice, Nošovice, Šariš). Ostatní 
obory najdou své místo v některém z našich komerčních týmů v Čechách 
v některém z našich pivovarů (Plzeň, V. Popovice, Nošovice, Šariš). Ostatní 

Víš, o čem je týmová práce a současně si umíš přebrat zodpovědnost za své úkoly.

Všechny příležitosti v Plzeňském Prazdroji vždy inzerujeme na našich 
kariérních stránkách. Najdi si tu svou - připoj svůj životopis a napiš nám, 
proč chceš do Prazdroje! 
Výběrové řízení se pak liší vzhledem k poizci - individuální setkání
s manažerem, skupinový pohovor nebo příprava case study.

Na začátku úspěchu Plzeňského Prazdroje stáli odvážní lidé. 5.října 1842 
Josef Groll uvařil první várku světlého spodně kvašeného ležáku a dal 
tak vzniknout jedinečnému pivu i zcela nové pivní kategorii (Pils, Pilsner). 
Nejsme jen běžnou firmou - jsme hrdí na svoji práci. Pečujeme o vzácné 
receptury našich značek a dědictví, které jsme obdrželi od našich předků. 
Úspěch Plzeňského Prazdroje se opírá o talent, nadšení a profesionalitu 
receptury našich značek a dědictví, které jsme obdrželi od našich předků. 
Úspěch Plzeňského Prazdroje se opírá o talent, nadšení a profesionalitu 
receptury našich značek a dědictví, které jsme obdrželi od našich předků. 

našich zaměstnanců. Pečujeme o ně stejně jako o kvalitu našeho piva. 
Ukážeme Vám, že „jen“ nevaříme pivo, ale možností u nás je mnohem víc. 
Přidej se a buď součástí příběhu, který nepřestává inspirovat!

Future Leaders TRAINEE Programme - 2 roky (placené, plný úvazek), 

LETNÍ STÁŽE - 10 týdnů od června do září (placené, plný úvazek), práce 



 /PorscheEngineering

Porsche Engineering

 Radovan Klement       jobs@porsche-engineering.cz

Plný úvazek

Částečný úvazek

Závěrečná práce
(Diplomka / Bakalářka)

108

OstatníOstatní

• Studenty a absolventy technických vysokých škol.
• Vývojové inženýry se zájmem o práci pro automobilní průmysl

v oblasti vývoje motorů, agregátů, podvozků, karosérií, mechatronických 
systémů a automobilové elektroniky.

• Nové kolegy se zájmem o osobní rozvoj.

• Zajímavé a perspektivní zaměstnání ve stabilní mezinárodní společnosti.
• Atraktivní projekty při podpoře vývoje sportovních automobilů Porsche.
• Projekty pro světové výrobce automobilů.
• Práci v kreativním, rozmanitém a otevřeném kolektivu.
• Možnost osobního rozvoje, dobré finanční ohodnocení.

• VŠ vzdělání technického směru
• Znalosti v oblasti technických simulací – MKP,CFD,MBS
• Znalosti v oblasti konstrukce automobilů a jejich částí
• Znalosti programování – Matlab/Simulink, C/C++, apod.
• Znalosti komunikačních protokolů CAN, FlexRay, apod.
• Německý a/nebo anglický jazyk na komunikativní úrovni

OBORY PŮSOBENÍ:

STÁNEK
PROFIL SPOLEČNOSTI

HLEDÁME

NABÍZÍME

POŽADAVKY NA UCHAZEČE
MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA

HumanitníHumanitní

StavebnictvíStavebnictví

ChemieChemie

Informatika

ArchitekturaArchitektura

Strojní





Design





EkonomieEkonomie





Elektro



 Radlická 714/113a, 158 00 Praha 5

DEN: 27.-28. 03. 2018

Porsche Engineering je vývojová firma pro automobilový průmysl. 
Porsche Engineering zajišťuje služby při vývoji celého vozidla, systémů 
a komponent od fáze konceptu po sériové vozidlo. Porsche Engineering 
Services, s.r.o. se zaměřuje na oblast komplexních výpočetních analýz, 
konstrukčních návrhů a automobilovou elektroniku. Vysoká úroveň 
činností je dosahována díky úzké spolupráci s výrobcem sportovních 
automobilů Porsche. Porsche Engineering působí v České republice
od roku 2001.

 www.porscheengineering.com
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 /prazskaplynarenskaas

Pražská plynárenská, a. s.

 www.ppas.cz

 Tomáš Hájek    tomas.hajek@ppas.cz

Plný úvazek

Brigáda

A04

Ostatní

• IT/IS
• stavebnictví
• projektový management

• obchod
• ekonomie

• příjemné pracovní prostředí,
• možnost stravování přímo na pracovišti v závodní restauraci,
• příspěvek na stravování, systém volitelných benefitů (tzv. cafeterii), 
• 5 týdnů dovolené, pracovní dobu 37,5 hodin týdně,
• možnost zvýhodněného mobilního volání (i pro rodinné príslušníky).

• praktické zkušenosti z brigád a předchozích zaměstnání vítán
• zájem o daný obor a ochota se v něm dále rozvíjet
• flexibila a chuť do práce :-)

OBORY PŮSOBENÍ:

STÁNEK
PROFIL SPOLEČNOSTI

HLEDÁME

NABÍZÍME

POŽADAVKY NA UCHAZEČE
MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA

HumanitníHumanitní

Stavebnictví

ChemieChemie

Informatika

ArchitekturaArchitekturaArchitektura

StrojníStrojní





DesignDesign





Ekonomie





ElektroElektro



DEN: 28 .03. 2018

Společnost Pražská plynárenská patří dlouhodobě mezi nejvýznamnější 
tuzemské dodavatele energií, kterými spolehlivě zásobuje bezmála 420 
tis. odběrných míst. I když je historie Pražské plynárenské nedílně spjata 
zejména s  Prahou a kořeny plynárenství lze v hlavním městě vysledovat 
až do roku 1847, dnes společnost spolehlivě dodává energie a poskytuje 
zákazníkům své služby po celé České republice.
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Hledáme specialisty z těchto oblastí:

Společnost Pražská plynárenská patří dlouhodobě mezi nejvýznamnější 
tuzemské dodavatele energií, kterými spolehlivě zásobuje bezmála 420 
tis. odběrných míst. I když je historie Pražské plynárenské nedílně spjata 
zejména s  Prahou a kořeny plynárenství lze v hlavním městě vysledovat 
až do roku 1847, dnes společnost spolehlivě dodává energie a poskytuje 



 /PreciosaGroup

PRECIOSA

 Ing. Pavla Řezníčková    pavla.reznickova@preciosa.com

Plný úvazek

Částečný úvazek

Brigáda

Praxe / Stáž

Trainee program

Závěrečná práce
(Diplomka / Bakalářka)

N15

OstatníOstatní

Jako přední světový producent broušeného křišťálového skla nabízíme 
široké profesní uplatnění absolventům vysokých škol jak technického, 
tak ekonomického zaměření. Nabízíme příležitosti v oblasti výzkumu
a vývoje, strojírenství, kvality, inovací, výroby, dále v obchodní sféře
i v marketingu.

• TRAINEE program
• zaměstnání absolventům technických i ekonomických oborů
• možnost podílet se na výzkumu v české prosperující společnosti
• možnost spolupráce na bakalářských a diplomových pracích

pod vedením odborníků
• stipendijní programy
• letní studentský kemp v Crystal Valley 2018

OBORY PŮSOBENÍ:

STÁNEK
PROFIL SPOLEČNOSTI

HLEDÁME

NABÍZÍME

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA

HumanitníHumanitní

StavebnictvíStavebnictví

Chemie

Informatika

Architektura

Strojní





Design





Ekonomie





Elektro



 Opletalova 3197, 466 01  Jablonec nad Nisou

DEN: 28. 03. 2018

PRECIOSA je špičkovým světovým výrobcem strojně broušených skleněných 
bižuterních a šperkových kamenů, klasických i moderních dekorativních 
svítidel, křišťálových dárkových předmětů, trofejí, exkluzivní bižuterie
a výhradní výrobce skleněných zátek Vinolok.

Zákazníkům z celého světa přinášíme výrobky v kvalitě rovnající 
se absolutní světové špičce. Máme vlastní výzkumnou a vývojovou 
základnu. Naše afilace jsou rozmístěny po celém světě.
K Preciose neodmyslitelně patří i Nadace PRECIOSA, která za 25 let
své existence rozdělila na 210 milionů korun.

 www.preciosa.com
 /company/preciosa
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Process Automation Solutions s.r.o.

 www. pa-ats.com/cz

 Vladimíra Taberyová   jobs.cz@pa-ats.com

Plný úvazek

Částečný úvazek

Závěrečná práce
(Diplomka / Bakalářka)

202

OstatníOstatníOstatní

Absolventy na pozice:
• projektant MaR/Elektro
• projektant automatizace
• programátor PLC/DCS

• konstruktér
• programátor průmyslových robotů
• simulace průmyslových robotů
• programátor C#

• kompletní zaškolení, jazykové kurzy, odborné vzdělávání
• perspektivu a stabilní zázemí velké zahraniční firmy
• prostor pro vlastní seberealizaci, kontinuální profesní a kariérní růst
• práce se špičkovými technologiemi
• přátelské pracovní prostředí v mladém kolektivu

• odpovídající technické vzdělání
• znalost německého nebo aglického jazyka na úrovni práce s technickou 

dokumentací
• 100% zájem o obor, ochotu dále se vzdělávat
• schopnost pracovat v týmu i zcela samostatně

Výběrové řízení probíhá prostřednictvím přijímacích pohovorů. První kolo 
probíhá za přítomnosti vedoucího oddělení nebo přímého nadřízeného. 
Ve druhém kole je u pohovoru přítomen jednatel společnosti. 
Součástí výběrového řízení nejsou žádné testy nebo assesmant centra.

OBORY PŮSOBENÍ:

STÁNEK
PROFIL SPOLEČNOSTI

HLEDÁME

NABÍZÍME

POŽADAVKY NA UCHAZEČE

PRŮBĚH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA

HumanitníHumanitní

StavebnictvíStavebnictví

ChemieChemie

Informatika

ArchitekturaArchitekturaArchitektura

Strojní





DesignDesign
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 Průmyslová 1472/11, 102 19  Praha 10 

DEN: 27.03.2018

Jsme významný evropský dodavatel 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 fi rem na evropském trhu.
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programátor průmyslových robotů
simulace průmyslových robotů

znalost německého nebo aglického jazyka na úrovni práce s technickou 

Výběrové řízení probíhá prostřednictvím přijímacích pohovorů. První kolo 
probíhá za přítomnosti vedoucího oddělení nebo přímého nadřízeného. 
Ve druhém kole je u pohovoru přítomen jednatel společnosti. 
Součástí výběrového řízení nejsou žádné testy nebo assesmant centra.

Jsme významný evropský dodavatel 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 fi rem na evropském trhu.
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 /PGCentralEurope

Procter & Gamble Rakona, s. r. o.

 www.procter-gamble.cz

 Klára Macková    mackova.k@pg.com

Plný úvazek

Částečný úvazek

Praxe / Stáž

Trainee program

117

OstatníOstatníOstatní

• studenty
• absolventy inženýrských studijních programů technických univerzit

• 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 mezinárodním týmu, 
možnost cestování a mezinárodní 
kariéry

• 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

• Registrace
• On-line assessment
• Test logického myšlení a první pohovor
• Závěrečné pohovory a prohlídka závodu
• Nabídka zaměstnání

OBORY PŮSOBENÍ:

STÁNEK
PROFIL SPOLEČNOSTI

HLEDÁME

NABÍZÍME

POŽADAVKY NA UCHAZEČE

PRŮBĚH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA

HumanitníHumanitní

StavebnictvíStavebnictví

ChemieChemie

Informatika

ArchitekturaArchitekturaArchitektura

Strojní
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EkonomieEkonomie
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 Ottova 402, 269 01  Rakovník

DEN: 27 .03. 2018

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.
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absolventy inženýrských studijních programů technických univerzit

benefity a péče o zaměstnance
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patří mezi deset největších podniků společnosti P&G, mající celkem 140 
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 /ProjectSoft.HK.cz

ProjectSoft HK a.s.

 www.projectsoft.cz

 Petra Pečená    info@projectsoft.cz

Plný úvazek

Částečný úvazek

Praxe / Stáž

Závěrečná práce
(Diplomka / Bakalářka)

OstatníOstatníOstatní

• strojní inženýrství
• výpočetní technika
• elektrotechnika

• automatizace
• softwarové inženýrství
• kybernetika

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

OBORY PŮSOBENÍ:

STÁNEK
PROFIL SPOLEČNOSTI

HLEDÁME

NABÍZÍME

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA

HumanitníHumanitní

StavebnictvíStavebnictví

ChemieChemie

Informatika

ArchitekturaArchitekturaArchitektura

Strojní
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EkonomieEkonomie
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 Eliščino nábřeží 375, 500 03 Hradec Králové

DEN: 28. 03. 2018

ProjectSoft HK a.s. byl založen v roce 1990 v Hradci Králové. Patříme 
mezi nejvýznamnější dodavatele a exportéry automatizovaných 
technologických celků, informačních a robotických systémů. Našimi 
zákazníky jsou prestižní vědecké instituce, kosmická agentura, cukrovary, 
pivovary, mlékárny a zákazníci z nejrůznějších průmyslových odvětví po 
celém světě. V současné době ve firmě pracuje 70 zaměstnanců. Pokud 
chcete do našeho úspěšného týmu patřit i vy, zašlete nám svůj životopis 
a motivační dopis. Více o naší firmě se dozvíte na:
www.projectsoft.cz 
www.facebook.com/ProjectSoft.HK.cz.

 

254

Hledáme nové kolegy z řad studentů a absolventů vysokých technických 
škol, zejména v oborech:

ProjectSoft HK a.s. byl založen v roce 1990 v Hradci Králové. Patříme 
mezi nejvýznamnější dodavatele a exportéry automatizovaných 
technologických celků, informačních a robotických systémů. Našimi 
zákazníky jsou prestižní vědecké instituce, kosmická agentura, cukrovary, 
pivovary, mlékárny a zákazníci z nejrůznějších průmyslových odvětví po 
celém světě. V současné době ve firmě pracuje 70 zaměstnanců. Pokud 
chcete do našeho úspěšného týmu patřit i vy, zašlete nám svůj životopis 

Hledáme nové kolegy z řad studentů a absolventů vysokých technických 

PSP Engineering a.s.
tradiční strojírenská společnost

technologická řešení v oblastech 
mletí, drcení, třídění a dopravy materiálu

www.pspeng.com
personalni@pspeng.cz

Kojetínská 3189/79, 750 02 Přerov

STUDENTŮM STROJÍRENSKÝCH OBORŮ VŠ
NABÍZÍME MOŽNOST SPOLUPRÁCE 

NA BAKALÁŘSKÉ NEBO DIPLOMOVÉ PRÁCI

ABSOLVENTŮM SE ZÁJMEM 
O ODBORNÝ ROZVOJ VE STROJÍRENSTVÍ 

A SPOLUPRÁCI NA MEZINÁRODNÍCH PROJEKTECH
pozici

KONSTRUKTÉR / PROJEKTANT
konstrukční návrh strojů vč. výpočtů, zpracování konstrukční dokumentace

zpracování projektových podkladů, podkladů pro nabídky
případná účast na uvádění zařízení do provozu

Požadujeme
VŠ  strojní, orientaci v technických normách a materiálech

znalost AutoCAD, Inventor, MS Office
schopnost domluvit se anglicky, řidičský průkaz sk. B

Nabízíme
další vzdělávání, účast na odborných seminářích, konferencích

zázemí stabilního zaměstnavatele
volitelné zaměstnanecké výhody (stravenky/pojištění/dárkové poukazy/relax)

pružnou pracovní dobu, 5 týdnů dovolené
dotované jazykové kurzy, zaměstnanecké akce



PSP Engineering a.s.
tradiční strojírenská společnost

technologická řešení v oblastech 
mletí, drcení, třídění a dopravy materiálu

www.pspeng.com
personalni@pspeng.cz

Kojetínská 3189/79, 750 02 Přerov

STUDENTŮM STROJÍRENSKÝCH OBORŮ VŠ
NABÍZÍME MOŽNOST SPOLUPRÁCE 

NA BAKALÁŘSKÉ NEBO DIPLOMOVÉ PRÁCI

ABSOLVENTŮM SE ZÁJMEM 
O ODBORNÝ ROZVOJ VE STROJÍRENSTVÍ 

A SPOLUPRÁCI NA MEZINÁRODNÍCH PROJEKTECH
pozici

KONSTRUKTÉR / PROJEKTANT
konstrukční návrh strojů vč. výpočtů, zpracování konstrukční dokumentace

zpracování projektových podkladů, podkladů pro nabídky
případná účast na uvádění zařízení do provozu

Požadujeme
VŠ  strojní, orientaci v technických normách a materiálech

znalost AutoCAD, Inventor, MS Office
schopnost domluvit se anglicky, řidičský průkaz sk. B

Nabízíme
další vzdělávání, účast na odborných seminářích, konferencích

zázemí stabilního zaměstnavatele
volitelné zaměstnanecké výhody (stravenky/pojištění/dárkové poukazy/relax)

pružnou pracovní dobu, 5 týdnů dovolené
dotované jazykové kurzy, zaměstnanecké akce
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Průša Research s.r.o.

 www.prusa3d.cz

 Tereza Kučerová     tereza.kucerova@prusa3d.cz

Plný úvazek

Částečný úvazek

Praxe / Stáž

Závěrečná práce
(Diplomka / Bakalářka)

A05

Ostatní

Celý svět 3D tisku se rozvíjí raketovým tempem a my chceme být
i nadále v čele. A k tomu potřebujeme dobrý tým. Hledáme samostatné 
lidi, kterým nebudeme muset stát za zády a kontrolovat je. 
Chceme kolegy, kteří se nebojí výzev, jsou otevření novým podnětům
a sami s nimi přicházejí.

Nechceme rozdělovat firmu na kanceláře v centru a výrobu za Prahou. 
Proto sídlíme jen pár minut od metra Nádraží Holešovice. Dále je u nás 
běžná flexibilní pracovní doba, roční bonus, stravenky, až 5 dní dovolené 
navíc, sick days, sleva na naše produkty, společenské akce a další 
benefity.

Že 3D tisku nerozumíte? Nevadí. Většina z nás na tom byla před rokem 
podobně a proniknout do tak perspektivní oblasti je zážitek sám o sobě. 
Kolegů hledáme hodně a na různé pozice, klidně i s přesahem do více 
oblastí. Více informací o aktuálních pozicích najdete na našem webu.

Pokud jsme Vás zaujali, pošlete Váš životopis na jobs@prusa3d.cz a my 
se Vám určitě ozveme. Standardně se v rámci výběrového řízení potkáte 
s vedoucím vybraného oddělení, budete mít možnost projít celou firmu 
a podívat se i na Vaše případné budoucí pracoviště.
Na dress code si nepotrpíme:)

OBORY PŮSOBENÍ:

STÁNEK
PROFIL SPOLEČNOSTI

HLEDÁME

NABÍZÍME

POŽADAVKY NA UCHAZEČE

PRŮBĚH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA

PRUSA
by JOSEF PRUSA

HumanitníHumanitní

StavebnictvíStavebnictví

ChemieChemie

Informatika

ArchitekturaArchitekturaArchitektura

Strojní
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 Partyzánská 188/7a, 170 00 Praha - Holešovice

DEN: 27. 03. 2018

Vyrábíme a vyvíjíme 3D tiskárny Prusa i3, pravděpodobně nejznámější 
a nejpoužívanější 3D tiskárny na celém světě. Přímo z Prahy odešleme 
každý měsíc více než 6000 tiskáren. Během posledních tří let
jsme se vypracovali z malé firmy o třech lidech v 9. nejrychleji rostoucí 
technologickou firmu v EMEA trzích podle Deloitte. Naše tiskárny vyvíjíme 
od začátku až do konce – vymýšlíme nové technologie, navrhujeme 
hardware, vyvíjíme firmware, software i weby, testujeme, sestavujeme
a balíme. Veškerý hardware i software vyvíjíme jako open source, vyrobit 
si jej tak může každý. Ale naše značka Original Prusa i3 je zárukou kvality, 
za kterou si stojíme.

 /PrusaResearch
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 tereza.kucerova@prusa3d.cz

Celý svět 3D tisku se rozvíjí raketovým tempem a my chceme být
i nadále v čele. A k tomu potřebujeme dobrý tým. Hledáme samostatné 

Chceme kolegy, kteří se nebojí výzev, jsou otevření novým podnětům

Nechceme rozdělovat firmu na kanceláře v centru a výrobu za Prahou. 
Proto sídlíme jen pár minut od metra Nádraží Holešovice. Dále je u nás 
běžná flexibilní pracovní doba, roční bonus, stravenky, až 5 dní dovolené 

podobně a proniknout do tak perspektivní oblasti je zážitek sám o sobě. 
Kolegů hledáme hodně a na různé pozice, klidně i s přesahem do více 
oblastí. Více informací o aktuálních pozicích najdete na našem webu.

Pokud jsme Vás zaujali, pošlete Váš životopis na jobs@prusa3d.cz a my 
se Vám určitě ozveme. Standardně se v rámci výběrového řízení potkáte 
s vedoucím vybraného oddělení, budete mít možnost projít celou firmu 
a podívat se i na Vaše případné budoucí pracoviště.
Na dress code si nepotrpíme:)

Vyrábíme a vyvíjíme 3D tiskárny Prusa i3, pravděpodobně nejznámější 
a nejpoužívanější 3D tiskárny na celém světě. Přímo z Prahy odešleme 
každý měsíc více než 6000 tiskáren. Během posledních tří let
jsme se vypracovali z malé firmy o třech lidech v 9. nejrychleji rostoucí 
technologickou firmu v EMEA trzích podle Deloitte. Naše tiskárny vyvíjíme 
od začátku až do konce – vymýšlíme nové technologie, navrhujeme 
hardware, vyvíjíme firmware, software i weby, testujeme, sestavujeme
a balíme. Veškerý hardware i software vyvíjíme jako open source, vyrobit 
si jej tak může každý. Ale naše značka Original Prusa i3 je zárukou kvality, 
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přidej se k české firmě vyrábějící 3D tiskárny!
PRUSA RESEARCH
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PwC Česká republika

 www.pwc.cz/digital/kariera   

 Radim Pecháček               radim.pechacek@pwc.com

Plný úvazek

Částečný úvazek

Praxe / Stáž

Závěrečná práce
(Diplomka / Bakalářka)

N15

OstatníOstatníOstatní

Studenty a absolventy, kteří mají chuť aplikovat své akademické znalosti 
a jejich pomocí řešit komplexní problémy a výzvy moderního business 
světa. 

Stabilní pracovní prostředí plné výzev zaručujících exponenciální křivku 
profesního růstu ode dne číslo 1. Nadstandardní systém dalšího vzdělávání 
formou certifi kovaných a in-house kurzů, vlastní coach, knowledge sharing, 
on-the-job learning. Rychlý karierní postup a cesta na seniorní pozice.

• Zájem o oblasti IT Project Management, IT Business Consulting, 
Software Development, Data Science, Cybersecurity, IT Risk Assurance, 
Computer Forensics a další.

•  Anglický jazyk plynně
•  Možnost pracovat alespoň 20 hod / týden

• Výběřové řízení je vždy šité na míru konkrétní pozici 
• Uchazeči mohou počítat například s testy (numerika, aj, pozornost), 

technickým interview nebo case study
• Rychlá zpětná vazba je samozřejmost

OBORY PŮSOBENÍ:

STÁNEK
PROFIL SPOLEČNOSTI

HLEDÁME

NABÍZÍME

POŽADAVKY NA UCHAZEČE

PRŮBĚH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA

HumanitníHumanitní

StavebnictvíStavebnictví

ChemieChemie

Informatika

ArchitekturaArchitekturaArchitektura

StrojníStrojní
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 Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4

DEN: 27. 03. 2018

PwC (PricewaterhouseCoopers) je přední světová poradenská společnost 
nabízející široké portfolio služeb těm nejnáročnějším klientům na českém 
a světovém trhu. V rámci naší divize PwC Technology působíme v oblastech 
IT Project Management, IT Business Consulting, Software Development, 
Data Science, Cybersecurity a Computer Forensics a další.

V současné době naše technologické týmy čítají přes 200 zaměstnanců 
a vzhledem k našim úspěchům a narůstající poptávce po našich službách 
neustále rosteme. 

Přidej se k nám a buď součástí týmu, kde se Science-Fiction mění
na realitu.

 /pwc-česká-republika
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Studenty a absolventy, kteří mají chuť aplikovat své akademické znalosti 
a jejich pomocí řešit komplexní problémy a výzvy moderního business 

Stabilní pracovní prostředí plné výzev zaručujících exponenciální křivku 
profesního růstu ode dne číslo 1. Nadstandardní systém dalšího vzdělávání 
formou certifi kovaných a in-house kurzů, vlastní coach, knowledge sharing, 

Software Development, Data Science, Cybersecurity, IT Risk Assurance, 

Výběřové řízení je vždy šité na míru konkrétní pozici 
Uchazeči mohou počítat například s testy (numerika, aj, pozornost), 
technickým interview nebo case study
Rychlá zpětná vazba je samozřejmost

PwC (PricewaterhouseCoopers) je přední světová poradenská společnost 
nabízející široké portfolio služeb těm nejnáročnějším klientům na českém 
a světovém trhu. V rámci naší divize PwC Technology působíme v oblastech 
IT Project Management, IT Business Consulting, Software Development, 

V současné době naše technologické týmy čítají přes 200 zaměstnanců 
a vzhledem k našim úspěchům a narůstající poptávce po našich službách 

Přidej se k nám a buď součástí týmu, kde se Science-Fiction mění





Quanti s.r.o.

 www.quanti.cz

 Václav Podlipný     info@quanti.cz

Plný úvazek

Částečný úvazek

Brigáda

Praxe / Stáž

Závěrečná práce
(Diplomka / Bakalářka)

A08

OstatníOstatníOstatní

OBORY PŮSOBENÍ:

STÁNEK

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA

HumanitníHumanitní

StavebnictvíStavebnictví

ChemieChemie

Informatika

ArchitekturaArchitekturaArchitektura

StrojníStrojní





DesignDesign





EkonomieEkonomie





Elektro



 Thákurova 531/4 , 160 00 Praha 6 - Dejvice

DEN: 28. 03. 2018
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 /Quanti.cz

• Android vývojáře  •  iOS vývojáře
• PHP vývojáře  •  Java vývojáře
Pokud neovládáš ani jeden z uvedených programovacích jazyků, a máš 
zájem s námi spolupracovat, tak nemusíš věšet hlavu. Rádi se s tebou 
setkáme a popovídáme.

• Spolupráci s lidmi s několikaletou praxí v oboru
• Možnost kariérního, osobnostního a profesního růstu
• Práci na zajímavých technologických projektech
• Volnou pracovní dobu s možností časté práce z domova
• Mladý a přátelský kolektiv, možnost práce při studiu

• Zájem o programování
• Mít nápady a nebát se je říct
• Zajímat se o nové technologie
• Mít chuť se učit něco nového

Přátelsky vedený pohovor s možností vidět budoucí kolegy a prohlídkou 
pracovního prostředí.

PROFIL SPOLEČNOSTI

HLEDÁME

NABÍZÍME

POŽADAVKY NA UCHAZEČE

PRŮBĚH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Quanti s.r.o. je technologickou firmou, která vznikla na půdě vědeckého 
inkubátoru ČVUT v roce 2010. Vše začalo větou: „Postavme si robota.“ 
Už jako kluci měli zakladatelé společnosti sen. Dělat věci, které jsou 
„cool“. Takové věci umíme opravdu dobře, ale samotný nápad není vše. 
Vždy je třeba se zamyslet nad reálným přínosem. Poskytujeme komplexní 
služby při realizaci projektu od analýzy a návrhu až po provedení a správu. 
Kromě portálů dodáváme našim klientům informační systémy, mobilní 
aplikace pro všechny platformy, či návrhy hardware. Díky širokému 
záběru společnosti jsme schopni dovést projekt od návrhu hardware
až po uživatelsky přívětivé aplikace.

Pokud neovládáš ani jeden z uvedených programovacích jazyků, a máš 
zájem s námi spolupracovat, tak nemusíš věšet hlavu. Rádi se s tebou 

Přátelsky vedený pohovor s možností vidět budoucí kolegy a prohlídkou 
pracovního prostředí.

Quanti s.r.o. je technologickou firmou, která vznikla na půdě vědeckého 
inkubátoru ČVUT v roce 2010. Vše začalo větou: „Postavme si robota.“ 
Quanti s.r.o. je technologickou firmou, která vznikla na půdě vědeckého 
inkubátoru ČVUT v roce 2010. Vše začalo větou: „Postavme si robota.“ 
Quanti s.r.o. je technologickou firmou, která vznikla na půdě vědeckého 

Už jako kluci měli zakladatelé společnosti sen. Dělat věci, které jsou 
„cool“. Takové věci umíme opravdu dobře, ale samotný nápad není vše. 
Vždy je třeba se zamyslet nad reálným přínosem. Poskytujeme komplexní 
služby při realizaci projektu od analýzy a návrhu až po provedení a správu. 
Kromě portálů dodáváme našim klientům informační systémy, mobilní 
aplikace pro všechny platformy, či návrhy hardware. Díky širokému 
záběru společnosti jsme schopni dovést projekt od návrhu hardware





 /RaiffeisenbankCZ

Raiffeisenbank

 www.rb.cz

 Šárka Spáčilová     sarka.spacilova@rb.cz

Plný úvazek

Částečný úvazek

Brigáda

Trainee program

Závěrečná práce
(Diplomka / Bakalářka)

124

OstatníOstatníOstatní

Hledáme šikovné lidi :o) Jsme velká fi rma a uplatnění u nás najde široká škála 
uchazečů napříč všemi odděleními banky. Aktuálně u nás sbírá zkušenosti 
cca 50 mladých talentů v Trainee programech, které každý rok průběžně 
doplňujeme podle toho, jak nachází uplatnění v jednotlivých oddělení.

Příležitost pracovat na reálné a pro fi rmu užitečné agendě v oddělení 
dle volby studenta, pečlivé zaučení a dlouhodobou spolupráci, ideálně završenou 
přechodem na klasický zaměstnanecký poměr. Máme zájem na tom, abyste se 
co nejdříve stali hodnotnými a nepostradatelnými členy týmu.

Do Trainee programů preferujeme studenty 4. a 5. ročníků vysokých škol, 
na absolventská místa dostávají příležitost i čerství absolventi. Klíčová 
je pro nás Vaše chuť uplatnit se v bankovnictví, zájem o dlouhodobější 
spolupráci, ochota na sobě stále pracovat a učit se.

Do svých řad vybíráme nejčastěji formou assessment centra a vždy 
poznáte manažera, který bude Vaším šéfem.
Místa v trainee programech otevíráme v průběhu celého roku, nejvíce 
jich bude otevřeno v období červen - září. Více na www.rb.jobs.cz

OBORY PŮSOBENÍ:

STÁNEK
PROFIL SPOLEČNOSTI

HLEDÁME

NABÍZÍME

POŽADAVKY NA UCHAZEČE

PRŮBĚH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA

HumanitníHumanitní

StavebnictvíStavebnictví

ChemieChemie

InformatikaInformatika

ArchitekturaArchitekturaArchitektura

StrojníStrojní





DesignDesign





Ekonomie





ElektroElektro



 Hvězdova 1716/2b, 14078 Praha 4 Pankrác

DEN: 28. 03. 2018

Raiffeisenbank je pátou největší bankou na českém trhu, obsluhuje 
130 poboček, poskytuje rovněž služby hypotečních center, osobních, 
firemních a podnikatelských poradců. Banka se zaměřuje na náročnější 
klientelu, která má zájem o vysokou kvalitu služeb, aktivní správu svých 
financí a profesionální poradenství. 

Kvalitu Raiffeisenbank potvrzuje celá řada získaných ocenění. Z již 
osmého ročníku cen Hospodářských novin s názvem Nejlepší banka 2016 
si Raiffeisenbank odnesla hned dvě nejvyšší ocenění. Zvítězila v hlavní 
kategorii soutěže – Nejlepší banka roku. Zároveň každoročně sbírá zlato 
v kategorii Klientsky nejpřívětivější banka roku.

 /company/274735
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Hledáme šikovné lidi :o) Jsme velká fi rma a uplatnění u nás najde široká škála 
uchazečů napříč všemi odděleními banky. Aktuálně u nás sbírá zkušenosti 
cca 50 mladých talentů v Trainee programech, které každý rok průběžně 
doplňujeme podle toho, jak nachází uplatnění v jednotlivých oddělení.

Příležitost pracovat na reálné a pro fi rmu užitečné agendě v oddělení 
dle volby studenta, pečlivé zaučení a dlouhodobou spolupráci, ideálně završenou 
přechodem na klasický zaměstnanecký poměr. Máme zájem na tom, abyste se 

na absolventská místa dostávají příležitost i čerství absolventi. Klíčová 
je pro nás Vaše chuť uplatnit se v bankovnictví, zájem o dlouhodobější 

Do svých řad vybíráme nejčastěji formou assessment centra a vždy 
poznáte manažera, který bude Vaším šéfem.
Místa v trainee programech otevíráme v průběhu celého roku, nejvíce 
jich bude otevřeno v období červen - září. Více na www.rb.jobs.cz

Raiffeisenbank je pátou největší bankou na českém trhu, obsluhuje 
130 poboček, poskytuje rovněž služby hypotečních center, osobních, 
firemních a podnikatelských poradců. Banka se zaměřuje na náročnější 
klientelu, která má zájem o vysokou kvalitu služeb, aktivní správu svých 

Kvalitu Raiffeisenbank potvrzuje celá řada získaných ocenění. Z již 
osmého ročníku cen Hospodářských novin s názvem Nejlepší banka 2016 
si Raiffeisenbank odnesla hned dvě nejvyšší ocenění. Zvítězila v hlavní 
kategorii soutěže – Nejlepší banka roku. Zároveň každoročně sbírá zlato 

trainee program

brigáda

praxe/stáž

závěrečná práce

stavebnictví

kontakt
Mgr. Karin Bílková
karin.bilkova@strabag.cz 
http://www.strabag.cz/

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

hledáme
Hledáme angažované, kvalifikované a inovativní zaměstnance se sociální kompetencí. Jako 
atraktivní zaměstnavatel nabízí koncern rozmanité oblasti nasazení, dalšího vzdělávání a kariéry, 
a to na lokální i mezinárodní úrovni. 

Těšíme se na to, že Vás budeme mít možnost poznat!

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

Jako technologický koncern evropského formátu poskytující služby v oblasti stavebnictví se každoročně 
celosvětově podílíme na tisících staveb tím, že soustředíme ty správné lidi, stavební materiály a stroje ve správném 
čase, na správném místě. 
Bez týmové spolupráce - napříč geografickými hranicemi a oblastmi - by to nebylo možné. Když naši zaměstnanci 
převezmou iniciativu a odpovědnost, a při tom všichni táhnou za jeden konec pomyslného provazu, pak jsou 
možnosti nekonečné - i vzhledem k osobní kariéře.

Staňte součástí našeho týmu!

profil společnosti
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trainee program

brigáda

praxe/stáž

závěrečná práce

stavebnictví

kontakt
Mgr. Karin Bílková
karin.bilkova@strabag.cz 
http://www.strabag.cz/

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

hledáme
Hledáme angažované, kvalifikované a inovativní zaměstnance se sociální kompetencí. Jako 
atraktivní zaměstnavatel nabízí koncern rozmanité oblasti nasazení, dalšího vzdělávání a kariéry, 
a to na lokální i mezinárodní úrovni. 

Těšíme se na to, že Vás budeme mít možnost poznat!

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

Jako technologický koncern evropského formátu poskytující služby v oblasti stavebnictví se každoročně 
celosvětově podílíme na tisících staveb tím, že soustředíme ty správné lidi, stavební materiály a stroje ve správném 
čase, na správném místě. 
Bez týmové spolupráce - napříč geografickými hranicemi a oblastmi - by to nebylo možné. Když naši zaměstnanci 
převezmou iniciativu a odpovědnost, a při tom všichni táhnou za jeden konec pomyslného provazu, pak jsou 
možnosti nekonečné - i vzhledem k osobní kariéře.

Staňte součástí našeho týmu!

profil společnosti
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Ricardo Prague s. r. o.

 www.ricardo.jobs.cz

 Marcela Martínková    marcela.martinkova@ricardo.com

Plný úvazek

Částečný úvazek

Brigáda

Praxe / Stáž

Závěrečná práce
(Diplomka / Bakalářka)

106

Ostatní

• konstruktéry/ky
• výpočtáře/ky
• programátory/ky C++, Qt
• matematické modeláře/ky

• návrháře/ky hardwaru
• vývojáře/ky řídících systémů
• programátory/ky embedded 

system

Zaměstnání v prestižní mezinárodní společnosti, práci na nových  
projektech s nejnovějšími technologiemi. Zahraniční pracovní stáže 
a absolventský program. Každodenní využití anglického jazyka s možností 
jeho dalšího studia. Neformální firemní kulturu a flexibilní pracovní dobu. 

OBORY PŮSOBENÍ:

STÁNEK
PROFIL SPOLEČNOSTI

HLEDÁME

NABÍZÍME

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA

HumanitníHumanitní

StavebnictvíStavebnictví

ChemieChemie

Informatika

ArchitekturaArchitekturaArchitektura

Strojní





DesignDesign





EkonomieEkonomie





Elektro



 Thámova 11-13, 186 00  Praha 8

DEN: 27.-28. 03. 2018

Ricardo je nadnárodní konzultační společnost, zabývající se technickým 
a environmentálním poradenstvím.
Naše společnost zaměstnává více než 2900 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.

 

264

Hledáme absolventy v oblasti vědy, technologií, strojírenství a matematiky 
se zájmem o oblast automobilového průmyslu.

Váš životopis a průvodní dopis v angličtině bude přeposlán k posouzení 
příslušnému manažerovi. V případě pozitivní odezvy vás kontaktujeme 
za účelem sjednání osobního pohovoru. V opačném případě budou vaše 
podklady uloženy do databáze uchazečů o zaměstnání.

POŽADAVKY NA UCHAZEČE

PRŮBĚH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

 marcela.martinkova@ricardo.com

návrháře/ky hardwaru
vývojáře/ky řídících systémů

Zaměstnání v prestižní mezinárodní společnosti, práci na nových  
projektech s nejnovějšími technologiemi. Zahraniční pracovní stáže 
a absolventský program. Každodenní využití anglického jazyka s možností 

Ricardo je nadnárodní konzultační společnost, zabývající se technickým 

Naše společnost zaměstnává více než 2900 špičkových techniků, poradců 
a vědců, kteří řeší náročné  projekty v oblasti konstrukce spalovacích 
motorů, převodových ústrojí, vozidel, hybridních a elektrických systémů, 

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.

Váš životopis a průvodní dopis v angličtině bude přeposlán k posouzení 
příslušnému manažerovi. V případě pozitivní odezvy vás kontaktujeme 
za účelem sjednání osobního pohovoru. V opačném případě budou vaše 
podklady uloženy do databáze uchazečů o zaměstnání.





Řízení letového provozu ČR, s. p.

 www.rlp.cz

 Bc. Iva Márová     marova@ans.cz

220

Ostatní

V současné době hledáme především zájemce na tyto pozice:
• řídící letového provozu,
• specialisté 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

Veškeré informace o požadavcích na uchazeče získáte na internetové 
adrese www.rlp.cz v sekci „Kariéra“.

OBORY PŮSOBENÍ:

STÁNEK
PROFIL SPOLEČNOSTI

HLEDÁME

NABÍZÍME

POŽADAVKY NA UCHAZEČE
MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA

HumanitníHumanitní

StavebnictvíStavebnictví

ChemieChemie

Informatika

ArchitekturaArchitekturaArchitektura

StrojníStrojní





DesignDesign





EkonomieEkonomie





Elektro



Navigační 787, 252 61  Jeneč

DEN: 27. 03. 2018

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.

 /company/3130264
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 /webrlpcr

V současné době hledáme především zájemce na tyto pozice:

Veškeré informace o nabízených pozicích získáte na internetové adrese 

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 

ŘLP ČR, s. p., je stabilní, spolehlivá a předvídatelná součást civilního 
letectví v České republice, aktivně podporující jeho další dynamický 
ŘLP ČR, s. p., je stabilní, spolehlivá a předvídatelná součást civilního 
letectví v České republice, aktivně podporující jeho další dynamický 
ŘLP ČR, s. p., je stabilní, spolehlivá a předvídatelná součást civilního 

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.



FIELDS:

OPPORTUNITIES:

OtherOther

HumanitiesHumanities

Design

Civil

ChemistryChemistry

EconomyEconomy

IT

ArchitectureArchitecture

Electrical

MechanicalMechanical
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Full time

Bachelor / Diploma 
thesis

S3 Semiconductors

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

• Opportunity   to   work   on   advanced   designs   using   leading-edge 
technologies in multinational teams

• Competitive salary
• Career development prospects
• Professional working environment
• Friendly and relaxed atmosphere
• Travel and training opportunities

COMPANY PROFILE

WE LOOK FOR

WE OFFER

Silicon & Software Systems (S3 Semiconductors) designs Integrated 
Circuits for the world’s leading technology companies. Since 1986 
we’ve been del ivering cut ting-edge  design  solutions  on  t ime 
and with  confidence. Our exceptional portfolio  of  in-house  design  
expertise focuses primarily on Mixed-Signal System on Chip designs 
and IP blocks. S3 Semiconductors supports a worldwide customer list 
of OEMs from it’s design centres in Ireland, Czech Republic, Portugal 
and Poland. S3 Group has been established in the Czech Republic 
since 1998 and currently employs 28 people at our Prague Design Centre.

DAY: 27. 03. 2018

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

• Opportunity   to   work   on   advanced   designs   using   leading-edge 
technologies in multinational teams

• Competitive salary
• Career development prospects
• Professional working environment
• Friendly and relaxed atmosphere
• Travel and training opportunities

COMPANY PROFILE

WE LOOK FOR

WE OFFER

Silicon & Software Systems (S3 Semiconductors) designs Integrated 
Circuits for the world’s leading technology companies. Since 1986 
we’ve been del ivering cut ting-edge  design  solutions  on  t ime 
and with  confidence. Our exceptional portfolio  of  in-house  design  
expertise focuses primarily on Mixed-Signal System on Chip designs 
and IP blocks. S3 Semiconductors supports a worldwide customer list 
of OEMs from it’s design centres in Ireland, Czech Republic, Portugal 
and Poland. S3 Group has been established in the Czech Republic 
since 1998 and currently employs 28 people at our Prague Design Centre.

DAY: 27. 03. 2018DAY: 27. 03. 2018

STAND

 Jan Kovalský     jan.kovalsky@s3group.com

 www.s3semi.com

 Klicperova 12, 150 00 Praha 5
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Sabris CZ s.r.o.

 www.sabris.com

 Lucie Šebková    lucie.sebkova@sabris.com

Plný úvazek

Částečný úvazek

A26

OstatníOstatníOstatní

Nehledáme konkrétní role, hledáme schopné absolventy nebo studenty 
IT oborů s otevřenou hlavou, kteří mají chuť učit se novým věcem 
a posouvat své hranice. Rádi vás blíže poznáme. Přijďte na náš stánek, 
kde můžeme u kávy probrat vaše očekávání.

Nabízíme vám různorodou práci u významných zákazníků v ČR i zahraničí, 
kde načerpáte praktické zkušenosti. Seznámíte se s produkty světových 
firem SAP, OpenText či Microsoft. Pokud nejste u klienta, pracujte, kde Vám 
to vyhovuje. To hlavní, čeho si ceníme, je týmový duch a smysluplná práce.

Jsme dynamická fi rma, která chce být co nejvíce inovativní, proto hledáme 
vynalézavost, proaktivitu i odvahu. 
Vítáme otevřené lidi, kteří se nebojí zkusit nové věci a říct nahlas svůj názor 
a zároveň jsou schopni přijmout názor či radu druhých.

Pošlete nám svůj životopis a nebojte se být originální. 
Výběrové řízení je u nás neformální, obvykle dvoukolové. Nečekají vás 
složité testy ani assessment centra.

OBORY PŮSOBENÍ:

STÁNEK
PROFIL SPOLEČNOSTI

HLEDÁME

NABÍZÍME

POŽADAVKY NA UCHAZEČE

PRŮBĚH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA

HumanitníHumanitní

StavebnictvíStavebnictví

ChemieChemie

Informatika

ArchitekturaArchitekturaArchitektura

StrojníStrojní





DesignDesign





Ekonomie





ElektroElektro



 Pekařská 621/7, 155 00 Praha 5

DEN: 28. 03. 2018

Jsme významný středoevropský systémový integrátor a poskytovatel 
dlouhodobých služeb prostřednictvím vícejazyčného Support centra 
a Centra sdílených služeb. Na ICT trhu působíme již přes 20 let. Máme 
zastoupení v České republice, na Slovensku a v Rusku. Kromě toho 
realizujeme projekty i v dalších zemích regionů CEE a EMEA. Zaměstnáváme 
více než 200 lidí a naším firemním mottem je být „friendly professional“ - 
k zákazníkům, k obchodním partnerům i k sobě navzájem.
Jsme partnerem společností SAP, OpenText a Microsoft. Zaměřujeme 
se na inovativní a oborově orientovaná řešení, zejména pro oblasti 
Automotive, Retail & Logistics, Process industry. 

 /company/586382
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Nehledáme konkrétní role, hledáme schopné absolventy nebo studenty 
IT oborů s otevřenou hlavou, kteří mají chuť učit se novým věcem 
a posouvat své hranice. Rádi vás blíže poznáme. Přijďte na náš stánek, 

Nabízíme vám různorodou práci u významných zákazníků v ČR i zahraničí, 
kde načerpáte praktické zkušenosti. Seznámíte se s produkty světových 
firem SAP, OpenText či Microsoft. Pokud nejste u klienta, pracujte, kde Vám 

Vítáme otevřené lidi, kteří se nebojí zkusit nové věci a říct nahlas svůj názor 

Pošlete nám svůj životopis a nebojte se být originální. 
Výběrové řízení je u nás neformální, obvykle dvoukolové. Nečekají vás 
složité testy ani assessment centra.

Jsme významný středoevropský systémový integrátor a poskytovatel 
dlouhodobých služeb prostřednictvím vícejazyčného Support centra 
a Centra sdílených služeb. Na ICT trhu působíme již přes 20 let. Máme 
zastoupení v České republice, na Slovensku a v Rusku. Kromě toho 
a Centra sdílených služeb. Na ICT trhu působíme již přes 20 let. Máme 
zastoupení v České republice, na Slovensku a v Rusku. Kromě toho 
a Centra sdílených služeb. Na ICT trhu působíme již přes 20 let. Máme 

realizujeme projekty i v dalších zemích regionů CEE a EMEA. Zaměstnáváme 
více než 200 lidí a naším firemním mottem je být „friendly professional“ - 

Jsme partnerem společností SAP, OpenText a Microsoft. Zaměřujeme 
se na inovativní a oborově orientovaná řešení, zejména pro oblasti 





 /SaintGobainCZSK

Saint-Gobain

 www.saint-gobain.cz

 Petra Dušková     petra.duskova@saint-gobain.com

Částečný úvazek

Brigáda

Praxe / Stáž

Trainee program

Závěrečná práce
(Diplomka / Bakalářka)

105

OstatníOstatníOstatní

Hledáme strojní a procesní inženýry, inženýry kvality a další potřebné 
techniky, kteří mají zájem pracovat ve výrobní firmě. Dále vítáme také 
elektro inženýry zajímající se o automatizaci v řízení výroby.

•  příležitost zažít skvělý pocit, když se věci daří
•  velký prostor pro získávání zkušeností a další vzdělávání
•  možnost spolupráce s dalšími závody v rámci koncernu SG
•  kamarádský tým, na který se dá spolehnout i pěknou finanční odměnu

• studujete VŠ technického směru
• máte zájem o technologie a výrobu
• domluvíte se anglicky, případně německy nebo francouzsky

Ve většině případů je výběrové řízení dvoukolové. Potkáte se se zástupci 
personálního oddělení a manažery dané oblasti. Rádi vám také ukážeme 
výrobní části závodů a pracoviště. Hodně se vás budeme ptát na to,
co vás opravdu zajímá, abychom vám mohli nabídnout takovou práci, 
která vás bude bavit!

OBORY PŮSOBENÍ:

STÁNEK
PROFIL SPOLEČNOSTI

HLEDÁME

NABÍZÍME

POŽADAVKY NA UCHAZEČE

PRŮBĚH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA

HumanitníHumanitní

Stavebnictví

Chemie

InformatikaInformatika

ArchitekturaArchitekturaArchitektura

Strojní





DesignDesign





EkonomieEkonomie





Elektro



 Smrčkova 2485/4, 180 00 Praha 8

DEN: 28. 03. 2018

Skupina Saint-Gobain patří k top 100 průmyslovým podnikům světa
a mezi 100 nejvíce inovativních firem na světě. Navrhuje a vyrábí vysoce 
výkonné stavební materiály, které poskytují inovativní řešení energetické 
efektivity a ochrany životního prostředí. Dodává komplexní řešení
pro kvalitní a udržitelné bydlení. Vyrábí skla pro stavebnictví
i automobilový průmysl a systémy pro zásobování vodou.
V ČR působí Saint-Gobain od roku 1992. Aktuálně do ní patří 4 společnosti 
spravující 14 výrobních závodů, 9 značek a zaměstnávající více než 4 000 
zaměstnanců. Na základě přísného a nezávislého auditu získala Skupina 
opakovaně certifikaci TOP EMPLOYER.

 /company/saint-gobain-ceska-republika
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 petra.duskova@saint-gobain.com

Hledáme strojní a procesní inženýry, inženýry kvality a další potřebné 
techniky, kteří mají zájem pracovat ve výrobní firmě. Dále vítáme také 

Ve většině případů je výběrové řízení dvoukolové. Potkáte se se zástupci 
personálního oddělení a manažery dané oblasti. Rádi vám také ukážeme 
výrobní části závodů a pracoviště. Hodně se vás budeme ptát na to,
co vás opravdu zajímá, abychom vám mohli nabídnout takovou práci, 
která vás bude bavit!

Skupina Saint-Gobain patří k top 100 průmyslovým podnikům světa
a mezi 100 nejvíce inovativních firem na světě. Navrhuje a vyrábí vysoce 
výkonné stavební materiály, které poskytují inovativní řešení energetické 
efektivity a ochrany životního prostředí. Dodává komplexní řešení
pro kvalitní a udržitelné bydlení. Vyrábí skla pro stavebnictví

V ČR působí Saint-Gobain od roku 1992. Aktuálně do ní patří 4 společnosti 
spravující 14 výrobních závodů, 9 značek a zaměstnávající více než 4 000 
zaměstnanců. Na základě přísného a nezávislého auditu získala Skupina 





 
 

PROCESS OF INTERVIEW:

SAP Internship Experience Project

 www.sap.com/about/careers/university-programs/students/internships
 

We offer SAP iXp (Internship Experience Project) where we place
the right students with the right teams inside SAP Ariba and SAP Concur.
Our intern positions cover many fields from Cloud Services 
to programming, mobile development, SaaS implementation and post-
implementation support. 

What makes our six-months, part-time paid internship program different 
than any other? Our interns:
•  Run projects that hit the bottom line  •  Learn from business executives
•  Develop some of the latest technologies and products
•  Working on their personal development and skills

We are looking for all dreamers and disruptors who want to explore 
their future career path within IT. Our positions are suitable for students 
of Computer Science, Informational Management and similar but also 
for those who are interested in positions with foreign languages (FR, GE, IT).

Selection process for interns is straightforward. You speak over 
the phone with iXp recruiter first to make sure that you have all 
the basic information and to learn more about you. Then you meet 
with your future mentor/manager for technical interview and to learn 
more about your future projects.

COMPANY PROFILE

WE LOOK FOR

WE OFFER

REQUIREMENTS

SAP purpose is to help the world run better and improve people’s lives. 
We’re doing that by bringing cutting-edge technology to life for some 
of the most influential companies in the world.

We do a lot - from SAP Concur cloud travel expense solution  to unique 
SAP Ariba cloud procurement platform and many more , but we don’t do 
it alone.

At SAP, we know success means different things to different people 
and believe that an individual’s success & well-being leads to ours. 
We put efforts into creating an exciting work environment that attracts 
individuals who are eager to drive innovation and wow customers 
in a team based environment.

A26

FIELDS:

STAND

OPPORTUNITIES:

OtherOther

HumanitiesHumanities

DesignDesign

CivilCivil

ChemistryChemistry

EconomyEconomy

IT

ArchitectureArchitectureArchitecture

ElectricalElectrical

MechanicalMechanical
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Part time

Practise / Internship

Trainee program

DAY: 27. 03. 2018

 Barbora Vaclavikova        barbora.vaclavikova@concur.com
 Bucharova 11, Praha 5

 

We offer SAP iXp (Internship Experience Project) where we place
the right students with the right teams inside SAP Ariba and SAP Concur.
Our intern positions cover many fields from Cloud Services 
to programming, mobile development, SaaS implementation and post-

What makes our six-months, part-time paid internship program different 

•  Run projects that hit the bottom line  •  Learn from business executives

their future career path within IT. Our positions are suitable for students 
of Computer Science, Informational Management and similar but also 
for those who are interested in positions with foreign languages (FR, GE, IT).

Selection process for interns is straightforward. You speak over 
the phone with iXp recruiter first to make sure that you have all 
the basic information and to learn more about you. Then you meet 
with your future mentor/manager for technical interview and to learn 
more about your future projects.

SAP purpose is to help the world run better and improve people’s lives. 
We’re doing that by bringing cutting-edge technology to life for some 

We do a lot - from SAP Concur cloud travel expense solution  to unique 
SAP Ariba cloud procurement platform and many more , but we don’t do 

At SAP, we know success means different things to different people 
and believe that an individual’s success & well-being leads to ours. 
We put efforts into creating an exciting work environment that attracts 
individuals who are eager to drive innovation and wow customers 

 barbora.vaclavikova@concur.com

FIND YOUR PURPOSE.

Apply today:  

sap.com/careers/ixp 

 We've designed a paid, 6-month internship program 
for students looking to start their careers in the tech 
field and want to work part-time, it's called the SAP 
Internship Experience Project (SAP iXp). 

Learn directly from 

industry experts

Join a global 

community

Work on real projects

Make an impact 



FIND YOUR PURPOSE.

Apply today:  

sap.com/careers/ixp 

 We've designed a paid, 6-month internship program 
for students looking to start their careers in the tech 
field and want to work part-time, it's called the SAP 
Internship Experience Project (SAP iXp). 

Learn directly from 

industry experts

Join a global 

community

Work on real projects

Make an impact 



 

Schenck Process

 www.schenckprocess.cz

 Na hůrce 1041/2, 161 00 Praha 6 – Ruzyně

 

 Julie Matuštíková    julie.matustikova@schenckprocess.cz

Plný úvazek

Částečný úvazek

Praxe / Stáž

Závěrečná práce
(Diplomka / Bakalářka)

N31

OstatníOstatníOstatní

Aktivní a motivované kolegy k rozšíření naší společnosti na pozice:
• Konstruktér strojních zařízení
• Programátor řídicích systémů
• Servisní technik

• Možnost rozvoje a zažít inovaci v praxi
• Flexibilní pracovní dobu
• Až 37 dní volna v roce
• Menší firemní tělocvičnu, fyzioterapii, teambuilding

• VŠ technického směru
• Znalost anglického jazyka
• Základy práce v CAD (AutoCAD,
   SolidWorks...)

• Chuť se učit nové věci
• Proaktivní přístup
• Pozitivní přístup k životu

OBORY PŮSOBENÍ:

STÁNEK
PROFIL SPOLEČNOSTI

HLEDÁME

NABÍZÍME

POŽADAVKY NA UCHAZEČE
MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA

HumanitníHumanitní

StavebnictvíStavebnictví

ChemieChemie

Informatika

ArchitekturaArchitekturaArchitektura

Strojní





DesignDesign





EkonomieEkonomie





Elektro



DEN: 27. 03. 2018

Schenck Process s.r.o. je:
Strojírenská společnost orientující se na průmyslové vážení, dopravu
a dávkování sypkých hmot.
Součástí německého koncernu Schenck Process Group, ale s duchem
rodinné firmy.
V rámci koncernu tzv. Centrum kompetence pro alternativní paliva:
• Vyvíjíme vlastní stroje pro hospodaření s alternativními palivy,
• Realizujeme projekty po celém světě – našimi hlavními zákazníky jsou 

cementárny, elektrárny a železárny,
• Každý rok rosteme, hledáme nové kolegy a učíme se nové věci.
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 julie.matustikova@schenckprocess.cz

Aktivní a motivované kolegy k rozšíření naší společnosti na pozice:

Strojírenská společnost orientující se na průmyslové vážení, dopravu

Součástí německého koncernu Schenck Process Group, ale s duchem

V rámci koncernu tzv. Centrum kompetence pro alternativní paliva:
Vyvíjíme vlastní stroje pro hospodaření s alternativními palivy,
Realizujeme projekty po celém světě – našimi hlavními zákazníky jsou 

Každý rok rosteme, hledáme nové kolegy a učíme se nové věci.

We build on people who understand 
customers’ processes inside out 
and anticipate their needs.

We deliver products and services across 
a diverse range of process industries.

We are committed to process 
excellence in every respect 
both internally and externally.

We proactively track our 
performance, continuously 
challenging ourselves to 
improve effectiveness.

We

Make

Processes

Work



We build on people who understand 
customers’ processes inside out 
and anticipate their needs.

We deliver products and services across 
a diverse range of process industries.

We are committed to process 
excellence in every respect 
both internally and externally.

We proactively track our 
performance, continuously 
challenging ourselves to 
improve effectiveness.

We

Make

Processes

Work
We proactively track our 
performance, continuously 
challenging ourselves to 
improve effectiveness.



 

SEFIRA spol. s r.o.

 www.sefira.cz

 Jana Špryngarová   jobs@sefira.cz

Plný úvazek

Částečný úvazek

Brigáda

Praxe / Stáž

Závěrečná práce
(Diplomka / Bakalářka)

A08

OstatníOstatníOstatní

Hledáme mladé lidi, kteří mají zájem o smysluplnou a zajímavou práci, 
kde mohou nejenom uplatnit své schopnosti, ale i překonávat překážky, 
rozvíjet se a učit. 
Uplatní se u nás lidé, kteří umí programovat (Java, PL/SQL, Oracle),
ale i ti se zájmem o oblast PKI, kryptografii a informační bezpečnost.

Svým zaměstnancům nabízíme kreativní práci na zajímavých a moderních 
řešeních pro významné zákazníky, prostor pro realizaci, přátelský 
kolektiv menší české firmy se zázemím kvalitního realizačního týmu, 
pružnou pracovní dobu a příjemné pracovní prostředí přímo u metra C 
- stanice Budějovická.

Hlavní je schopnost práce v týmu, samostatnost, proaktivní přístup k řešení 
problémů, zájem a schopnost seznamovat se s business problematikou 
klienta a ochota učit se další technologie a nové dovednosti a aktivně
je využívat v praxi.

Průběh výběrového řízení závisí na pozici, na kterou se k nám uchazeč 
hlásí. U juniorských pozic jde často jen o popovídání o znalostech
a zkušenostech. U seniorních pozic mívá výběrové řízení více kol,
v rámci nichž uchazeč např. dostane zadání praktické úlohy s časem 
na přípravu.

OBORY PŮSOBENÍ:

STÁNEK
PROFIL SPOLEČNOSTI

HLEDÁME

NABÍZÍME

POŽADAVKY NA UCHAZEČE

PRŮBĚH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA

HumanitníHumanitní

StavebnictvíStavebnictví

ChemieChemie

Informatika

ArchitekturaArchitekturaArchitektura

StrojníStrojní





DesignDesign





EkonomieEkonomie





ElektroElektro



 Antala Staška 2027/77, 140 00  Praha 4

DEN: 27. 03. 2018

Společnost SEFIRA je dodavatelem IT řešení a služeb. Specializuje se 
na služby vytvářející důvěru se zaměřením na dodávky moderních 
systémů pro důvěryhodné vytváření, ověřování a dlouhodobé uchovávání 
elektronických dokumentů. V IT bezpečnosti nabízí konzultace a řešení 
v oblastech elektronické identity, autentizace, identity managementu 
a PKI. SEFIRA poskytuje komplexní služby od vytvoření IT strategie, 
přes návrh architektury informačních systémů, zakázkový vývoj software 
až po procesní, datovou a systémovou integraci. Našimi klienty jsou 
například společnosti ČEZ, Kooperativa pojišťovna, Česká Národní banka, 
Ministerstvo obrany nebo Grantová agentura České republiky.

 /company/sefi ra
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Hledáme mladé lidi, kteří mají zájem o smysluplnou a zajímavou práci, 
kde mohou nejenom uplatnit své schopnosti, ale i překonávat překážky, 

Uplatní se u nás lidé, kteří umí programovat (Java, PL/SQL, Oracle),
ale i ti se zájmem o oblast PKI, kryptografii a informační bezpečnost.

Svým zaměstnancům nabízíme kreativní práci na zajímavých a moderních 
řešeních pro významné zákazníky, prostor pro realizaci, přátelský 
kolektiv menší české firmy se zázemím kvalitního realizačního týmu, 

problémů, zájem a schopnost seznamovat se s business problematikou 
klienta a ochota učit se další technologie a nové dovednosti a aktivně

Průběh výběrového řízení závisí na pozici, na kterou se k nám uchazeč 
hlásí. U juniorských pozic jde často jen o popovídání o znalostech
a zkušenostech. U seniorních pozic mívá výběrové řízení více kol,
v rámci nichž uchazeč např. dostane zadání praktické úlohy s časem 

Společnost SEFIRA je dodavatelem IT řešení a služeb. Specializuje se 
na služby vytvářející důvěru se zaměřením na dodávky moderních 
systémů pro důvěryhodné vytváření, ověřování a dlouhodobé uchovávání 
elektronických dokumentů. V IT bezpečnosti nabízí konzultace a řešení 
v oblastech elektronické identity, autentizace, identity managementu 
a PKI. SEFIRA poskytuje komplexní služby od vytvoření IT strategie, 
přes návrh architektury informačních systémů, zakázkový vývoj software 
až po procesní, datovou a systémovou integraci. Našimi klienty jsou 
například společnosti ČEZ, Kooperativa pojišťovna, Česká Národní banka, 
až po procesní, datovou a systémovou integraci. Našimi klienty jsou 
například společnosti ČEZ, Kooperativa pojišťovna, Česká Národní banka, 
až po procesní, datovou a systémovou integraci. Našimi klienty jsou 

Ministerstvo obrany nebo Grantová agentura České republiky.



 /sledujseznam

Seznam.cz

 Lucie Krupková        kariera@fi rma.seznam.cz

Plný úvazek

Částečný úvazek

Brigáda

Praxe / Stáž

Trainee program

Závěrečná práce
(Diplomka / Bakalářka)

A23

OstatníOstatní

Hledáme nejen mistry v oboru, ale příležitost dáváme také čerstvým 
absolventům a myslíme i na studenty. Máme připravený Trainee program 
a poskytujeme jim pomocnou ruku při vedení diplomových prací. 
Více informací zjistíte na kariera.seznam.cz nebo nám napište na:
kariera@firma.seznam.cz.

• práci s nejnovějšími technologiemi (Hadoop, Docker, Cassandra, Node.js...)
•  možnost učit se od odborníků (přednášíme i v Silicon Valley)
•  příspěvky na sport, kulturu, vzdělávání, cestování a zdraví
•  5 týdnů dovolené, flexibilní pracovní dobu

Nejčastěji potřebujeme specialisty se znalostí:
• HTML, CSS, JavaScriptu
• C++, Pythonu, Javy
• iOS, Android
• OS Linux

Nejprve se vám ozve naše HR specialistka, která zjistí, co vás baví
a co umíte. Abyste spolu našli tu nejvhodnější pozici, domluvíte se
na zpracování domácí úlohy. Potom se už jen potkáte s vedoucím týmu, 
který hledá posilu. Nezapomeňte být sami sebou. Výsledek vám dáme 
vědět co nejdříve.

OBORY PŮSOBENÍ:

STÁNEK
PROFIL SPOLEČNOSTI

HLEDÁME

NABÍZÍME

POŽADAVKY NA UCHAZEČE

PRŮBĚH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA

HumanitníHumanitní

StavebnictvíStavebnictví

ChemieChemie

Informatika

ArchitekturaArchitektura

StrojníStrojní





Design





EkonomieEkonomie





ElektroElektro



 Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5

DEN: 27. 03. 2018

Seznam.cz je společnost, která vyvíjí desítky internetových služeb 
a aplikací. Zkoušíme nové postupy a pracujeme s nejmodernějšími 
technologiemi.

Seznam je
• Pro lidi místem, kam se chodí bavit a vyhledávat užitečné informace. 
• Pro podnikatele nástrojem, jak dostat svou reklamu k těm,

které zajímá.
• Pro vydavatele cestou, jak získat víc publika a monetizovat svůj obsah 

díky podpoře největšího českého média.

Podporujeme inovace, komunikujeme otevřeně, jednáme slušně
a jsme neformální. Naše firemní kultura je postavena na hodnotách,
které společně sdílíme a jsou nám přirozené.

 kariera.seznam.cz   
 /company/seznam.cz
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 /SIDAT-spol-s-ro-397070050453552

SIDAT, spol. s r.o.

 www.sidat.cz 

 Kristýna Večerková   vecerkova@sidat.cz

Plný úvazek

Částečný úvazek

226

OstatníOstatníOstatní

• Asistenty a inženýry projektu do technicko výrobního úseku
• Projektanty (junior a seinor) do oddělení elektro projektů
• Techniky do oddělení elektro projektů

• plný nebo částečný úvazek, možnost nástupu ihned 
• tvůrčí práci v oblasti automatizace s možností cestování po ČR

i v zahraničí (www.sidat.cz/reference) 
• možnost kariérního rozvoje a vzdělávání 
• 5 týdnů dovolené, NTB , mobil, stravenky,pružná pracovní doba

• technické vzdělání, zájem o oblast řídicích či informačních systémů pro výrobu 
• povědomí o programování PLC, HMI/SCADA systémů nebo databázových 

aplikací, elektrotechnické vzdělání dle vyhlášky 50/78 Sb. 
• komunikativní znalost AJ
• samostatnost, řidičský průkaz sk. B 

Pro prostudování vašeho životopisu vás pozveme na pohovor, kde své 
zkušenosti a představy o budoucí práci prodiskutujete s jednatelem 
společnosti a zároveň ředitelem příslušné divize.

OBORY PŮSOBENÍ:

STÁNEK
PROFIL SPOLEČNOSTI

HLEDÁME

NABÍZÍME

POŽADAVKY NA UCHAZEČE

PRŮBĚH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA

HumanitníHumanitní

StavebnictvíStavebnictví

ChemieChemie

Informatika

ArchitekturaArchitekturaArchitektura

Strojní





DesignDesign





EkonomieEkonomie





Elektro



 Jinonická 80, 158 00 Praha 5

DEN: 27. 03. 2018

Společnost vznikla v roce 1990 a dodnes je vlastněna českými fyzickými 
osobami. V současné době má více než 80 zaměstnanců v kancelářích v 
Praze 5 a dosahuje obratu čtvrt miliardy Kč. SIDAT zabezpečuje služby a 
dodávky v oblastech:
• Komplexní automatizace (tvorba aplikačního SW pro procesní

a vizualizační úroveň)
• Výrobní informatika (MIS/MES, PMIS, EMI, LIMS)
• Customer Care (Dodávky HW, školení, servis)
• Průmysl 4.0 a integrační projekty. 

Spolupracujeme s předními světovými výrobci jako Siemens, AspenTech, 
MS SQL, Emerson Process Management, ProLeiT apod. Nasazujeme také 
vlastní aplikační platformu SIDAS.

 /company/5345046
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Asistenty a inženýry projektu do technicko výrobního úseku

tvůrčí práci v oblasti automatizace s možností cestování po ČR

povědomí o programování PLC, HMI/SCADA systémů nebo databázových 

Pro prostudování vašeho životopisu vás pozveme na pohovor, kde své 
zkušenosti a představy o budoucí práci prodiskutujete s jednatelem 
společnosti a zároveň ředitelem příslušné divize.

Společnost vznikla v roce 1990 a dodnes je vlastněna českými fyzickými 
osobami. V současné době má více než 80 zaměstnanců v kancelářích v 
Praze 5 a dosahuje obratu čtvrt miliardy Kč. SIDAT zabezpečuje služby a 

Komplexní automatizace (tvorba aplikačního SW pro procesní

Spolupracujeme s předními světovými výrobci jako Siemens, AspenTech, 
MS SQL, Emerson Process Management, ProLeiT apod. Nasazujeme také 



 /siemenscz

Siemens, s.r.o.

 Tomáš Tietz       tomas.tietz@siemens.com

Plný úvazek

Částečný úvazek

Brigáda

Závěrečná práce
(Diplomka / Bakalářka)

116

Ostatní

Embedded SW/HW developer, Verification & Validation engineer, 
Mechanical Engineer, Apl. inženýr, Cloud developer, Tech. konzultant
pro pohony, Servisní technik, Programátor PLC, Strojní konstruktér,
Elektroprojektant, Technik elektrokonstrukce, Vývojář řídících systémů, 
Systémový inženýr - trakce

• 5 týdnů dovolené, flexibilní prac. dobu, home office
• rozpočet na benefity ve výši min. 24 000 Kč, který lze proměnit až

na 8 dní volna navíc, bodů do cafeterie či příspěvků na penzijní 
a/nebo životní pojištění, 

• příspěvek na stravování, možnost stát se akcionářem Siemens

Každý uchazeč by se měl domluvit anglicky, němčina je velikou výhodou.
Absolventi technických oborů - nejvíce hledáme absolventy oborů 
elektrotechnika, strojní, informatika, automatizace, robotika, pohony, 
programování a další. Hledáme zapálené kandidáty s proaktivním 
přístupem.

Pokud splňujete požadavky na pozici, ozve se Vám personalista a položí 
pár otázek. Poté by následoval osobní pohovor (1-2 kola), kde byste se 
setkal/a již s potenciálním nadřízeným. V případě úspěchu Vám bude 
sdělena a zaslána oficiální pracovní nabídka. 
Informujeme i neúspěšné kandidáty.

OBORY PŮSOBENÍ:

STÁNEK
PROFIL SPOLEČNOSTI

HLEDÁME

NABÍZÍME

POŽADAVKY NA UCHAZEČE

PRŮBĚH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA

Humanitní

StavebnictvíStavebnictví

ChemieChemie

Informatika

ArchitekturaArchitektura

Strojní





Design





Ekonomie





Elektro



 Siemensova 1, 155 00 Praha 13

DEN: 28. 03. 2018

Siemens patří mezi největší elektrotechnické firmy v České republice 
a již více než 125 let je nedílnou součástí českého průmyslu a zárukou 
moderních a inovativních technologií. Se svými 10 000 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. 
Siemens má v Česku významná administrativní centra v Praze a Ostravě 
a dále sedm odštěpných závodů v Brně, Mohelnici, Drásově, Letohradě, 
Trutnově a Frenštátě pod Radhoštěm.

 www.siemens.cz    
 Siemens
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 /Skanska.v.CR.a.SR

Skanska a.s.

 www.skanska.cz        

 Šárka Firbach    sarka.fi rbach@skanska.cz

Plný úvazek

Částečný úvazek

Brigáda

Praxe / Stáž

S09

OstatníOstatníOstatní

• Přípravář/ kalkulant /rozpočtář
• Asistent stavbyvedoucího, mistr
• Přípravář SHZ
• Technik BOZP a PO

• Přípravář zdravotně technické 
instalace

• Projektant lehkých obvodových 
plášťů

• Projektant TZB

Zajímavou práci, která má smysl a je za Vámi vidět.
Jedinečnou možnost stát u zrodu skvělých projektů.
Dlouhodobý rozvoj a možnost učit se od těch nejlepších.
Celou řadu firemních benefitů.

Hledáme motivované studenty či absolventy stavební nebo strojní 
fakulty, kteří se zajímají o trendy ve stavebnictví a developmentu a mají 
zájem se neustále rozvíjet a získávat nové zkušenosti.

OBORY PŮSOBENÍ:

STÁNEK
PROFIL SPOLEČNOSTI

HLEDÁME

NABÍZÍME

POŽADAVKY NA UCHAZEČE
MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA

HumanitníHumanitní

Stavebnictví

ChemieChemie

InformatikaInformatika

ArchitekturaArchitekturaArchitektura

Strojní





DesignDesign





EkonomieEkonomie





Elektro



 Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha

DEN: 27. 03. 2018

Mezinárodní skupina Skanska, zabývající se stavebními službami 
a vývojem projektů, patří mezi vedoucí společnosti působící
na českém a slovenském trhu. Absolventi u nás nacházejí uplatnění
v oblasti pozemního stavitelství, dopravního stavitelství, rezidenčního 
a komerčního developmentu a stavebních služeb.
Projekty a stavby vybudované námi jsou označované jako nápadité, 
kvalitní a schopné vytrvat desetiletí, pro nás jsou to však lidé, kteří stojí 
za těmito projekty – lidé kteří budují svojí kariéru v naší společnosti –
na které jsme opravdu hrdí.
Ve Skanska Vám nabízíme možnost využít Vaše znalosti a dovednosti 
a stát se důležitou součástí našeho týmu.

 /company/skanska
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Přípravář zdravotně technické 

Projektant lehkých obvodových 

fakulty, kteří se zajímají o trendy ve stavebnictví a developmentu a mají 

Mezinárodní skupina Skanska, zabývající se stavebními službami 
a vývojem projektů, patří mezi vedoucí společnosti působící
na českém a slovenském trhu. Absolventi u nás nacházejí uplatnění
v oblasti pozemního stavitelství, dopravního stavitelství, rezidenčního 

Projekty a stavby vybudované námi jsou označované jako nápadité, 
kvalitní a schopné vytrvat desetiletí, pro nás jsou to však lidé, kteří stojí 
za těmito projekty – lidé kteří budují svojí kariéru v naší společnosti –

Ve Skanska Vám nabízíme možnost využít Vaše znalosti a dovednosti 

Stavíme svět, 
ve kterém 
sami chceme žít



Stavíme svět, 
ve kterém 
sami chceme žít



Skupina ČEPS

 www.ceps.cz

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

Nabízíme zajímavé, perspektivní 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.

PROFIL SPOLEČNOSTI

HLEDÁME

NABÍZÍME

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. Předmětem činnosti společnosti ČEPS 
Invest je zajištění technického a projektového řešení staveb, komplexní 
inženýrské činnosti.

 /company/263172/admin/updates

 Tereza Smrčková    smrckova@ceps.cz

Plný úvazek

Částečný úvazek

Brigáda

Praxe / Stáž

Trainee program

Závěrečná práce
(Diplomka / Bakalářka)

116

OstatníOstatníOstatní

OBORY PŮSOBENÍ:

STÁNEK

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA

HumanitníHumanitní

StavebnictvíStavebnictví

ChemieChemie

InformatikaInformatika

ArchitekturaArchitekturaArchitektura

StrojníStrojní





DesignDesign





EkonomieEkonomie





Elektro



 Elektrárenská 774/2, Praha 10 

DEN: 27. 03. 2018
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Hledáme talentované  a motivované studenty/absolventy energetiky 
a elektrotechniky se zájmem o vystudovaný obor.  Hledáme ty z Vás, které 
baví pracovat v týmu a kteří se chtějí dále učit a vybudovat si unikátní 

Nabízíme zajímavé, perspektivní zaměstnání v oboru energetika/
elektrotechnika ve společnosti, která má jedinečné know-how 

ČEPS, a.s., je jediným provozovatelem elektro-energetické přenosové 
soustavy v České republice. Zajišťuje přenos elektřiny nejvyššího napětí 
ČEPS, a.s., je jediným provozovatelem elektro-energetické přenosové 
soustavy v České republice. Zajišťuje přenos elektřiny nejvyššího napětí 
ČEPS, a.s., je jediným provozovatelem elektro-energetické přenosové 

a udržuje potřebnou rovnováhu mezi výrobou a spotřebou elektrické 

ČEPS, a.s., poskytuje přenosové a systémové služby, zajišťuje podpůrné 
služby a dispečersky řídí zařízení přenosové soustavy i systémové zdroje 

Společnost ČEPS Invest je inženýrsko-dodavatelskou organizací rozvodných 
zařízení pro elektroenergetiku. Předmětem činnosti společnosti ČEPS 
Společnost ČEPS Invest je inženýrsko-dodavatelskou organizací rozvodných 
zařízení pro elektroenergetiku. Předmětem činnosti společnosti ČEPS 
Společnost ČEPS Invest je inženýrsko-dodavatelskou organizací rozvodných 

Invest je zajištění technického a projektového řešení staveb, komplexní 

Předáme ti 
unikátní know-how 
v oblasti provozu, 
rozvoje a údržby 
přenosové 
soustavy.

PROČ PRACOVAT VE SKUPINĚ ČEPS?

Získáš znalosti 
o fungování 
a vytváření 
elektroenerge-
tického trhu.
 

Umožníme ti 
spolupracovat 
se špičkovými 
odborníky 
ve svém 
oboru v ČR 
i v zahraničí.

Nabídneme 
ti možnosti 
dalšího vzdělání 
a osobního 
rozvoje.

Jsme výhradním provozovatelem elektroenergetické přenosové soustavy České republiky. 
Dispečersky zajišťujeme rovnováhu mezi výrobou a spotřebou elektřiny v každém okamžiku. 
Obnovujeme, udržujeme a rozvíjíme přenosovou soustavu o napětí 220 kV a 400 kV. Všem 
účastníkům trhu s elektřinou poskytujeme přenosové služby za rovných a transparentních 
podmínek. Aktivně se podílíme na formování liberalizovaného trhu s elektřinou v ČR i Evropě.

PŘINES NÁM SVOU ENERGII!

PŘIDEJ SE MEZI NÁS!
Aktuálně obsazované pozice najdeš na našich webových stránkách v sekci Kariéra.

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

I n v e s t

www.skupinaceps.cz

PŘINES NÁM SVOU ENERGII!

I n v e s t

www.skupinaceps.cz

PŘINES NÁM SVOU ENERGII!

Jsme prima 
kolektiv, 
pracujeme 
v přátelském 
prostředí 
a máme fajn 
benefi ty.

Přines nám svou energii 2017 - A4.indd   1 6. 2. 2017   16:36:19



Předáme ti 
unikátní know-how 
v oblasti provozu, 
rozvoje a údržby 
přenosové 
soustavy.

PROČ PRACOVAT VE SKUPINĚ ČEPS?

Získáš znalosti 
o fungování 
a vytváření 
elektroenerge-
tického trhu.
 

Umožníme ti 
spolupracovat 
se špičkovými 
odborníky 
ve svém 
oboru v ČR 
i v zahraničí.

Nabídneme 
ti možnosti 
dalšího vzdělání 
a osobního 
rozvoje.

Jsme výhradním provozovatelem elektroenergetické přenosové soustavy České republiky. 
Dispečersky zajišťujeme rovnováhu mezi výrobou a spotřebou elektřiny v každém okamžiku. 
Obnovujeme, udržujeme a rozvíjíme přenosovou soustavu o napětí 220 kV a 400 kV. Všem 
účastníkům trhu s elektřinou poskytujeme přenosové služby za rovných a transparentních 
podmínek. Aktivně se podílíme na formování liberalizovaného trhu s elektřinou v ČR i Evropě.

PŘINES NÁM SVOU ENERGII!

PŘIDEJ SE MEZI NÁS!
Aktuálně obsazované pozice najdeš na našich webových stránkách v sekci Kariéra.

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

I n v e s t

www.skupinaceps.cz

PŘINES NÁM SVOU ENERGII!

I n v e s t

www.skupinaceps.cz

PŘINES NÁM SVOU ENERGII!

Jsme prima 
kolektiv, 
pracujeme 
v přátelském 
prostředí 
a máme fajn 
benefi ty.

Přines nám svou energii 2017 - A4.indd   1 6. 2. 2017   16:36:19
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Skupina ČEZ

 www.kdejinde.cz

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

Získáte zaměstnání ve Skupině ČEZ, která se pravidelně umísťuje 
na prvních příčkách anket o nejlepšího a ekonomicky stabilního 
zaměstnavatele. Práci, v rámci které si budete dále rozvíjet své znalosti 
a zkušenosti.

PROFIL SPOLEČNOSTI

HLEDÁME

NABÍZÍME

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 
zákazníkům plyn a teplo.

Společnost ČEZ je jádrem 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 či zpracování 
vedlejších energetických produktů. Skupina ČEZ je aktivní na poli vědy 
i inovací, v celém regionu lídrem v rozvoji chytrých sítí a elektromobilů.

 

 Martin Klacián     martin.klacian@cez.cz

Praxe / Stáž

Závěrečná práce
(Diplomka / Bakalářka)
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OstatníOstatníOstatní

OBORY PŮSOBENÍ:

STÁNEK

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA

HumanitníHumanitní

StavebnictvíStavebnictví

ChemieChemie

InformatikaInformatika

ArchitekturaArchitekturaArchitektura

Strojní





DesignDesign





EkonomieEkonomie





Elektro



 Duhová 425/1, 140 00 Praha 4 

DEN: 27.-28. 03. 2018
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 /PracevCEZu

Aktuální nabídku pracovních pozic v rámci celé Skupiny ČEZ a různých 
akcí pro studenty a absolventy, na kterých se můžeme setkat, najdete 

Získáte zaměstnání ve Skupině ČEZ, která se pravidelně umísťuje 
na prvních příčkách anket o nejlepšího a ekonomicky stabilního 
zaměstnavatele. Práci, v rámci které si budete dále rozvíjet své znalosti 

Společnost ČEZ je největším energetickým uskupením 
v České republice i v rámci celé střední a jihovýchodní Evropy. 
Společnost ČEZ je největším energetickým uskupením 
v České republice i v rámci celé střední a jihovýchodní Evropy. 
Společnost ČEZ je největším energetickým uskupením 

ČEZ je největším výrobcem elektřiny v České republice, dále dodává 
v České republice i v rámci celé střední a jihovýchodní Evropy. 
ČEZ je největším výrobcem elektřiny v České republice, dále dodává 
v České republice i v rámci celé střední a jihovýchodní Evropy. 

Společnost ČEZ je jádrem 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 či zpracování 
vedlejších energetických produktů. Skupina ČEZ je aktivní na poli vědy 
projektování, výstavby a údržby energetických zařízení či zpracování 
vedlejších energetických produktů. Skupina ČEZ je aktivní na poli vědy 
projektování, výstavby a údržby energetických zařízení či zpracování 

i inovací, v celém regionu lídrem v rozvoji chytrých sítí a elektromobilů.

Kde jinde to dokážete

ÚSPĚŠNÁ 
KARIÉRA

ZAČÍNÁ SPRÁVNÝM ROZHODNUTÍM

Sleduj KDEJINDE.cz

KdeJinde_inzerce_A4.indd   1 25.1.2018   11:04:59
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 /unipetrol.cr

Skupina UNIPETROL

 www.unipetrol.cz

 Anna Říhová Horáková   anna.horakova@unipetrol.cz

Plný úvazek

Částečný úvazek

Brigáda

Praxe / Stáž

Trainee program

Závěrečná práce
(Diplomka / Bakalářka)

210

Ostatní

Hledáme k nám spolehlivou, samostatnou, iniciativní a motivovanou 
osobnost. Uplatnění u nás najdou převážně absolventi s chemickým 
či technickým zaměřením a nejen oni.
Odstartujte svou kariéru s námi :)

Nabízíme pracovní zkušenost ve stabilní společnosti, která bude investicí 
do Vaší budoucnosti.
Pro absolventy do 2 let od ukončení studia nabízíme program ABSOLVENT, 
který je určen i absolventům bez předchozí praxe.

Hledáme motivované studenty a absolventy bakalářského nebo magisterského 
studia, kteří chtějí rozvíjet teoretické znalosti, získané na VŠ.

Výběrová řízení se u nás liší v závislosti na poptávanou pozici.
Celý proces začínám zasláním Vašeho CV. Všichni kandidáti bez rozdílu 
poté procházejí standardním osobním pohovorem a další postup záleží 
na konkrétní pozici.

OBORY PŮSOBENÍ:

STÁNEK
PROFIL SPOLEČNOSTI

HLEDÁME

NABÍZÍME

POŽADAVKY NA UCHAZEČE

PRŮBĚH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA

Humanitní

Stavebnictví

Chemie

Informatika

Architektura

Strojní





Design





Ekonomie





Elektro



 Na Pankráci 127, 140 00 Praha 4

DEN: 28. 03. 2018

Jsme jediným zpracovatelem ropy v České republice a řadíme se 
mezi nejvýznamnější producenty plastu v Evropě.
Z ropy kromě paliv, která prodáváme na vlastních, více než 400 čerpacích 
stanicích BENZINA, vyrábíme také oleje a maziva MOGUL.  Jsme zároveň 
majitelem hokejového klubu VERVA LITVÍNOV.
Provozujeme jeden z nejkomplexnějších petrochemických areálů, 
který dodává materiály pro výrobu v moderní ekonomice.
Je toho mnoho, co o nás možná ještě nevíte :)

 /company/unipetrol-a-s-
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 anna.horakova@unipetrol.cz

Hledáme k nám spolehlivou, samostatnou, iniciativní a motivovanou 
osobnost. Uplatnění u nás najdou převážně absolventi s chemickým 

Nabízíme pracovní zkušenost ve stabilní společnosti, která bude investicí 

Pro absolventy do 2 let od ukončení studia nabízíme program ABSOLVENT, 

Výběrová řízení se u nás liší v závislosti na poptávanou pozici.
Celý proces začínám zasláním Vašeho CV. Všichni kandidáti bez rozdílu 
poté procházejí standardním osobním pohovorem a další postup záleží 
na konkrétní pozici.

Jsme jediným zpracovatelem ropy v České republice a řadíme se 

Z ropy kromě paliv, která prodáváme na vlastních, více než 400 čerpacích 
stanicích BENZINA, vyrábíme také oleje a maziva MOGUL.  Jsme zároveň 

Provozujeme jeden z nejkomplexnějších petrochemických areálů, 





Skupina ÚJV

 www.skupinaujv.cz

 Tomáš Křesťan     tomas.krestan@ujv.cz

Plný úvazek

Částečný úvazek

Brigáda

Praxe / Stáž

Závěrečná práce
(Diplomka / Bakalářka)

217

Ostatní

Studenty a absolventy technických oborů, kteří mají u nás možnost 
uplatnit získané teoretické znalosti na projektech a zakázkách
v komerční praxi. Snažíme se bořit mýty, že u nás mohou pracovat jen 
následovníci Alberta Einsteina nebo Sheldona Coopera.

• Minimálně 5 týdnů dovolené,sick days
• Finanční příspěvky na životní pojištění a důchodové připojištění
• Příspěvek na stravování, poukázky Flexi Pass,flexibilní pracovní doba
• Možnost alternativních úvazků (zkrácená pracovní doba)
• Nadstandardní zdravotní péče

• Student či absolvent vysoké školy technického zaměření
• Technické myšlení a logiku
• Chuť pracovat na ojedinělých projektech

Snažíme se při 1. kole pohovoru probrat co by chtěl kandidát dělat, 
jaké má zkušenosti a při 2. kole mu ukazujeme pracoviště.

OBORY PŮSOBENÍ:

STÁNEK
PROFIL SPOLEČNOSTI

HLEDÁME

NABÍZÍME

POŽADAVKY NA UCHAZEČE

PRŮBĚH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA

HumanitníHumanitní

Stavebnictví

Chemie

InformatikaInformatika

ArchitekturaArchitekturaArchitektura

Strojní





DesignDesign





EkonomieEkonomie





Elektro



 Hlavní 130, Řež, 250 68 Husinec

DEN: 28. 03. 2018

Skupina ÚJV zahrnuje mateřskou společnost ÚJV Řež, a. s., a tři její 
100% vlastněné dceřiné společnosti. Aktivity Skupiny ÚJV se synergicky 
zaměřují na výzkum a specializované služby pro energetiku, průmysl
a nukleární medicínu v ČR i v zahraničí. Jednotlivé společnosti disponují 
rozsáhlou, často unikátní technologickou infrastrukturou a jsou zapojeny 
do řady profesionálních platforem na národní i mezinárodní úrovni. 
Skupina ÚJV je členem Skupiny ČEZ.
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Studenty a absolventy technických oborů, kteří mají u nás možnost 
uplatnit získané teoretické znalosti na projektech a zakázkách
v komerční praxi. Snažíme se bořit mýty, že u nás mohou pracovat jen 

Snažíme se při 1. kole pohovoru probrat co by chtěl kandidát dělat, 
jaké má zkušenosti a při 2. kole mu ukazujeme pracoviště.

Skupina ÚJV zahrnuje mateřskou společnost ÚJV Řež, a. s., a tři její 
100% vlastněné dceřiné společnosti. Aktivity Skupiny ÚJV se synergicky 
Skupina ÚJV zahrnuje mateřskou společnost ÚJV Řež, a. s., a tři její 
100% vlastněné dceřiné společnosti. Aktivity Skupiny ÚJV se synergicky 
Skupina ÚJV zahrnuje mateřskou společnost ÚJV Řež, a. s., a tři její 

zaměřují na výzkum a specializované služby pro energetiku, průmysl
a nukleární medicínu v ČR i v zahraničí. Jednotlivé společnosti disponují 
zaměřují na výzkum a specializované služby pro energetiku, průmysl
a nukleární medicínu v ČR i v zahraničí. Jednotlivé společnosti disponují 
zaměřují na výzkum a specializované služby pro energetiku, průmysl

rozsáhlou, často unikátní technologickou infrastrukturou a jsou zapojeny 
do řady profesionálních platforem na národní i mezinárodní úrovni. 



SMP CZ

 Ivana Hlochová    hlochova@smp.cz

Plný úvazek

Částečný úvazek

Praxe / Stáž

Závěrečná práce
(Diplomka / Bakalářka)

S03

OstatníOstatní

Ve skupině VINCI, společnostech skupiny SMP přijímáme naše 
spolupracovníky pro jejich způsob práce, stejně tak jako pro jejich 
technické kompetence. 

Máte duši podnikatele, jste zvídaví, umíte spolupracovat, jste přesvědčeni 
o tom, že člověk je vždy nadřazen systémům? Podívejte se už nyní na naše 
pracovní nabídky a zapojte se do naší skupiny. Práci u nás si užijete! 

OBORY PŮSOBENÍ:

STÁNEK
PROFIL SPOLEČNOSTI

HLEDÁME

POŽADAVKY NA UCHAZEČE
MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA

HumanitníHumanitní

Stavebnictví

ChemieChemie

InformatikaInformatika

ArchitekturaArchitektura

StrojníStrojní





Design





EkonomieEkonomie





ElektroElektro



 Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4

DEN: 27. 03. 2018

Týmy SMP CZ se podílejí na řešení problémů týkajících se mobility, 
zlepšení životních podmínek, optimalizace městských zařízení 
nebo rozvoje měst. Pomáháme propojovat města a přinášet do nich život
na  povrchu i pod ním. 

Obchodní výzvy společnosti SMP CZ, a to jak v rozsáhlých projektech,
tak v místních operacích, vyžadují harmonii v celém životním cyklu 
projektu – výborné zvládnutí provozu, integraci nových technologií
a inovací. 

Nabízíme špičkové studie a realizace. Přesvědčení, která v kombinaci
s reálnou kulturou bezpečnosti a touhou po občanské a environmentální 
odpovědnosti přispívají k tomu, aby naše povolání plnilo svůj význam.

 www.smp.cz
 /smpcz
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 /company/2176619



 /GroupSoftec

Softec CZ, s.r.o.

 www.softec.cz

 Michaela Kunstátová   kariera@softec.cz

Plný úvazek

Částečný úvazek

Brigáda

Praxe / Stáž

Trainee program

Závěrečná práce
(Diplomka / Bakalářka)

A22

OstatníOstatníOstatní

Hledáme šikovní juniory do Prahy (CZ):
• SW analys   •  Test designer  • SW developer - JAVA, .NET, Angular, React.
Pripravujeme také workshop Way To Frontend. Naši specialisté Ti 
predstaví práci s nejmodernejšími technologiemi. Můžeš se také zapojit
a získat tak zkušenost z reálných projektů. 

• skvělé studijní výsledky
• ochotu a chut se ucit
• IT vzdělání informatického zaměření

UKAŽ, CO JE V TOBĚ!

OBORY PŮSOBENÍ:

STÁNEK
PROFIL SPOLEČNOSTI

HLEDÁME

POŽADAVKY NA UCHAZEČE
MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA

HumanitníHumanitní

StavebnictvíStavebnictví

ChemieChemie

Informatika

ArchitekturaArchitekturaArchitektura

StrojníStrojní





DesignDesign





EkonomieEkonomie





ElektroElektro



 Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4

DEN: 28. 03. 2018

SOFTEC GROUP působí více než 25 let na trhu informačních technologií. V 
ČR nabízíme služby prostřednictvím dceřiné společnosti Softec CZ s.r.o.

Patříme mezi přední společnosti poskytující komplexní poradenskou 
činnost v oblasti SW technologií. Našimi klienty jsou významné 
společnosti v oboru bankovnictví, pojišťovnictví, státní správy, průmyslu 
a telekomunikací.

Naší silnou stránkou je hlavně :
• poradenství v oblasti informačních systémů a consulting,
• analýza, návrh a vývoj komplexních IT řešení na míru
• systémová integrace
• dlouhodobá údržba dodaných řešení.

 /company/166031
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• práci na inspirativních projektech zajišťujících tvůj odborný růst
• kontakt s nejmodernějšími technologiemi
• příjemné a tvořivé prostředí pro práci
• výjimečný a podporující tým
• zajímavý benefitní systém.

NABÍZÍME

1. kolo - personalní a odborní interview 
2. kolo - intelektové a osobnostní testování
Final kolo - pracovní ponuka :)

PRŮBĚH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

SW analys   •  Test designer  • SW developer - JAVA, .NET, Angular, React.
Pripravujeme také workshop Way To Frontend. Naši specialisté Ti 
predstaví práci s nejmodernejšími technologiemi. Můžeš se také zapojit

SOFTEC GROUP působí více než 25 let na trhu informačních technologií. V 
ČR nabízíme služby prostřednictvím dceřiné společnosti Softec CZ s.r.o.
SOFTEC GROUP působí více než 25 let na trhu informačních technologií. V 
ČR nabízíme služby prostřednictvím dceřiné společnosti Softec CZ s.r.o.
SOFTEC GROUP působí více než 25 let na trhu informačních technologií. V 

Patříme mezi přední společnosti poskytující komplexní poradenskou 
činnost v oblasti SW technologií. Našimi klienty jsou významné 
společnosti v oboru bankovnictví, pojišťovnictví, státní správy, průmyslu 

poradenství v oblasti informačních systémů a consulting,

1. kolo - personalní a odborní interview 
2. kolo - intelektové a osobnostní testování
Final kolo - pracovní ponuka :)



Státní pokladna Centrum 
sdílených služeb, s. p.

 Mgr. Anna Stružková   anna.struzkova@spcss.cz

Plný úvazek

Částečný úvazek

Praxe / Stáž

Závěrečná práce
(Diplomka / Bakalářka)

A16

OstatníOstatní

Příležitost u nás najdou šikovní a motivovaní uchazeči, kteří se nebojí 
učit nové věci a pracovat na sobě. Aktuálně hledáme posily do oddělení 
kybernetické bezpečnosti, uplatní se u nás síťaři, administrátoři, analytici, 
architekti, projektoví manažeři a další odborníci potřební pro provoz DC.

Nabízíme příležitost zapojit se do budování ICT státu a zároveň možnost 
pracovat s nejmodernějšími IT technologiemi.
Benefity směle konkurujeme komerčním firmám a poskytujeme dostatek 
prostoru pro sladění osobního a pracovního života.

Baví vás IT? Pokud ano, přijďte zjistit, co Vám můžeme nabídnout. 
Obsazujeme jak seniorní, tak juniorní pozice. Minimálně základní znalost 
oboru je nutná, zbytek Vás naučíme. U nás dostanete příležitost pro kariérní 
i odborný růst.

Pokud Vás zaujme vypsaná pozice nebo budete chtít jen zjistit, 
jaké jsou možnosti, pošlete nám životopis/propojte se s námi přes 
LinkedIn. Následovat bude telefonický rozhovor s případným pozváním
na pohovor. Obvykle nám stačí jedno kolo, abychom se vzájemně poznali 
a řekli si, zda to spolu zkusíme.

OBORY PŮSOBENÍ:

STÁNEK
PROFIL SPOLEČNOSTI

HLEDÁME

NABÍZÍME

POŽADAVKY NA UCHAZEČE

PRŮBĚH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA

HumanitníHumanitní

StavebnictvíStavebnictví

ChemieChemie

Informatika

ArchitekturaArchitektura

StrojníStrojní
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EkonomieEkonomie





ElektroElektro



 Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3

DEN: 27. 03. 2018

Rozvíjíme ICT státu a podílíme se na digitalizaci České republiky. 
Zajišťujeme provoz Národního datového centra s navazujícími 
garantovanými službami (provoz IT, infrastruktura, výpočetní výkon, OS, 
kybernetická bezpečnost, databáze a aplikace). Jako jediný státní podnik 
disponujeme vlastními datovými centry s technologiemi a odbornostmi, 
které zaručují dostatečné pokrytí vysokých nároků v souladu s Národní 
strategií cloud computingu a e-Governmentu.
K tomu využíváme nejmodernější technologie a dbáme na zvyšování 
kvalifikace každého z našich zaměstnanců. Pracujeme především 
pro Ministerstvo financí, ale našimi klienty jsou i další organizační složky 
státu.

 www.spcss.cz
 /company/4856979
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STMicroelectronics

 www.st.com

 Jana Fischerová       jana.fi scherova@st.com

Plný úvazek

Částečný úvazek

Brigáda

Trainee program

Závěrečná práce
(Diplomka / Bakalářka)

N13

OstatníOstatníOstatní

Nadšené elektroinženýry, kteří se v naší firmě mohou realizovat 
jako Aplikační inženýři zabývající se mikrokontroléry, výkonovými měniči 
pro průmyslové pohony, fotovoltaiku atd., ale například i jako návrháři 
integrovaných obvodů.

Práci v mladém kolektivu a neustálý kontakt s moderními technologiemi; 
plně vybavené pracoviště s moderní měřicí technikou; příjemné pracovní 
prostředí v centru Prahy; možnost cestovat a v neposlední řadě atraktivní 
platové ohodnocení s celou řadou zaměstnaneckých benefitů.

Jedno až dvoukolové výběrové řízení, které zahrnuje také detailní 
technický pohovor s uchazečem.

OBORY PŮSOBENÍ:

STÁNEK
PROFIL SPOLEČNOSTI

HLEDÁME

NABÍZÍME

PRŮBĚH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA

HumanitníHumanitní

StavebnictvíStavebnictví

ChemieChemie

Informatika

ArchitekturaArchitekturaArchitektura

StrojníStrojní





DesignDesign





EkonomieEkonomie





Elektro



 Pobřežní 620/3, Praha 8, 186 00

DEN: 27. 03. 2018

STMicroelectronics je předním světovým výrobcem polovodičových 
součástek sloužící zákazníkům v celém spektru aplikací. Jako lídr
na trhu spolupracujeme s našimi zákazníky na nadčasových inovativních 
řešeních.
Pražská pobočka má 170 zaměstnanců a zabývá se především návrhem 
integrovaných obvodů a aplikační podporou velkých zákazníků.
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Nadšené elektroinženýry, kteří se v naší firmě mohou realizovat 
jako Aplikační inženýři zabývající se mikrokontroléry, výkonovými měniči 
pro průmyslové pohony, fotovoltaiku atd., ale například i jako návrháři 

Práci v mladém kolektivu a neustálý kontakt s moderními technologiemi; 
plně vybavené pracoviště s moderní měřicí technikou; příjemné pracovní 
prostředí v centru Prahy; možnost cestovat a v neposlední řadě atraktivní 

Jedno až dvoukolové výběrové řízení, které zahrnuje také detailní 
technický pohovor s uchazečem.

STMicroelectronics je předním světovým výrobcem polovodičových 
součástek sloužící zákazníkům v celém spektru aplikací. Jako lídr
na trhu spolupracujeme s našimi zákazníky na nadčasových inovativních 

Pražská pobočka má 170 zaměstnanců a zabývá se především návrhem 
integrovaných obvodů a aplikační podporou velkých zákazníků.



Státní úřad pro jadernou bezpečnost 
a Státní ústav radiační ochrany v.v.i.

Tereza Marková     tereza.markova@sujb.cz

Plný úvazek

Částečný úvazek

Závěrečná práce
(Diplomka / Bakalářka)

225

Ostatní

Absolventy a studenty technických a přírodovědných oborů se zájmem 
o jadernou energetiku a vědu, kteří se chtějí odborně rozvíjet a mají 
zájem o dlouhodobou spolupráci. Budoucí kolegy inspektory i analytiky 
a výpočtáře, kteří se nebojí výzev.

• prostor pro kariérní růst a vzdělávání, podporu při studiu (diplomky, 
dizertačky, přizpůsobení vašemu studiu)

• pestrou práci (svojí specializaci si můžete vybrat)
• stabilitu (vždy budete potřeba)
• prostor pro vlastní nápady, slibně rostoucí platové ohodnocení

Technický nebo přírodovědný obor studia, schopnost komunikovat 
v anglickém jazyce, ochota učit se, zájem o obor a práci, spolehlivost, 
zodpovědnost, zájem o dlouhodobou spolupráci po ukončení studia.

Pro studenty (práce v SÚRO) pohovorem. Pro absolventy (práce na SÚJB) 
výběrové řízení podle služebního zákona - písemně doložení splnění 
kvalifikačních předpokladů a motivační dopis, následně pohovor.

OBORY PŮSOBENÍ:

STÁNEK
PROFIL SPOLEČNOSTI

HLEDÁME

NABÍZÍME

POŽADAVKY NA UCHAZEČE

PRŮBĚH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA

HumanitníHumanitní

StavebnictvíStavebnictví

Chemie

InformatikaInformatika

ArchitekturaArchitektura

Strojní





Design





EkonomieEkonomie





Elektro



 Senovážné náměstí 9, 110 00 Praha 1

DEN: 28. 03. 2018

Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) se zabývá dohledem v oblasti 
jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, monitorování radiační situace, 
zvládání radiační mimořádné události, zabezpečení a nešíření jaderných, 
chemických a biologických zbraní. Jako vysoce specializovaná složka 
státní správy si zakládá na vysoké odborné úrovni svých zaměstnanců, 
profesionalitě a přehledu v aktuálních tématech. Státní ústav radiační 
ochrany (SÚRO) je veřejnou výzkumnou institucí zřizovanou SÚJB 
pro poskytování vědecké a technické podpory. Obě organizace nabízí 
možnost kariérního rozvoje ve stabilním prostředí a pestrou práci 
v odborně atraktivní oblasti.

 www.sujb.cz
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SYNER, s.r.o.

 www.syner.cz

 Ing. Jiří Chramosta   chramosta@syner.cz

Částečný úvazek

Brigáda

Praxe / Stáž

Závěrečná práce
(Diplomka / Bakalářka)

S03

OstatníOstatníOstatní

Zaměstnance na pozice:
• Stavbyvedoucí - junior
• Stavbyvedoucí TZB - junior
• Rozpočtář staveb
• Přípravář staveb

• Zázemí silné a stabilní společnosti 
• Pracovní prostředí s otevřenou a přátelskou atmosférou
• Možnost seberealizace a dalšího profesního růstu
• Finanční ohodnocení dle dosahovaných výsledků
• Neomezené volání, notebook, stravenky/příspěvek na stravování

• Absolvent VŠ stavebního směru
• Flexibilita
• Zodpovědnost
• Samostatnost
• Iniciativa 

• Znalost cizích jazyků
• Znalost MS Office
• Řidičský průkaz skupiny B
• Chuť vzdělávat se a připravovat 

na vyšší manažerskou pozici

Zaslaný životopis pečlivě prostudujeme a do několika dnů Vám odpovíme. 
V případě kladného posouzení Vaší nabídky budete pozván/a k osobnímu 
pohovoru.

OBORY PŮSOBENÍ:

STÁNEK
PROFIL SPOLEČNOSTI

HLEDÁME

NABÍZÍME

POŽADAVKY NA UCHAZEČE

PRŮBĚH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA

HumanitníHumanitní

Stavebnictví

ChemieChemie

InformatikaInformatika

ArchitekturaArchitekturaArchitektura

StrojníStrojní





DesignDesign





EkonomieEkonomie





ElektroElektro



 Dr. Milady Horákové 580/7, 460 01 Liberec 4

DEN: 28. 03. 2018

SYNER, s.r.o., je stavebně-inženýrská společnost s více jak pětadvacetiletou 
historií působící v České a Slovenské republice. Od roku 2007 je součástí 
silné stavební, developerské a investiční skupiny S group holding, a.s.

Zaměřuje se na realizaci průmyslových, technologických
a vodohospodářských staveb, sportovních komplexů, občanských, 
bytových a administrativních projektů, dopravních a ekologických staveb.

Ve svém oboru se trvale řadí mezi největší a nejvýznamnější stavební 
společnosti v České republice.

Staví na bohatých zkušenostech a špičkových realizačních týmech.
V současnosti SYNER zaměstnává cca 300 pracovníků.

 /company/syner
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Chuť vzdělávat se a připravovat 
na vyšší manažerskou pozici

Zaslaný životopis pečlivě prostudujeme a do několika dnů Vám odpovíme. 
V případě kladného posouzení Vaší nabídky budete pozván/a k osobnímu 

SYNER, s.r.o., je stavebně-inženýrská společnost s více jak pětadvacetiletou 
historií působící v České a Slovenské republice. Od roku 2007 je součástí 
SYNER, s.r.o., je stavebně-inženýrská společnost s více jak pětadvacetiletou 
historií působící v České a Slovenské republice. Od roku 2007 je součástí 
SYNER, s.r.o., je stavebně-inženýrská společnost s více jak pětadvacetiletou 

silné stavební, developerské a investiční skupiny S group holding, a.s.

Zaměřuje se na realizaci průmyslových, technologických
a vodohospodářských staveb, sportovních komplexů, občanských, 
bytových a administrativních projektů, dopravních a ekologických staveb.

Ve svém oboru se trvale řadí mezi největší a nejvýznamnější stavební 

Staví na bohatých zkušenostech a špičkových realizačních týmech.





 /SysteumCZ

Systeum s.r.o.

 www.systeum.cz

 Martin Smětala    info@systeum.cz

Plný úvazek

A25

OstatníOstatníOstatní

Tuzemské i zahraniční projekty, které mají šťávu
Kolegy na stejné vlně
Pozici odpovídající vašemu zaměření
Kompletní podporu a osobní přístup  
Netradiční firemní akce (střelnice, laser-game…)

Stejný zápal pro práci v IT, jako máme my.
Touhu jít kupředu a učit se nové věci.
Odvahu pracovat pro silné hráče na trhu.
Jistou dávku samostatnosti.

OBORY PŮSOBENÍ:

STÁNEK
PROFIL SPOLEČNOSTI

NABÍZÍME

POŽADAVKY NA UCHAZEČE
MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA

HumanitníHumanitní

StavebnictvíStavebnictví

ChemieChemie

Informatika

ArchitekturaArchitekturaArchitektura

StrojníStrojní





DesignDesign





EkonomieEkonomie





ElektroElektro



 Zelený pruh 1560/99, 140 00 Praha

DEN: 28. 03. 2018

Jsme Systeum, pomáháme IT profesionálům objevit skrytý talent 
a účastnit se jedinečných  projektů. Propojujeme experty s významnými 
firmami z oblasti pojišťovnictví, bankovnictví, energetiky i obchodu. 
Staráme se o příjemné pracovní zázemí, výhodné podmínky a motivující 
prostředí. Ve světe outsourcingu jsme důležitým hráčem a nejzásadnější 
pro nás spokojený tým. 

 /company/systeum
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Šikovné mladé lidi, kteří chtějí nastartovat svou kariéru v IT jako začínající 
i zkušené programátory.
Nadšence do mobilních aplikací.
Analytiky se smyslem pro detail.

HLEDÁME

Jsme Systeum, pomáháme IT profesionálům objevit skrytý talent 
a účastnit se jedinečných  projektů. Propojujeme experty s významnými 
firmami z oblasti pojišťovnictví, bankovnictví, energetiky i obchodu. 
Staráme se o příjemné pracovní zázemí, výhodné podmínky a motivující 
prostředí. Ve světe outsourcingu jsme důležitým hráčem a nejzásadnější 

Šikovné mladé lidi, kteří chtějí nastartovat svou kariéru v IT jako začínající 

Práce má smysl, 
Pokud vám 
umožní:

sy
st

eu
m

.c
z

• zažít pocit nepostradatelnosti a odpovědnosti

• osvojit si práci pro velké firmy, které vyžadují 
samostatnost reprezentativnost i kuráž

• získat do životopisu zvučná jména, která 
vám bez problému otevřou další dveře

• vyzkoušet různé styly vedení projektu 
a zjistit, co vám sedí

Jsme Systeum, pomáháme IT profesionálům objevit skrytý talent, najít osudové zaměstnání a účastnit se 
výjimečných projektů. Již deset let propojujeme IT experty s významnými firmami z oblasti pojišťovnictví, 
bankovnictví, energetiky i obchodu. Ve světě outsourcingu jsme významným hráčem, ale nejzásadnější 
pro nás je spokojený tým.

Každého známe osobně, proto jsme schopni našim IT profesionálům zajistit práci na míru. Dáváme šanci 
začátečníkům i ostříleným matadorům. Všichni naši IT pracovníci jsou součástí týmu, což jim umožňuje 
čerpat různé výhody (Multisport karta, stravenky, fyzioterapii apod.). Naším cílem je zajistit vám co 
nejvýhodnější podmínky spolupráce – hodláme se za vás bít.
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• zažít pocit nepostradatelnosti a odpovědnosti

• osvojit si práci pro velké firmy, které vyžadují 
samostatnost reprezentativnost i kuráž

• získat do životopisu zvučná jména, která 
vám bez problému otevřou další dveře

• vyzkoušet různé styly vedení projektu 
a zjistit, co vám sedí

Jsme Systeum, pomáháme IT profesionálům objevit skrytý talent, najít osudové zaměstnání a účastnit se 
výjimečných projektů. Již deset let propojujeme IT experty s významnými firmami z oblasti pojišťovnictví, 
bankovnictví, energetiky i obchodu. Ve světě outsourcingu jsme významným hráčem, ale nejzásadnější 
pro nás je spokojený tým.

Každého známe osobně, proto jsme schopni našim IT profesionálům zajistit práci na míru. Dáváme šanci 
začátečníkům i ostříleným matadorům. Všichni naši IT pracovníci jsou součástí týmu, což jim umožňuje 
čerpat různé výhody (Multisport karta, stravenky, fyzioterapii apod.). Naším cílem je zajistit vám co 
nejvýhodnější podmínky spolupráce – hodláme se za vás bít.



 /SkodaAutoKariera

ŠKODA AUTO a.s.

 www.skoda-kariera.cz

 

Plný úvazek

Praxe / Stáž

Trainee program

Závěrečná práce
(Diplomka / Bakalářka)

114

OstatníOstatníOstatní

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

Již během studia můžeš aplikovat získané znalosti do podnikové praxe 
prostřednictvím odborných stáží. Pro absolventy máme připravený 
rozvojový Trainee program. V Doktorandském programu se placenou 
formou a s odborným dohledem našich profesionálů podílíme
na výzkumu vysokoškolských doktorandů.

OBORY PŮSOBENÍ:

STÁNEK
PROFIL SPOLEČNOSTI

HLEDÁME

NABÍZÍME

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA

HumanitníHumanitní

StavebnictvíStavebnictví

Chemie

Informatika

ArchitekturaArchitekturaArchitektura

Strojní





Design





Ekonomie





Elektro



 tř. Václava Klementa 869, 293 01 Mladá Boleslav

DEN: 27.-28. 03. 2018

Nenech si ujet jedinečnou příležitost a staň se součástí moderní
a technologicky vyspělé společnosti, kterou je největší česká automobilka 
- ŠKODA AUTO. Náš úspěch stojí na schopnosti být vždy o krok napřed,
na skvělých zaměstnancích a jejich vynikající práci. 
Tu u nás umíme náležitě ocenit a nejen proto jsme se již po několikáté 
stali zaměstnavatelem roku. Moderní prostředí, profesionální přístup, 
smysluplná práce a možnost osobního i profesního růstu ti spolu 
se spoustou benefitů a výhod zajistí, že se z tebe pod křídly Škodováckého 
šípu stane opravdová hvězda tvého oboru. Přidej se k nám a rozjeď svůj 
kariérní závod ve ŠKODA AUTO!
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Do ŠKODA AUTO hledáme talentované studenty a absolventy technických 
i ekonomických oborů se znalostí cizích jazyků, kteří mají zájem
o smysluplné pracovní uplatnění v technicky a technologicky vyspělé 
společnosti. Pokud chceš svoje schopnosti a znalosti rozvíjet v týmech 

Již během studia můžeš aplikovat získané znalosti do podnikové praxe 
prostřednictvím odborných stáží. Pro absolventy máme připravený 
rozvojový Trainee program. V Doktorandském programu se placenou 

Nenech si ujet jedinečnou příležitost a staň se součástí moderní
a technologicky vyspělé společnosti, kterou je největší česká automobilka 
- ŠKODA AUTO. Náš úspěch stojí na schopnosti být vždy o krok napřed,
a technologicky vyspělé společnosti, kterou je největší česká automobilka 
- ŠKODA AUTO. Náš úspěch stojí na schopnosti být vždy o krok napřed,
a technologicky vyspělé společnosti, kterou je největší česká automobilka 

Tu u nás umíme náležitě ocenit a nejen proto jsme se již po několikáté 
stali zaměstnavatelem roku. Moderní prostředí, profesionální přístup, 
smysluplná práce a možnost osobního i profesního růstu ti spolu 
se spoustou benefitů a výhod zajistí, že se z tebe pod křídly Škodováckého 
smysluplná práce a možnost osobního i profesního růstu ti spolu 
se spoustou benefitů a výhod zajistí, že se z tebe pod křídly Škodováckého 
smysluplná práce a možnost osobního i profesního růstu ti spolu 

šípu stane opravdová hvězda tvého oboru. Přidej se k nám a rozjeď svůj 



 /SkodaTransportation

Škoda Transportation

 Michal Prát       michal.prat@skoda.cz

Plný úvazek

Částečný úvazek

Brigáda

Praxe / Stáž

Trainee program

Závěrečná práce
(Diplomka / Bakalářka)

112

OstatníOstatní

Uplatnění u nás najde široká škála oborů. Mezi ty nejhledanější u nás 
patří konstruktéři, projektanti, technologové a obecně absolventi
se strojním a elektro zaměřením. Neztratí se u nás ani šikovný odborník 
na IT nebo projektový manažer.

Jestli oceníš rychlý kariérní růst, pestrou pracovní náplň a práci
pod úspěšnou českou firmou, tak se Ti u nás bude líbit.

Jestli se nelekneš, když se před Tebou ukáže nová výzva, budeš se k nám 
skvěle hodit.
Pokud se domluvíš anglicky nebo německy, máš další plus.
A když v sobě najdeš nadšení a chuť něco dokázat, čeká Tě u nás skvělá kariéra.

Nepotrpíme si na formality, pošli nám svůj životopis a vše v klidu 
probereme, třeba u kávy.

OBORY PŮSOBENÍ:

STÁNEK
PROFIL SPOLEČNOSTI

HLEDÁME

NABÍZÍME

POŽADAVKY NA UCHAZEČE

PRŮBĚH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA

HumanitníHumanitní

StavebnictvíStavebnictví

ChemieChemie

Informatika

ArchitekturaArchitektura

Strojní





Design





Ekonomie





Elektro



 Emila Škody 2922/1, 301 00 Plzeň

DEN: 27. 03. 2018

Společnost Škoda Transportation je v oboru dopravního strojírenství 
tradiční českou firmou se silným postavením na domácím i světovém 
trhu. Jen málokterá značka proslavila Českou republiku ve světě tak, jako 
plzeňská Škoda. S jejími výrobky se lidé setkávají již více než sto padesát 
let.
Mateřská společnost Škoda Transportation a její dceřiné firmy
se cíleně zaměřují na obor dopravního strojírenství. Mezi klíčové výrobky 
patří nízkopodlažní tramvaje, elektrické lokomotivy, metro, příměstské 
vlakové jednotky, trolejbusy, ale i trakční motory či kompletní pohony 
pro dopravní systémy.

 www.skoda.cz     
 Škoda Transportation
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 /TmobileCampus

T-Mobile Czech Republic a.s.

 www.t-mobile.cz/kariera 

 Zuzana Stroblová    zuzana.stroblova@t-mobile.cz

Plný úvazek

Částečný úvazek

Brigáda

Trainee program

Závěrečná práce
(Diplomka / Bakalářka)

A22

OstatníOstatníOstatní

Hledáme kolegy, kteří jsou nadšení do nových technologií a chtějí se 
podílet na budování sítě budoucnosti. Věříme, že technologie mají 
lidem zjednodušovat život. A dobře víme, že být nejlepší a neustále 
posouvat hranice můžeme jen se správnými lidmi. Jestli se nebojíš výzev, 
pojď do toho s námi. 

Na píchačky si u nás nehrajeme. Když potřebuješ, a zrovna nic nehoří, 
můžeš pracovat z domova. Ve většině IT týmech pracujeme agilně, takže 
si práci více či méně vybíráš sám a děláš vždy jen jednu věc - kvalitně 
a bez stresu. Dále pak dostaneš nový telefon každé dva roky a 5 týdnů 
dovolené.

Součástí naši firemní DNA je odvaha ke změnám, proaktivný přístup 
k zákazníkům a fakt, že nás to spolu v našem týmu baví. Jestli ti je naše 
firemní kultura blízká a myslíš, že bys k nám zapadnul/a, neváhej a dej 
nám o sobě vědět. Získáš tak nejen skvělý tým kolegů :)

Pokud je v nabídce práce tvých snů, přihlas se do výběrového řízení. 
Vyplň on-line dotazník a přilož CV. Na pohovoru si popovídáme o tvých 
zkušenostech, o tom co hledáš a co ti můžeme nabídnout. Jde nám 
hlavně o to zjistit, co tě baví a jestli si padneš do oka, jak se šéfem,
tak nejbližšími kolegy.

OBORY PŮSOBENÍ:

STÁNEK
PROFIL SPOLEČNOSTI

HLEDÁME

NABÍZÍME

POŽADAVKY NA UCHAZEČE
MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA

Humanitní

StavebnictvíStavebnictví

ChemieChemie

Informatika

ArchitekturaArchitekturaArchitektura

StrojníStrojní





DesignDesign





Ekonomie





Elektro



 Tomíčkova 2144/1, Praha 4, 14000

DEN: 27. 03. 2018

Voláš, píšeš nebo brouzdáš s námi po internetu už od roku 1996. Začínali 
jsme jako Paegas a roku 2002 vystoupili na mezinárodní úroveň coby 
T-Mobile. Dnes je s námi 6 milionů zákazníků a díky nim jsme jedničkou 
na českém mobilním trhu se silnou pozicí integrovaného ICT operátora. 
Věříme, že technologie mají lidem hlavně zjednodušovat a zpříjemňovat 
život. A že s „našimi lidmi“ se toho dá dosáhnout.

 /t-mobile-czech-republic-a-s-
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PRŮBĚH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

 zuzana.stroblova@t-mobile.cz

Hledáme kolegy, kteří jsou nadšení do nových technologií a chtějí se 
podílet na budování sítě budoucnosti. Věříme, že technologie mají 
lidem zjednodušovat život. A dobře víme, že být nejlepší a neustále 
posouvat hranice můžeme jen se správnými lidmi. Jestli se nebojíš výzev, 

Na píchačky si u nás nehrajeme. Když potřebuješ, a zrovna nic nehoří, 
můžeš pracovat z domova. Ve většině IT týmech pracujeme agilně, takže 
si práci více či méně vybíráš sám a děláš vždy jen jednu věc - kvalitně 

k zákazníkům a fakt, že nás to spolu v našem týmu baví. Jestli ti je naše 
firemní kultura blízká a myslíš, že bys k nám zapadnul/a, neváhej a dej 

Pokud je v nabídce práce tvých snů, přihlas se do výběrového řízení. 
Vyplň on-line dotazník a přilož CV. Na pohovoru si popovídáme o tvých 
zkušenostech, o tom co hledáš a co ti můžeme nabídnout. Jde nám 
hlavně o to zjistit, co tě baví a jestli si padneš do oka, jak se šéfem,
tak nejbližšími kolegy.

Voláš, píšeš nebo brouzdáš s námi po internetu už od roku 1996. Začínali 
jsme jako Paegas a roku 2002 vystoupili na mezinárodní úroveň coby 
T-Mobile. Dnes je s námi 6 milionů zákazníků a díky nim jsme jedničkou 
na českém mobilním trhu se silnou pozicí integrovaného ICT operátora. 
Věříme, že technologie mají lidem hlavně zjednodušovat a zpříjemňovat 
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TE Connectivity Trutnov

 www.te.com

 Sedláková Kateřina  katerina.sedlakova@te.com

Plný úvazek

Částečný úvazek

Brigáda

Praxe / Stáž

Trainee program

Závěrečná práce
(Diplomka / Bakalářka)

N12

OstatníOstatníOstatní

• Inženýr kvality
• Procesní inženýr

• Individuální přístup a prostor 
pro profesní růst

• Motivující finanční ohodnocení
• 5 týdnů dovolené
• Odměnu za neabsenci

• Volitelný online systém benefitů
• Výhodné tarifní smlouvy 

s mobilním operátorem
• Dotované stravování 

• VŠ – technického směru
• Praxi v oblasti kvality min. 2 roky - výhodou
• Znalost systémů kvality ISO 9001 a TS 16949, obecný technický přehled
• Schopnost vyhodnocovat a interpretovat data pomocí statistických metod
• Komunikativní znalost anglického jazyka

OBORY PŮSOBENÍ:

STÁNEK
PROFIL SPOLEČNOSTI

HLEDÁME

NABÍZÍME

POŽADAVKY NA UCHAZEČE
MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA

HumanitníHumanitní

StavebnictvíStavebnictví

Chemie

InformatikaInformatika

ArchitekturaArchitekturaArchitektura

Strojní





DesignDesign





EkonomieEkonomie





Elektro



 Komenského 821, 541 01 Trutnov

DEN: 27. 03. 2018

Společnost TE Connectivity je největším světovým výrobcem
a dodavatelem kabelové a konektorové techniky. Závod v Trutnově 
zaměstnává kolem 1300 zaměstnanců. Hlavním zaměřením je výroba 
komunikačních, síťových relé, speciálních konektorů a odporů, teplem 
smrštitelných ochranných a identifikačních prvků pro automobilový, 
letecký, elektrotechnický a zdravotnický průmysl, výroba prvků
pro solární elektrárny.
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Volitelný online systém benefitů

Znalost systémů kvality ISO 9001 a TS 16949, obecný technický přehled
Schopnost vyhodnocovat a interpretovat data pomocí statistických metod

Společnost TE Connectivity je největším světovým výrobcem
a dodavatelem kabelové a konektorové techniky. Závod v Trutnově 
zaměstnává kolem 1300 zaměstnanců. Hlavním zaměřením je výroba 
komunikačních, síťových relé, speciálních konektorů a odporů, teplem 
smrštitelných ochranných a identifikačních prvků pro automobilový, 
letecký, elektrotechnický a zdravotnický průmysl, výroba prvků
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Full time

Part time

Summer job

Practise / Internship

Trainee program

Bachelor / Diploma 
thesis

Texas Instruments CZ s.r.o.

We are looking for interns in the role as Field Application Engineer. 
You´ll be a part of a team of engineers working with customers, 
development and marketing teams. You‘ll partner with them on creating 
solutions that focus on ease-of-use and add value to their solution.

• The possibility to gain new experiences and to implement theoretical 
knowledge in practical solutions 

• Exciting, challenging and creative tasks 
• An open-minded team and international environment
• An attractive compensation  

• Student of electrical / computer engineering or related fi eld
• Understanding of electrical circuits
• Experience with schematic design, layout and lab equipment 

(e.g. oscilloscopes) is preferred
• Czech/Slovak and English
• Wish to learn and fi nd creative solutions

COMPANY PROFILE

WE LOOK FOR

WE OFFER

REQUIREMENTS

Texas Instruments is a global semiconductor company and the world’s 
leading designer and supplier of analog and embedded processing 
technologies. Our fundamental commitment is to support customers’ 
ideas so they can create new electronic systems that make the world 
smarter, healthier, safer, greener and more fun. If you want to be part
of an open-minded environment that provides great rewards for great 
work and offers high levels of responsibility early on, look no further, you 
have found the right place!

DAY: 28. 03. 2018

We are looking for interns in the role as Field Application Engineer. 
You´ll be a part of a team of engineers working with customers, 
development and marketing teams. You‘ll partner with them on creating 
solutions that focus on ease-of-use and add value to their solution.

• The possibility to gain new experiences and to implement theoretical 
knowledge in practical solutions 

• Exciting, challenging and creative tasks 
• An open-minded team and international environment
• An attractive compensation  

• Student of electrical / computer engineering or related fi eld
• Understanding of electrical circuits
• Experience with schematic design, layout and lab equipment 

(e.g. oscilloscopes) is preferred(e.g. oscilloscopes) is preferred
• Czech/Slovak and English
• Wish to learn and fi nd creative solutions

COMPANY PROFILE

WE LOOK FOR

WE OFFER

REQUIREMENTS

Texas Instruments is a global semiconductor company and the world’s 
leading designer and supplier of analog and embedded processing 
technologies. Our fundamental commitment is to support customers’ 
ideas so they can create new electronic systems that make the world 
smarter, healthier, safer, greener and more fun. If you want to be part
of an open-minded environment that provides great rewards for great 
work and offers high levels of responsibility early on, look no further, you 
have found the right place!

DAY: 28. 03. 2018DAY: 28. 03. 2018

STAND

 Petra Paulusová       p-paulusova@ti.com

 www.ti.com
 /company/texas-instruments
 /texasinstruments

 Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4
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 /TPCAtoyotapeugeotcitroen

Toyota Peugeot Citroën 
Automobile Czech, s. r. o. (TPCA)

 kariera.tpca.cz  

 Kateřina Jůzová    katerina.juzova@tpca.cz

Plný úvazek

Brigáda

Praxe / Stáž

Závěrečná práce
(Diplomka / Bakalářka)

207

Ostatní

• špičkové know-how a moderní technologie
• možnost realizace zajímavých samostatných projektů
• propracovaný systém benefitů, prémie, bonus a mnoho dalšího
• vzdělávání a osobní rozvoj •  příležitost pro kariérní růst
• mezinárodní prostředí •  firemní akce

Naší fi lozofi í je obsazovat pracovní pozice především absolventy.
Všeobecnými požadavky na kandidáty a kandidátky jsou univerzitní vzdělání, 
komunikativní znalost anglického jazyka a uživatelská znalost MS Offi  ce.
Další specifi cké požadavky mohou být defi novány pro konkrétní pracovní 
místo.

Sleduj nabídku volných pracovních pozic a stáží na webu kariera.tpca.cz, 
kde najdeš také další informace o práci v TPCA.
Kdykoli můžeš zaslat svůj životopis na email nabor@tpca.cz.

Vždy od nás nejpozději do 3 dnů dostaneš odpověď! 

OBORY PŮSOBENÍ:

STÁNEK
PROFIL SPOLEČNOSTI

NABÍZÍME

POŽADAVKY NA UCHAZEČE

PRŮBĚH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA

HumanitníHumanitní

StavebnictvíStavebnictví

ChemieChemie

Informatika

ArchitekturaArchitekturaArchitektura

Strojní





DesignDesign





Ekonomie





Elektro



 Průmyslová zóna Ovčáry, 280 00 Kolín

DEN: 28. 03. 2018

Automobilka TPCA vznikla jako joint-venture nejsilnější automobilky světa 
Toyoty a klíčového evropského výrobce vozů PSA Peugeot Citroën.
V moderním závodě, sídlícím v Průmyslové zóně v Ovčárech u Kolína, 
vyrábíme od roku 2005 vozy Toyota Aygo, Peugeot 108 a Citroën C1 - malé 
městské vozy, které se vyznačují spolehlivostí a nízkou spotřebou.

Staň se součástí našeho týmu a poznej na vlastní kůži nejefektivnější 
výrobní systém na světě! 
Zaž i j  v  prax i  Toyota Product ion System, Lean management 
nebo zásobovací  koncept Just- in-t ime.  Zkrátka -  nastar tuj  svou 
kar iéru v TPCA!

 /company/toyota-peugeot-citro-n-automobile-czech-tpca-
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Všeobecnými požadavky na kandidáty a kandidátky jsou univerzitní vzdělání, 

Další specifi cké požadavky mohou být defi novány pro konkrétní pracovní 

Sleduj nabídku volných pracovních pozic a stáží na webu kariera.tpca.cz, 
kde najdeš také další informace o práci v TPCA.
Kdykoli můžeš zaslat svůj životopis na email nabor@tpca.cz.

Vždy od nás nejpozději do 3 dnů dostaneš odpověď! 

Automobilka TPCA vznikla jako joint-venture nejsilnější automobilky světa 
Toyoty a klíčového evropského výrobce vozů PSA Peugeot Citroën.
V moderním závodě, sídlícím v Průmyslové zóně v Ovčárech u Kolína, 
vyrábíme od roku 2005 vozy Toyota Aygo, Peugeot 108 a Citroën C1 - malé 
městské vozy, které se vyznačují spolehlivostí a nízkou spotřebou.

Staň se součástí našeho týmu a poznej na vlastní kůži nejefektivnější 

Zaž i j  v  prax i  Toyota Product ion System, Lean management 
nebo zásobovací  koncept Just- in-t ime.  Zkrátka -  nastar tuj  svou 



TPI Česká republika s.r.o.

 Jana Egyházi      j.egyhazi@tpicr.cz

Plný úvazek

Částečný úvazek

Brigáda

Praxe / Stáž

Závěrečná práce
(Diplomka / Bakalářka)

216

OstatníOstatní

Pro náš tým hledáme projektanta/projektantku sprinklerového SHZ, který 
u nás bude získávat zkušenosti zejména v oblasti zatřídění provozu, 
výběru vhodného řešení, volbě komponentů a rozmístění sprinklerů, 
projektování potrubní sítě včetně dimenzování zdroje vody, čerpadel 
nebo provádění hydraulického propočtu.

• odpovídající mzdové ohodnocení
• moderní kanceláře v Praze, u metra Nové Butovice 
• vybavení potřebné pro výkon práce (hardware, software) 
• vzdělávání pro udržení a rozvoj kvalifikace
• zázemí stabilní firmy •  zaměstnanecké benefity

• dobrá znalost práce s AutoCAD
• středně pokročilá znalost anglického jazyka (projekční nástroje jsou v Aj)
• řidičský průkaz skupiny B
• výhodou znalost standardů z oblasti požární ochrany

OBORY PŮSOBENÍ:

STÁNEK
PROFIL SPOLEČNOSTI

HLEDÁME

NABÍZÍME

POŽADAVKY NA UCHAZEČE
MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA

HumanitníHumanitní

Stavebnictví

ChemieChemie

InformatikaInformatika

ArchitekturaArchitektura

StrojníStrojní





Design





EkonomieEkonomie





ElektroElektro



 Pekařská 621/7, 155 00 Praha 5

DEN: 27. 03. 2018

Naše společnost patří již 20let mezi přední odborné společnosti
v oblasti projektování, realizace a servisu stabilních hasicích 
zařízení zejména pro obchodní, administrativní a logistická centra 
a pro průmyslové stavby. Díky působení v oboru požární bezpečnosti 
od roku 1997, získaným zkušenostem, odborně vyškolenému personálu 
a nadnárodnímu partnerství můžeme našim zákazníkům garantovat 
dokonalé, profesionální a komplexní služby.

 www.tpicr.cz
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 /trasksolution

Trask solutions a.s.

 www.trask.cz

 Eva Šťastná     estastna@trask.cz

Plný úvazek

Částečný úvazek

Brigáda

Praxe / Stáž

Trainee program

Závěrečná práce
(Diplomka / Bakalářka)

A09

OstatníOstatníOstatní

Hledáme nadšené lidi, kterým nabízíme nejen účast na významných 
projektech, ale také možnost vlastní seberealizace a profesního 
růstu. Pro talentované lidi, ať už absolventy nebo zkušené specialisty, 
je v Trasku vždy místo.

Přátelské pracovní prostředí, možnost osobního rozvoje, Cafeterii (Multisport 
karta, příspěvek na penzijní připojištění, jazykové kurzy), odborná školení, 
fl exibilní pracovní dobu, sick days, možnost home offi  ce, 5 týdnů dovolené, 
občerstvení na pracovišti, fi remní tarif, sportovní a fi remní akce.

Dobrým předpokladem pro většinu pozic je technické vzdělání, 
samostatnost, proaktivní přístup, zájem o moderní technologie, chuť učit 
se novým věcem a schopnost týmové spolupráce.

Ozvi se naší HR specialistce Evě Šťastné (Tel.: +420 728 027 621, E-mail: 
estastna@trask.cz) a my se s tebou rádi setkáme. 
Výběrové řízení je obvykle jednokolové.

OBORY PŮSOBENÍ:

STÁNEK
PROFIL SPOLEČNOSTI

HLEDÁME

NABÍZÍME

POŽADAVKY NA UCHAZEČE

PRŮBĚH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA

HumanitníHumanitní

StavebnictvíStavebnictví

ChemieChemie

Informatika

ArchitekturaArchitekturaArchitektura

StrojníStrojní





DesignDesign





EkonomieEkonomie





ElektroElektro



 Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4

DEN: 28. 03. 2018

Již od roku 1994 jsme vždy u toho, když velké firmy potřebují inovovat. 
Pomáháme jim využívat informační technologie k rozvoji jejich 
podnikání, zefektivnit vnitřní procesy a uvádět na trh nové produkty. 
Mezi naše klienty patří banky, pojišťovny, automobilky či telekomunikační 
společnosti. Patříme mezi největší IT společnosti s čistě lokálním 
kapitálem na našem trhu. I když už je nás přes 400, nejsme organizace 
uzavřená nařízeními a pravidly. V Trasku udržujeme rodinnou atmosféru 
a umožňujeme lidem růst.

 /company/trask-solutions
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Hledáme nadšené lidi, kterým nabízíme nejen účast na významných 
projektech, ale také možnost vlastní seberealizace a profesního 
růstu. Pro talentované lidi, ať už absolventy nebo zkušené specialisty, 

Přátelské pracovní prostředí, možnost osobního rozvoje, Cafeterii (Multisport 
karta, příspěvek na penzijní připojištění, jazykové kurzy), odborná školení, 
fl exibilní pracovní dobu, sick days, možnost home offi  ce, 5 týdnů dovolené, 

samostatnost, proaktivní přístup, zájem o moderní technologie, chuť učit 

Ozvi se naší HR specialistce Evě Šťastné (Tel.: +420 728 027 621, E-mail: 
estastna@trask.cz) a my se s tebou rádi setkáme. 
Výběrové řízení je obvykle jednokolové.

Již od roku 1994 jsme vždy u toho, když velké firmy potřebují inovovat. 
Pomáháme jim využívat informační technologie k rozvoji jejich 
podnikání, zefektivnit vnitřní procesy a uvádět na trh nové produkty. 
Mezi naše klienty patří banky, pojišťovny, automobilky či telekomunikační 
společnosti. Patříme mezi největší IT společnosti s čistě lokálním 
kapitálem na našem trhu. I když už je nás přes 400, nejsme organizace 
uzavřená nařízeními a pravidly. V Trasku udržujeme rodinnou atmosféru 



 /asTrigema

Trigema a.s.

 Daniela Čadková       cadkova@trigema.cz

Plný úvazek

Částečný úvazek

Brigáda

Praxe / Stáž

Trainee program

Závěrečná práce
(Diplomka / Bakalářka)

S10

OstatníOstatní

Studenty či absolventy vysokých škol  - směr stavebnictví.
Studentům i absolventům  nabízíme pozice:
• asistent na stavbě              •  architekt junior 
• asistent project managera pro development     •  mistr
• asistent v rozpočtovém oddělení         •  projektant junior

Zázemí stabilní společnosti, která nežije z podstaty a neustále usiluje
o další rozvoj.
Kolektiv, který „táhne za jeden provaz“ a vzájemně se podporuje
Zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené,mobilní telefon, příspěvek
na penzijní / životní připojištění, stravenky, atraktivní firemní akce
a další)

OBORY PŮSOBENÍ:

STÁNEK
PROFIL SPOLEČNOSTI

HLEDÁME

NABÍZÍME

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA

HumanitníHumanitní

Stavebnictví

ChemieChemie

InformatikaInformatika

Architektura

StrojníStrojní





Design





EkonomieEkonomie





ElektroElektro



 Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5

DEN: 27. 03. 2018

Společnost Trigema se rozrostla na skupinu firem s téměř 150 zaměstnanci 
a dosaženým obratem 1 mld. Kč. 
Jsme dynamická společnost se širokým záběrem. Stavíme, prodáváme 
nové byty, rekonstruujeme, zateplujeme domy, spravujeme nemovitosti, 
provozujeme hotel a lyžařské středisko. Věkový průměr lidí ve společnosti 
je 32 let.

 www.trigema.cz    
 /company/2706845
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TÜV SÜD Czech s.r.o.

 www.tuv-sud.cz

 Ivana Jarešová, MBA   recruitment@tuv-sud.cz

Plný úvazek

Částečný úvazek

Brigáda

Praxe / Stáž

Trainee program

Závěrečná práce
(Diplomka / Bakalářka)

219

Ostatní

• absolventy s praxí i bez
• studenty magisterského studia

• prostor pro vlastní invenci
• spolupráci s našimi experty
• odborné vedení praktické části DP
• práci s nejmodernějšími technologiemi
• osobní a profesní růst

• ideálně ukončené bakalářské studium
• anglický jazyk min. B1
• chuť se učit novým věcem

• posouzení životopisu
• pozvání na pohovor
• osobní pohovor s vedoucím oddělení a HR
• jednání o podmínkách spolupráce a předložení pracovní nabídky

OBORY PŮSOBENÍ:

STÁNEK
PROFIL SPOLEČNOSTI

HLEDÁME

NABÍZÍME

POŽADAVKY NA UCHAZEČE

PRŮBĚH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA

HumanitníHumanitní

Stavebnictví

Chemie

InformatikaInformatika

ArchitekturaArchitekturaArchitektura

Strojní





DesignDesign





EkonomieEkonomie





Elektro



 Novodvorská 994/138, 142 21  Praha 4

DEN: 27. 03. 2018

TÜV SÜD Czech je vedoucí certifikační a inspekční společností v ČR. 
Společnost je součástí světově uznávané skupiny TÜV SÜD, která více 
jak 150 let poskytuje svým zákazníkům špičkový přehled, znalosti
a odborné vědomosti na místní, regionální i globální úrovni. Přes 
24.000 zaměstnanců na 1000 místech v Evropě, Severní a Jižní Americe,
na Středním východě a v Asii poskytuje služby napříč celým hodnotovým 
řetězcem se zaměřením na nezávislé ověřování, testování, certifikace
a vzdělávání.

 /company/tuv-sud
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posouzení životopisu
pozvání na pohovor
osobní pohovor s vedoucím oddělení a HR
jednání o podmínkách spolupráce a předložení pracovní nabídky

TÜV SÜD Czech je vedoucí certifikační a inspekční společností v ČR. 
Společnost je součástí světově uznávané skupiny TÜV SÜD, která více 
TÜV SÜD Czech je vedoucí certifikační a inspekční společností v ČR. 
Společnost je součástí světově uznávané skupiny TÜV SÜD, která více 
TÜV SÜD Czech je vedoucí certifikační a inspekční společností v ČR. 

jak 150 let poskytuje svým zákazníkům špičkový přehled, znalosti
a odborné vědomosti na místní, regionální i globální úrovni. Přes 
24.000 zaměstnanců na 1000 místech v Evropě, Severní a Jižní Americe,
na Středním východě a v Asii poskytuje služby napříč celým hodnotovým 
řetězcem se zaměřením na nezávislé ověřování, testování, certifikace

TÜV SÜD Czech s.r.o.    Novodvorská 994    Praha 4
Telefon 844 888 783    info@tuv-sud.cz   www.tuv-sud.cz

Budujte s námi kariéru 
již během studia!
Celosvětová síť kanceláří TÜV SÜD vám umožní spolu
pracovat na mezinárodních projektech. Věříme v přidá
vání hodnoty nejen našim zákazníkům, ale také našim 
zaměstnancům tím, že jim dáváme vynikající příležitosti  
k osobnímu a profesionálnímu růstu.

Nabízíme vám:
• prostor pro vlastní invenci
• spolupráci s našimi experty
• odborné vedení praktické části diplomové práce

Pošlete CV na email:
recruitment@tuv-sud.cz



TÜV SÜD Czech s.r.o.    Novodvorská 994    Praha 4
Telefon 844 888 783    info@tuv-sud.cz   www.tuv-sud.cz

Budujte s námi kariéru 
již během studia!
Celosvětová síť kanceláří TÜV SÜD vám umožní spolu
pracovat na mezinárodních projektech. Věříme v přidá
vání hodnoty nejen našim zákazníkům, ale také našim 
zaměstnancům tím, že jim dáváme vynikající příležitosti  
k osobnímu a profesionálnímu růstu.

Nabízíme vám:
• prostor pro vlastní invenci
• spolupráci s našimi experty
• odborné vedení praktické části diplomové práce

Pošlete CV na email:
recruitment@tuv-sud.cz



 /CompanyUnicorn

Unicorn

 www.unicorn.com 

 Petra Haisová    info@damevamnaboj.cz

Plný úvazek

Částečný úvazek

Brigáda

Praxe / Stáž

Trainee program

A14

OstatníOstatníOstatní

Hledáme schopné lidi, kteří chtějí pracovat v IT - studenty či absolventy
vysokých škol technického nebo ekonomického zaměření.
Práce s talenty nás baví, proto jim dáváme jedinečnou možnost kariérního 
růstu.

• Trainee programy
• Juniorní i seniorní pozice v oblasti vývoje software (analýza, testování, vývoj)
• Významné IT projekty v ČR i v zahraničí
• Programy dlouhodobého vzdělávání v oboru, zázemí stabilní společno

• Student nebo absolvent VŠ s IT zaměřením
• Zájem o práci a kariérní růst

Chceš se dozvědět víc? Mrkni na www.damevamnaboj.cz. Nebo nám
rovnou pošli svoje CV na info@damevamnaboj.cz.
Rádi se s tebou potkáme a projdeme si možnosti naší spolupráce.

OBORY PŮSOBENÍ:

STÁNEK
PROFIL SPOLEČNOSTI

HLEDÁME

NABÍZÍME

POŽADAVKY NA UCHAZEČE

PRŮBĚH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA

HumanitníHumanitní

StavebnictvíStavebnictví

ChemieChemie

Informatika

ArchitekturaArchitekturaArchitektura

StrojníStrojní





DesignDesign





EkonomieEkonomie





ElektroElektro



DEN: 27. 03. 2018

Unicorn – Firma, která žije
Je spousta míst, kde ti dají práci. My v Unicornu k tomu ale přidáme ten
správný náboj!
Patříme mezi nejvýznamnější firmy v oblasti informačních 
a komunikačních technologií v Evropě. Dáme ti příležitost vyvíjet řešení 
pro největší společnosti na trhu a podílet se na mezinárodních projektech.
K tomu přidáme komplexní systém vzdělávání našich spolupracovníků,
jedinečnou možnost kariérního růstu a spoustu zábavy i po práci. 
U nás zkrátka můžeš pracovat tak, abys z toho něco měl a aby tě to bavilo!

• Více než 26 let na trhu
• 17 vývojových center v Evropě
• Přes 200 klientů
• Projekty ve 25 zemích

 /company/7388
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Hledáme schopné lidi, kteří chtějí pracovat v IT - studenty či absolventy

Práce s talenty nás baví, proto jim dáváme jedinečnou možnost kariérního 

Juniorní i seniorní pozice v oblasti vývoje software (analýza, testování, vývoj)

Chceš se dozvědět víc? Mrkni na www.damevamnaboj.cz. Nebo nám
rovnou pošli svoje CV na info@damevamnaboj.cz.
Rádi se s tebou potkáme a projdeme si možnosti naší spolupráce.

Je spousta míst, kde ti dají práci. My v Unicornu k tomu ale přidáme ten

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!

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

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

Praha – Plzeň – Mladá Boleslav – Hradec Králové – Brno  – 
Ostrava – Zlín – Bratislava – Prešov – Arnhem – Kyjev – Ternopil

UNI_DVN_kreativni strana_CZ_001_01.indd   1 18.1.2017   10:01:00



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

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

Praha – Plzeň – Mladá Boleslav – Hradec Králové – Brno  – 
Ostrava – Zlín – Bratislava – Prešov – Arnhem – Kyjev – Ternopil

UNI_DVN_kreativni strana_CZ_001_01.indd   1 18.1.2017   10:01:00



 /Valeo.Group

Valeo

 www.valeo.cz 

 Berta Štěpánová   berta.stepanova@valeo.com

Plný úvazek

Částečný úvazek

Brigáda

Praxe / Stáž

Trainee program

Závěrečná práce
(Diplomka / Bakalářka)

101

OstatníOstatníOstatní

Výzkum a vývoj:
• Mechanical Design Engineer
• Hardware Design Engineer
• SW Engineer – Embedded C
• SW Engineer – Algorithm Development

• System Test Engineer
• Application Engineer
Výroba:
• Procesní inženýr, Inženýr kvality
• Nákupčí, CAD Designer, Logistik

• Můžete se podílet na špičkových inovacích a zažijete vývoj i výrobu od A do Z
• Mezinárodní mobilitu v rámci skupiny Valeo 
• 6 týdnů dovolené, variabilní bonusy, penzijní připojištění 
• Náhradu výdajů na dojíždění a stěhování, stravenky, příspěvek na sport
• Technická a jazyková školení

Studuješ strojní, elektro nebo IT? Baví tě neustále se vzdělávat? Chceš 
spolupracovat s kolegy z jiných zemí a využívat angličtinu?  Máš zodpovědný
a proaktivní přístup? Do našich týmů ve vývoji a výrobě hledáme právě takové 
kolegy. Lidi s vizí a zapálením pro svou práci a pro moderní technologie.

Pohovor v českém i anglickém jazyce, pro vybrané pozice je součástí 
pohovoru i krátký test odborných znalostí.

OBORY PŮSOBENÍ:

STÁNEK
PROFIL SPOLEČNOSTI

HLEDÁME

NABÍZÍME

POŽADAVKY NA UCHAZEČE

PRŮBĚH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA

HumanitníHumanitní

StavebnictvíStavebnictví

ChemieChemie

Informatika

ArchitekturaArchitekturaArchitektura

Strojní





DesignDesign





Ekonomie





Elektro



 Humpolec, Podbořany, Praha, Rakovník, Žebrák

DEN: 27.-28 .03. 2018

Vyvíjíme a vyrábíme díly pro chytrá a ekologická auta.

Není nás vidět a stejně jsme přítomni. Pomáháme při parkování
v nákupních centrech v podobě sebeparkovacích aut, při nenadálých 
okolnostech v podobě automatického brzdění, při předjíždění v podobě 
hlídaní mrtvého úhlu. S námi se ani nezapotíš, umíme i klimatizace!

V ČR máme továrny v Humpolci, Žebráku, Podbořanech a Rakovníku, 
jedno z nejmodernějších vývojových center v Praze a testovací polygon
v Milovicích. Pracuje u nás celkem 4000 zaměstnanců. Celosvětově máme 
169 továren, 58 R&D center a zaměstnáváme 106 000 lidí ve 32 zemích. 
Přes 11 % z prodeje investujeme do výzkumu.

 /company/valeo
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 berta.stepanova@valeo.com

Procesní inženýr, Inženýr kvality
Nákupčí, CAD Designer, Logistik

Můžete se podílet na špičkových inovacích a zažijete vývoj i výrobu od A do Z

spolupracovat s kolegy z jiných zemí a využívat angličtinu?  Máš zodpovědný
a proaktivní přístup? Do našich týmů ve vývoji a výrobě hledáme právě takové 
kolegy. Lidi s vizí a zapálením pro svou práci a pro moderní technologie.

Pohovor v českém i anglickém jazyce, pro vybrané pozice je součástí 
pohovoru i krátký test odborných znalostí.

Není nás vidět a stejně jsme přítomni. Pomáháme při parkování
v nákupních centrech v podobě sebeparkovacích aut, při nenadálých 
okolnostech v podobě automatického brzdění, při předjíždění v podobě 
hlídaní mrtvého úhlu. S námi se ani nezapotíš, umíme i klimatizace!

V ČR máme továrny v Humpolci, Žebráku, Podbořanech a Rakovníku, 
jedno z nejmodernějších vývojových center v Praze a testovací polygon
v Milovicích. Pracuje u nás celkem 4000 zaměstnanců. Celosvětově máme 
169 továren, 58 R&D center a zaměstnáváme 106 000 lidí ve 32 zemích. 

Bez chytrých inženýrů 
by chytrá auta 

daleko nedojela.

CHYTRÁ AUTA POTŘEBUJÍ CHYTRÉ HLAVY.
Není nás vidět a stejně jsme přítomni. V podobě sebeparkovacích aut, 
adaptivního tempomatu nebo hlídání mrtvého úhlu při předjíždění. 
Vyvíjíme a vyrábíme technologie pro autonomní auta zítřka.
Poznejte nás více na valeo.cz.



Bez chytrých inženýrů 
by chytrá auta 

daleko nedojela.

CHYTRÁ AUTA POTŘEBUJÍ CHYTRÉ HLAVY.
Není nás vidět a stejně jsme přítomni. V podobě sebeparkovacích aut, 
adaptivního tempomatu nebo hlídání mrtvého úhlu při předjíždění. 
Vyvíjíme a vyrábíme technologie pro autonomní auta zítřka.
Poznejte nás více na valeo.cz.



Bez chytrých inženýrů 
by chytrá auta 

daleko nedojela.

CHYTRÁ AUTA POTŘEBUJÍ CHYTRÉ HLAVY.
Není nás vidět a stejně jsme přítomni. V podobě sebeparkovacích aut, 
adaptivního tempomatu nebo hlídání mrtvého úhlu při předjíždění. 
Vyvíjíme a vyrábíme technologie pro autonomní auta zítřka.
Poznejte nás více na valeo.cz.

trainee program

plný úvazek

částečný úvazek

brigáda

praxe/stáž

závěrečná práce

strojní

elektro

informatika

ekonomie

profil společnosti
Vyvíjíme a vyrábíme díly pro chytrá a ekologická auta.
Není nás vidět a stejně jsme přítomni. Vylepšujeme auta tak, aby se Ti lépe řídilo. Naše umění tkví v bezpečné a 
příjemné jízdě. Pomáháme při parkování v nákupních centrech v podobě sebeparkovacích aut, při nenadálých 
okolnostech v podobě automatického brzdění, při předjíždění v podobě hlídaní mrtvého úhlu. S námi se ani 
nezapotíš, umíme i klimatizace!

Až si příště sedneš do auta, vzpomeň si na nás a buď v klidu.

V ČR máme výrobní závody v Humpolci, Žebráku, Podbořanech a Rakovníku, jedno z nejmodernějších vývojových 
center v Praze a testovací polygon v Milovicích. Pracuje u nás celkem 4000 zaměstnanců. Celosvětově máme 169 
továren, 58 R&D center a zaměstnáváme 106000 lidí ve 32 zemích. Přes 11 % z prodeje investujeme do výzkumu.

nabízíme
• Můžete se podílet na špičkových inovacích
• Zažijete vývoj i výrobu od A do Z
• Mezinárodní mobilitu v rámci skupiny Valeo

• 6 týdnů dovolené
• Variabilní bonusy závislé na výsledcích týmu
• Podporu mobility (náhrada výdajů na dojíždění, stěhování, dočasné ubytování)
• Penzijní připojištění
• Stravenky nebo dotovanou kantýnu
• Příspěvek na relaxační aktivity
• Technická a jazyková školení

požadujeme
Studuješ strojní, elektro nebo IT? Baví tě neustále se vzdělávat?  Chceš spolupracovat s kolegy z 
jiných zemí a využívat angličtinu na denní bázi?  Máš zodpovědný a proaktivní přístup? Do našich 
týmů ve vývoji a ve výrobě hledáme právě takové kolegy. Lidi s vizí a zapálením pro svou práci a 
pro moderní technologie.

kontakt
Berta Štěpánová
berta.stepanova@valeo.com
http://www.valeo.cz

Humpolec, Podbořany, Praha, 
Rakovník, Žebrák

Bez chytrých inženýrů 
by chytrá auta 

daleko nedojela.

CHYTRÁ AUTA POTŘEBUJÍ CHYTRÉ HLAVY.
Není nás vidět a stejně jsme přítomni. V podobě sebeparkovacích aut, 
adaptivního tempomatu nebo hlídání mrtvého úhlu při předjíždění. 
Vyvíjíme a vyrábíme technologie pro autonomní auta zítřka.
Poznejte nás více na valeo.cz.

hledáme
Výzkum a vývoj:
• Mechanical Design Engineer
• Optical Design Engineer
• Hardware Design Engineer
• SW Engineer – Embedded C
• SW Engineer – Algorithm Development
• Laboratory Validation Engineer
• System Test Engineer
• Application Engineer

Úplný seznam aktuálních volných pozic najdete na valeo.cz

Výroba:
• Procesní inženýr
• Inženýr kvality
• Nákupčí
• CAD Designer
• Logistik
• Projektový manažer
• Inženýr elektrotechniky



Bez chytrých inženýrů 
by chytrá auta 

daleko nedojela.

CHYTRÁ AUTA POTŘEBUJÍ CHYTRÉ HLAVY.
Není nás vidět a stejně jsme přítomni. V podobě sebeparkovacích aut, 
adaptivního tempomatu nebo hlídání mrtvého úhlu při předjíždění. 
Vyvíjíme a vyrábíme technologie pro autonomní auta zítřka.
Poznejte nás více na valeo.cz. IK

AR
IÉ
RA
trainee program

plný úvazek

částečný úvazek

brigáda

praxe/stáž

závěrečná práce

strojní

elektro

informatika

ekonomie

profil společnosti
Vyvíjíme a vyrábíme díly pro chytrá a ekologická auta.
Není nás vidět a stejně jsme přítomni. Vylepšujeme auta tak, aby se Ti lépe řídilo. Naše umění tkví v bezpečné a 
příjemné jízdě. Pomáháme při parkování v nákupních centrech v podobě sebeparkovacích aut, při nenadálých 
okolnostech v podobě automatického brzdění, při předjíždění v podobě hlídaní mrtvého úhlu. S námi se ani 
nezapotíš, umíme i klimatizace!

Až si příště sedneš do auta, vzpomeň si na nás a buď v klidu.

V ČR máme výrobní závody v Humpolci, Žebráku, Podbořanech a Rakovníku, jedno z nejmodernějších vývojových 
center v Praze a testovací polygon v Milovicích. Pracuje u nás celkem 4000 zaměstnanců. Celosvětově máme 169 
továren, 58 R&D center a zaměstnáváme 106000 lidí ve 32 zemích. Přes 11 % z prodeje investujeme do výzkumu.

nabízíme
• Můžete se podílet na špičkových inovacích
• Zažijete vývoj i výrobu od A do Z
• Mezinárodní mobilitu v rámci skupiny Valeo

• 6 týdnů dovolené
• Variabilní bonusy závislé na výsledcích týmu
• Podporu mobility (náhrada výdajů na dojíždění, stěhování, dočasné ubytování)
• Penzijní připojištění
• Stravenky nebo dotovanou kantýnu
• Příspěvek na relaxační aktivity
• Technická a jazyková školení

požadujeme
Studuješ strojní, elektro nebo IT? Baví tě neustále se vzdělávat?  Chceš spolupracovat s kolegy z 
jiných zemí a využívat angličtinu na denní bázi?  Máš zodpovědný a proaktivní přístup? Do našich 
týmů ve vývoji a ve výrobě hledáme právě takové kolegy. Lidi s vizí a zapálením pro svou práci a 
pro moderní technologie.

kontakt
Berta Štěpánová
berta.stepanova@valeo.com
http://www.valeo.cz

Humpolec, Podbořany, Praha, 
Rakovník, Žebrák

Bez chytrých inženýrů 
by chytrá auta 

daleko nedojela.

CHYTRÁ AUTA POTŘEBUJÍ CHYTRÉ HLAVY.
Není nás vidět a stejně jsme přítomni. V podobě sebeparkovacích aut, 
adaptivního tempomatu nebo hlídání mrtvého úhlu při předjíždění. 
Vyvíjíme a vyrábíme technologie pro autonomní auta zítřka.
Poznejte nás více na valeo.cz.

hledáme
Výzkum a vývoj:
• Mechanical Design Engineer
• Optical Design Engineer
• Hardware Design Engineer
• SW Engineer – Embedded C
• SW Engineer – Algorithm Development
• Laboratory Validation Engineer
• System Test Engineer
• Application Engineer

Úplný seznam aktuálních volných pozic najdete na valeo.cz

Výroba:
• Procesní inženýr
• Inženýr kvality
• Nákupčí
• CAD Designer
• Logistik
• Projektový manažer
• Inženýr elektrotechniky
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 /VARS-BRNO-as-151485511595369

VARS BRNO a.s.

 www.vars.cz  

 Světlana Hercová   svetlana.hercova@vars.cz

Plný úvazek

Částečný úvazek

Brigáda

Praxe / Stáž

216

Ostatní

• Dopravní inženýry
• Vývojáře
• Softwarové inženýry
• Projektanty

Profesionální růst - práce se špičkovými technologiemi v týmu zkušených 
kolegů. Zaměstnání v dlouhodobě prosperující společnosti se stabilním 
okruhem zákazníků. Aktivní program zaměstnaneckých výhod a příjemné 
prostředí.Pracoviště v Brně.

VŠ vzdělání technického zaměření.  Praxe v oboru vítána.
Zkušenosti s GIS jsou výhodou. Aktivní znalost angličtiny.
Pro vývojáře - znalost technologií .NET, znalost SQL a databázových systémů.
Flexibilita a zájem o nové technologie. Aktivní přístup k řešení problémů.
Schopnost týmové spolupráce.

Zaslání životopisu a motivačního dopisu pro konkrétní pozici nebo typ 
práce. A následně osobní schůzka.

OBORY PŮSOBENÍ:

STÁNEK
PROFIL SPOLEČNOSTI

HLEDÁME

NABÍZÍME

POŽADAVKY NA UCHAZEČE

PRŮBĚH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA

HumanitníHumanitní

StavebnictvíStavebnictví

ChemieChemie

Informatika

ArchitekturaArchitekturaArchitektura

StrojníStrojní





DesignDesign





EkonomieEkonomie





Elektro



 Kroftova 80c, 616 00 Brno

DEN: 27. 03. 2018

VARS BRNO a.s. je technologická firma nabízející inovativní a chytrá 
řešení pro dopravní telematiku, správu majetku a GIS. Jádrem těchto 
řešení jsou softwarové aplikace odrážející nejnovější trendy v oblasti 
informačních technologií a zákazníkům přináší zcela nové možnosti
za vysoce konkurenčních podmínek.
Vyprofilovala jako lídr v několika oblastech:
• Oblast ITS (Intelligent Transport Systems). 
• Oblast hospodaření s pozemními komunikacemi (Road Asset Management). 
• Oblast správa vodních cest a hospodaření na vodních plochách. 
• Oblast správy majetku, tvorby a prezentace geografických dat založené 

na GIS (Geographic Information System) 

 /company/2519936
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Profesionální růst - práce se špičkovými technologiemi v týmu zkušených 
kolegů. Zaměstnání v dlouhodobě prosperující společnosti se stabilním 
okruhem zákazníků. Aktivní program zaměstnaneckých výhod a příjemné 

Pro vývojáře - znalost technologií .NET, znalost SQL a databázových systémů.
Flexibilita a zájem o nové technologie. Aktivní přístup k řešení problémů.

Zaslání životopisu a motivačního dopisu pro konkrétní pozici nebo typ 
práce. A následně osobní schůzka.

VARS BRNO a.s. je technologická firma nabízející inovativní a chytrá 
řešení pro dopravní telematiku, správu majetku a GIS. Jádrem těchto 
řešení jsou softwarové aplikace odrážející nejnovější trendy v oblasti 
informačních technologií a zákazníkům přináší zcela nové možnosti

Oblast hospodaření s pozemními komunikacemi (Road Asset Management). 
Oblast správa vodních cest a hospodaření na vodních plochách. 
Oblast správy majetku, tvorby a prezentace geografických dat založené 

profil společnosti

plný úvazek

částečný úvazek

brigáda

praxe/stáž

závěrečná práce

strojní

elektro

kontakt
Ing. Milan Holubec
milan.holubec@vuts.cz
http://www.vuts.cz

VÚTS, a.s.
Svárovská 619, Liberec XI-Růžodol I
460 01 Liberec

hledáme
• KONSTRUKTÉRY / PROJEKTANTY
• VÝZKUMNĚ-VÝVOJOVÉ PRACOVNÍKY
• PROGRAMÁTORY

nabízíme
• zajímavou a perspektivní práci
• prostor pro Vaše nápady a iniciativu
• tvůrčí práci, jejíž výsledky jsou uváděny do praxe v tuzemsku i v zahraničí
• odpovídající finanční ohodnoceni plně závislé na pracovním výkonu
• možnost dalšího osobního růstu
• možnost dalšího osobního vzdělávání
• sociální výhody
• vedeni diplomovych praci

požadujeme
• VŠ technického směru
• zkušenosti s CAD software
• schopnost vysokého pracovního nasazení
• kreativitu a flexibilitu

• schopnost týmové práce
• samostatnost a vlastní iniciativu
• zájem o daný obor a další osobní růst

VÚTS, a.s. se v posledních letech vypracovala do pozice jedné z největších výzkumně vývojových základen pro oblast 
inovací, výzkumu, vývoje a realizace speciálních strojů a zařízení řady oborů zpracovatelského průmyslu v ČR.
Výzkumně vývojový potenciál naší akciové společnosti využívají výrobci strojů a zařízení z oblasti textilního, 
polygrafického, potravinářského, sklářského a bižuterního průmyslu, dále pak dodavatelé automobilového 
průmyslu, výrobci obráběcích strojů a zdravotní techniky. 
Naše hlavní aktivity: návrh a konstrukce strojů a strojních zařízení, mechatronické systémy a aplikace, 
automatizace výrobních procesů, realizace funkčních modelů a prototypů, matematické výpočty a modelování, 
měření technických parametrů strojů, testování a validace.



profil společnosti

IK
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plný úvazek

částečný úvazek

brigáda

praxe/stáž

závěrečná práce

strojní

elektro

kontakt
Ing. Milan Holubec
milan.holubec@vuts.cz
http://www.vuts.cz

VÚTS, a.s.
Svárovská 619, Liberec XI-Růžodol I
460 01 Liberec

hledáme
• KONSTRUKTÉRY / PROJEKTANTY
• VÝZKUMNĚ-VÝVOJOVÉ PRACOVNÍKY
• PROGRAMÁTORY

nabízíme
• zajímavou a perspektivní práci
• prostor pro Vaše nápady a iniciativu
• tvůrčí práci, jejíž výsledky jsou uváděny do praxe v tuzemsku i v zahraničí
• odpovídající finanční ohodnoceni plně závislé na pracovním výkonu
• možnost dalšího osobního růstu
• možnost dalšího osobního vzdělávání
• sociální výhody
• vedeni diplomovych praci

požadujeme
• VŠ technického směru
• zkušenosti s CAD software
• schopnost vysokého pracovního nasazení
• kreativitu a flexibilitu

• schopnost týmové práce
• samostatnost a vlastní iniciativu
• zájem o daný obor a další osobní růst

VÚTS, a.s. se v posledních letech vypracovala do pozice jedné z největších výzkumně vývojových základen pro oblast 
inovací, výzkumu, vývoje a realizace speciálních strojů a zařízení řady oborů zpracovatelského průmyslu v ČR.
Výzkumně vývojový potenciál naší akciové společnosti využívají výrobci strojů a zařízení z oblasti textilního, 
polygrafického, potravinářského, sklářského a bižuterního průmyslu, dále pak dodavatelé automobilového 
průmyslu, výrobci obráběcích strojů a zdravotní techniky. 
Naše hlavní aktivity: návrh a konstrukce strojů a strojních zařízení, mechatronické systémy a aplikace, 
automatizace výrobních procesů, realizace funkčních modelů a prototypů, matematické výpočty a modelování, 
měření technických parametrů strojů, testování a validace.
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VCES a.s.

 www.vces.cz

 Vladimír Ujec    vladimir.ujec@vces.cz

Plný úvazek

Částečný úvazek

Brigáda

Praxe / Stáž

Závěrečná práce
(Diplomka / Bakalářka)

S06

OstatníOstatníOstatní

Pro doplnění našich projektových týmů hledáme vhodné kandidáty na pozice:
• asistent / -ka projektového manažera  •  technik
• stavbyvedoucí   •  přípravář / -ka
• specialista TZB / elektro, controllingu •  specialista BIM
• a také šikovné studenty pro krátkodobé i dlouhodobé brigády a stáže.

• zázemí stabilní společnosti, perspektivní zaměstnání, profesní růst, další 
vzdělávání

• motivující fi nanční ohodnocení, fl exibilní pracovní dobu, pět týdnů dovolené
• možnost dalšího volna pro dobrovolnickou práci
• fi remní akce pro zaměstnance i jejich rodinné příslušníky

• zájem o obor
• ochotu na sobě neustále pracovat
• znalost práce na PC
• alespoň základní znalost angličtiny
• připravenost cestovat

Na základě zaslaného CV nebo předaného kontaktu se s Vámi spojí 
personalistka, se kterou absolvujete úvodní interview a dohodnete si 
termín osobní schůzky. Ta proběhne za účasti Vašeho potenciálního 
nadřízeného. Pokud se Vaše představy budou shodovat s našimi 
potřebami, zašleme Vám pracovní nabídku.

OBORY PŮSOBENÍ:

STÁNEK
PROFIL SPOLEČNOSTI

HLEDÁME

NABÍZÍME

POŽADAVKY NA UCHAZEČE

PRŮBĚH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA

HumanitníHumanitní

Stavebnictví

ChemieChemie

InformatikaInformatika

ArchitekturaArchitekturaArchitektura

StrojníStrojní





DesignDesign





EkonomieEkonomie





ElektroElektro



 Na Harfě 337/3, 190 05 Praha 9

DEN: 27. 03. 2018

Společnost VCES a.s. je generálním dodavatelem pozemních
a vodohospodářských staveb. Stavíme environmentálně šetrné
a udržitelné budovy podle standardů BREEAM a LEED. Velké a náročné 
projekty jako CIIRC pro ČVUT v Praze nebo Jaguar - Land Rover v Nitře 
nás zařadily mezi lídry stavebního trhu v sektoru velkých průmyslových 
projektů a administrativních budov. Vedle České republiky působíme vice 
než 10 let  také na Slovensku. Ve spolupráci se sesterskou společností 
Linkcity Czech Republic realizujeme vlastní developerské projekty
v rámci celé České republiky. Od roku 2006 je naše společnost členem 
francouzské stavební skupiny Bouygues.

 /company/vces-a.s.---a-bouygues-construction-company
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Pro doplnění našich projektových týmů hledáme vhodné kandidáty na pozice:

a také šikovné studenty pro krátkodobé i dlouhodobé brigády a stáže.

zázemí stabilní společnosti, perspektivní zaměstnání, profesní růst, další 

motivující fi nanční ohodnocení, fl exibilní pracovní dobu, pět týdnů dovolené

Na základě zaslaného CV nebo předaného kontaktu se s Vámi spojí 
personalistka, se kterou absolvujete úvodní interview a dohodnete si 
termín osobní schůzky. Ta proběhne za účasti Vašeho potenciálního 
nadřízeného. Pokud se Vaše představy budou shodovat s našimi 
potřebami, zašleme Vám pracovní nabídku.

Společnost VCES a.s. je generálním dodavatelem pozemních
a vodohospodářských staveb. Stavíme environmentálně šetrné
a udržitelné budovy podle standardů BREEAM a LEED. Velké a náročné 
projekty jako CIIRC pro ČVUT v Praze nebo Jaguar - Land Rover v Nitře 
a udržitelné budovy podle standardů BREEAM a LEED. Velké a náročné 
projekty jako CIIRC pro ČVUT v Praze nebo Jaguar - Land Rover v Nitře 
a udržitelné budovy podle standardů BREEAM a LEED. Velké a náročné 

nás zařadily mezi lídry stavebního trhu v sektoru velkých průmyslových 
projektů a administrativních budov. Vedle České republiky působíme vice 
nás zařadily mezi lídry stavebního trhu v sektoru velkých průmyslových 
projektů a administrativních budov. Vedle České republiky působíme vice 
nás zařadily mezi lídry stavebního trhu v sektoru velkých průmyslových 

než 10 let  také na Slovensku. Ve spolupráci se sesterskou společností 
Linkcity Czech Republic realizujeme vlastní developerské projekty
v rámci celé České republiky. Od roku 2006 je naše společnost členem 
Linkcity Czech Republic realizujeme vlastní developerské projekty
v rámci celé České republiky. Od roku 2006 je naše společnost členem 
Linkcity Czech Republic realizujeme vlastní developerské projekty





 /company/veskom-group

Veskom, spol. s r.o.

 www.veskom.cz

 Eliška Bělohlavová   belohlavova@veskom.cz

Plný úvazek

Částečný úvazek

Brigáda

Praxe / Stáž

Závěrečná práce
(Diplomka / Bakalářka)

228

OstatníOstatníOstatní

Projektant - specialista elektro silnoproud;  
• návrhy a projektová řešení částí elektro   
• vypracovávání projektové dokumentace, příprava nabídek 
• příprava podkladů pro realizace 
• spouštění zařízení

• hlavní pracovní poměr, klouzavá pracovní doba
• částečný home office
• možnost zprostředkování ubytování ve firemním bytě
• pravidelná školení,služební automobil, mobilní telefon, notebook
• firemní benefity (stravenky, prodloužená dovolená a další)

•  VŠ vzdělání v oboru elektro – silnoproud
•  praxe v oboru vítána, avšak není podmínkou 
•  chuť neustále se profesně vzdělávat vlastní iniciativa
•  komunikativní znalost AJ, řidičský průkaz sk. B
•  vyhláška 50/1978 Sb.         

Zaslání životopisu, následně dvoukolové výběrové řízení.

OBORY PŮSOBENÍ:

STÁNEK
PROFIL SPOLEČNOSTI

HLEDÁME

NABÍZÍME

POŽADAVKY NA UCHAZEČE

PRŮBĚH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA

HumanitníHumanitní

Stavebnictví

ChemieChemie

InformatikaInformatika

ArchitekturaArchitekturaArchitektura

Strojní





DesignDesign





EkonomieEkonomie





Elektro



 Dolnoměcholupská 522/12a, 102 00 Praha 10

DEN: 28. 03. 2018

Společnost VESKOM, spol. s r.o., působí na českém i zahraničním trhu. 
Své služby poskytuje v oblastech stlačený vzduch, chlazení, tepelná 
čerpadla, energetické poradenství i audit. Po celou dobu své existence 
klade vysoké nároky na kvalitu a komplexní řešení za použití stále se 
inovujících technologií. Spolehlivé služby pomáhá realizovat více než 
70 zaměstnanců. Rozvoji napomáhá v ČR vysoce vybavené technické 
servisní středisko, které disponuje špičkovou měřicí technikou sloužící 
například pro analýzu energetických toků médií či prediktivnímu servisu. 
Veskom, spol. s r.o. spolupracuje se Švédskem, Finskem, Německem, Itálií 
i Koreou.

 /veskom-group
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Zaslání životopisu, následně dvoukolové výběrové řízení.

Společnost VESKOM, spol. s r.o., působí na českém i zahraničním trhu. 
Své služby poskytuje v oblastech stlačený vzduch, chlazení, tepelná 
čerpadla, energetické poradenství i audit. Po celou dobu své existence 
klade vysoké nároky na kvalitu a komplexní řešení za použití stále se 
inovujících technologií. Spolehlivé služby pomáhá realizovat více než 
70 zaměstnanců. Rozvoji napomáhá v ČR vysoce vybavené technické 
inovujících technologií. Spolehlivé služby pomáhá realizovat více než 
70 zaměstnanců. Rozvoji napomáhá v ČR vysoce vybavené technické 
inovujících technologií. Spolehlivé služby pomáhá realizovat více než 

servisní středisko, které disponuje špičkovou měřicí technikou sloužící 
například pro analýzu energetických toků médií či prediktivnímu servisu. 
Veskom, spol. s r.o. spolupracuje se Švédskem, Finskem, Německem, Itálií 
například pro analýzu energetických toků médií či prediktivnímu servisu. 
Veskom, spol. s r.o. spolupracuje se Švédskem, Finskem, Německem, Itálií 
například pro analýzu energetických toků médií či prediktivnímu servisu. 



 /vesla.cz

VESLA s.r.o.

 Michaela Beránková      michaela.berankova@vesla.cz

Plný úvazek

Částečný úvazek

Brigáda

Praxe / Stáž

Trainee program

224

OstatníOstatní

• Vývojář HW
• Vývojář FW
• Testovací inženýr elektro
• Referent nákupu elektro

• smlouvu na dobu neurčitou •  pružnou pracovní dobu
• pět týdnů dovolené  •  podporu jazykového vzdělávání
• životní pojištění a penzijní připojištění
• relaxační a sportovní místnost - stolní tenis, šipky, masážní křeslo
• příspěvky na dopravu, stravování, sportovní a kulturní aktivity

• vysokoškolské nebo středoškolské vzdělání odpovídající specializace
• alespoň základní znalost angličtiny
• samostatnost pro individuální práci na menších projektech

nebo smysl pro týmovou  práci pro řešení projektů rozsáhlejších

• osobní pohovor

OBORY PŮSOBENÍ:

STÁNEK
PROFIL SPOLEČNOSTI

HLEDÁME

NABÍZÍME

POŽADAVKY NA UCHAZEČE

PRŮBĚH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA

HumanitníHumanitní

StavebnictvíStavebnictví

ChemieChemie

Informatika

ArchitekturaArchitektura

StrojníStrojní





Design





EkonomieEkonomie





Elektro



 Průmyslová 387, 530 03 Pardubice

DEN: 27. 03. 2018

Společnost VESLA s.r.o. je od roku 2001 součástí mezinárodní 
skupiny Unitron Group, která vyvíjí, vyrábí a prodává elektronická 
telekomunikační zařízení v celosvětové distribuční síti. Pobočky skupiny 
Unitron Group sídlí v Belgii (Unitron nv), v České republice (VESLA s.r.o.), 
v Číně (Unitron Asia Pacific), ve Spojených Státech (Unitron Americas)
a v Indii (Catvision Unitron Pvt Ltd). Ve společnosti VESLA s.r.o. dnes pracuje
65 stálých zaměstnanců, z toho v oblasti výzkumu a vývoje 10 inženýrů.

 www.vesla.cz
 /company/vesla
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A14
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OtherOther

HumanitiesHumanities

DesignDesign

CivilCivil

ChemistryChemistry

EconomyEconomy

IT

ArchitectureArchitectureArchitecture

ElectricalElectrical

MechanicalMechanical
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Full time

Trainee program

Bachelor / Diploma 
thesis

Volkswagen Group IT Services 
GmbH

At our German subsidiaries in Wolfsburg and Braunschweig (Lower 
Saxony, about a 4,5 hour drive from Prague) and Zwickau (Saxonia, about 
a 3,5 hour drive from Prague) we are looking for IT professionals (f/m) 
with profound skills in Software Development or Application Management 
Services.

We offer you possibilities to write your final thesis as well as a permanent 
job with an attractive salary and a lot of benefits. Furthermore, 
we support your personal and professional development with a variety 
of free trainings. In many of our departments temporary mobile work
is possible.

Ideally, you should study Software Engineering, Computer Sciences or any 
other comparable course or have got an academic degree in these subjects 
with some hands-on work experience. Furthermore, you should like to work 
in a team and be able to communicate in English and preferably in German, 
too.

Take a look at www.vwgis.de/career to learn more about VWGIS and our 
job openings.

COMPANY PROFILE

WE LOOK FOR

WE OFFER

REQUIREMENTS

Volkswagen Group IT Services delivers IT solutions and services to the IT 
departments within the Volkswagen Group. Based on our great knowledge 
of technologies and processes, we are an established partner to our 
clients and work closely together in fields of responsibility like Software 
Development and Application Management Services. Our about 1.000 IT 
professionals are involved in a wide range of topics: for all faculties from 
R&D to Sales, all Volkswagen Group brands from Lamborghini to Scania 
and all regions from China to Mexico.

DAY: 28. 03. 2018

 www.vwgis.de

 Isabell Ziwitz       jobs@vwgis.de
 Major-Hirst Straße 11, 38442 Wolfsburg, Germany

 
 

At our German subsidiaries in Wolfsburg and Braunschweig (Lower 
Saxony, about a 4,5 hour drive from Prague) and Zwickau (Saxonia, about 
a 3,5 hour drive from Prague) we are looking for IT professionals (f/m) 
with profound skills in Software Development or Application Management 

We offer you possibilities to write your final thesis as well as a permanent 
job with an attractive salary and a lot of benefits. Furthermore, 
we support your personal and professional development with a variety 

other comparable course or have got an academic degree in these subjects 
with some hands-on work experience. Furthermore, you should like to work 
in a team and be able to communicate in English and preferably in German, 

Take a look at www.vwgis.de/career to learn more about VWGIS and our 

Volkswagen Group IT Services delivers IT solutions and services to the IT 
departments within the Volkswagen Group. Based on our great knowledge 
of technologies and processes, we are an established partner to our 
clients and work closely together in fields of responsibility like Software 
Development and Application Management Services. Our about 1.000 IT 
professionals are involved in a wide range of topics: for all faculties from 
R&D to Sales, all Volkswagen Group brands from Lamborghini to Scania 



 /wheelabrator.pribram

Wheelabrator Czech s.r.o.

 Michaela Karlová       michaela.karlova@noricangroup.com

Plný úvazek

Částečný úvazek

Brigáda

Závěrečná práce
(Diplomka / Bakalářka)

209

OstatníOstatní

• 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
• Technika TPV
• Nákupčího

•  Věrnostní finanční odměny a zajímavé mzdové ohodnocení
•  Příspěvek na penzijní/životní připojištění
•  Komunikativní a přátelský kolektiv •  Pružnou pracovní dobu
•  Dostupnost MHD, hlídané parkoviště   •  Týden dovolené navíc
•  Příspěvky na sport a kulturu       •  Výhodný fi remní mobilní tarif

Znalost anglického jazyka na středně pokročilé úrovni, znalost práce
s PC, MS Offi  ce, PDM a CAD systémy, znalost SolidWorks a ME10 výhodou, 
orientace v technických výkresech a dokumentaci, analytické a rozhodovací 
schopnosti, spolehlivost, samostatnost, fl exibilita a komunikativnost.

V případě zájmu o volnou pracovní pozici zašlete Váš životopis na e-mail: 
prace@wheelabratorgroup.com, kde budete do 14ti dnů kontaktováni 
personalistou s detaily výběrového řízení. Výběrové řízení je dvoukolové 
s manažerem daného oddělení, kde si ujasníte veškeré podmínky
k případnému nástupu.

OBORY PŮSOBENÍ:

STÁNEK
PROFIL SPOLEČNOSTI

HLEDÁME

NABÍZÍME

POŽADAVKY NA UCHAZEČE

PRŮBĚH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA

HumanitníHumanitní

StavebnictvíStavebnictví

ChemieChemie

Informatika

ArchitekturaArchitektura

Strojní





Design





EkonomieEkonomie





ElektroElektro



 Za Balonkou 269, 261 01 Příbram 1

DEN: 28. 03. 2018

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. Během 20. století společnost vyráběla 
nejrůznější výrobní stroje a zařízení. Později se začala úzce specializovat 
na zakázkovou výrobu a servis tryskacích strojů. Vzhledem k vysoké 
poptávce po tryskacích strojích vzniklo 42 výrobních závodů po celém 
světě. V České republice naleznete pobočku ve městě Příbram, nedaleko 
hlavního města Prahy. Příbramský Wheelabrator patří k jednomu
z největších zaměstnavatelů v okrese.

 www.wheelabratorgroup.com
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 /WikovHronov

Wikov Industry a.s.

 /www.wikov.com/cs

 Mgr. Lucie Kejzlarová Erlebachová   lkejzlarova@wikov.com

Brigáda

Praxe / Stáž

Závěrečná práce
(Diplomka / Bakalářka)

216

OstatníOstatníOstatní

Hledáme strojaře tělem i duší - konstruktéry, technology, inženýry kvality, 
projekt manažery, ale třeba i obchodníky, nákupčí, plánovače, dále pak 
IT specialisty, ekonomy, logistiky... U nás si vysněné místo najde opravdu 
každý! www.chtitvic.cz

Nabízíme brigády, praxe, diplomové práce... a pro ty nejlepší i náš 
stipendijní program, kde můžete získat až 25 000 Kč za semestr. 
Jen tak - za dobré známky.
Těm, kteří už se poohlížejí po svém prvním zaměstnání, pak nabízíme 
super kolektiv, spoustu firemních akcí, benefity.

OBORY PŮSOBENÍ:

STÁNEK
PROFIL SPOLEČNOSTI

HLEDÁME

NABÍZÍME

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA

HumanitníHumanitní

StavebnictvíStavebnictví

ChemieChemie

InformatikaInformatika

ArchitekturaArchitekturaArchitektura

Strojní





DesignDesign





EkonomieEkonomie





ElektroElektro



 Hvězdova 17169/2b, 140 78 Praha 4, 

DEN: 28. 03. 2018

Skupina Wikov je jedním z nejvýznamnějších výrobců mechanických 
převodovek v regionu střední a východní Evropy. V mechanickém 
strojírenství je aktivní více než 130 let a 100 let je tradičním výrobcem 
ozubených kol a mechanických převodovek. Zkušenosti vytvářené 
a předávané z generace na generaci v kombinaci s moderními 
výrobními technologiemi Wikovu umožňují vyrábět špičkové produkty 
s progresivním konstrukčním řešením a nadstandardními technickými 
parametry. Nespokojíme se s málem, chceme víc! Chtít víc...to je Wikov! 
www.chtitvic.cz

 /company/723950
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Hledáme strojaře tělem i duší - konstruktéry, technology, inženýry kvality, 
projekt manažery, ale třeba i obchodníky, nákupčí, plánovače, dále pak 
IT specialisty, ekonomy, logistiky... U nás si vysněné místo najde opravdu 

Nabízíme brigády, praxe, diplomové práce... a pro ty nejlepší i náš 

Skupina Wikov je jedním z nejvýznamnějších výrobců mechanických 
převodovek v regionu střední a východní Evropy. V mechanickém 
strojírenství je aktivní více než 130 let a 100 let je tradičním výrobcem 
ozubených kol a mechanických převodovek. Zkušenosti vytvářené 
a předávané z generace na generaci v kombinaci s moderními 
výrobními technologiemi Wikovu umožňují vyrábět špičkové produkty 
s progresivním konstrukčním řešením a nadstandardními technickými 
parametry. Nespokojíme se s málem, chceme víc! Chtít víc...to je Wikov! 





WITTE Automotive

 www.witte-automotive.jobs.cz

 Jindřiška Sedláková    jindriska.sedlakova@witte-automotive.cz

Částečný úvazek

Brigáda

Trainee program

Závěrečná práce
(Diplomka / Bakalářka)

104

OstatníOstatníOstatní

• Konstruktér elektro, Konstruktér strojní (konstruktér vývoje produktu)
• Moderátor FMEA, Produktový specialista
• Zkušební technik, Programátor, Administrátor projektů
• Průmyslový inženýr, Technik jakosti
• Technik přípravy výroby, Technolog, Vedoucí projektu

• WITTE Stipendijní program
• Roční WITTE TRAINEE program
• Kariérní růst
• Nejmodernější technologie
• Spolupráce na zajímavých projektech s předními světovými automobilkami
• Flexibilní pracovní doba
• 25 dnů dovolené
• Pracoviště v Nejdku, Ostrově nebo Plzni

OBORY PŮSOBENÍ:

STÁNEK
PROFIL SPOLEČNOSTI

HLEDÁME

NABÍZÍME

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA

HumanitníHumanitní

StavebnictvíStavebnictví

ChemieChemie

Informatika

ArchitekturaArchitekturaArchitektura

Strojní





DesignDesign





Ekonomie





Elektro



 Rooseveltova 1299, 362 21 Nejdek

DEN: 28. 03. 2018

Společnost WITTE Automotive v České republice tvoří vývojový a výrobní 
závod v Nejdku, který je s 2200 zaměstnanci největším v nadnárodní 
skupině WITTE. V 2016 jsme otevřeli nový závod na výrobu lakovaných 
klik v Ostrově, jeden z nejmodernějších na světě. Silnou pozici ve vývoji
pro světové automobilky dokazuje také naše Vývojové středisko v Plzni, 
přímo na fakultě strojní ZČU, a pobočka v Praze.
Koncern WITTE v současné době v  Evropě zaměstnává 4600 lidí. Více než 
25 let vyvíjíme, testujeme a vyrábíme tradiční výrobky (klíče, zámky, lišty, 
kliky) i novinky (WITOL, LED softtouch, Door edge protector či bezklíčové 
přístupové systémy).

 /company/1777019
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 /WITTEAutomotiveCZ

 jindriska.sedlakova@witte-automotive.cz

Konstruktér elektro, Konstruktér strojní (konstruktér vývoje produktu)

Společnost WITTE Automotive v České republice tvoří vývojový a výrobní 
závod v Nejdku, který je s 2200 zaměstnanci největším v nadnárodní 
skupině WITTE. V 2016 jsme otevřeli nový závod na výrobu lakovaných 
klik v Ostrově, jeden z nejmodernějších na světě. Silnou pozici ve vývoji
pro světové automobilky dokazuje také naše Vývojové středisko v Plzni, 

Koncern WITTE v současné době v  Evropě zaměstnává 4600 lidí. Více než 
25 let vyvíjíme, testujeme a vyrábíme tradiční výrobky (klíče, zámky, lišty, 
kliky) i novinky (WITOL, LED softtouch, Door edge protector či bezklíčové 



Wunderman

 Zita Výbošťok     zita.vybostok@yrgrp.com

Plný úvazek

Částečný úvazek

Brigáda

A17

Ostatní

Jsme nadšení svými projekty a vážíme si lidí, kteří za nimi stojí. Víme, 
že jsou naším nejcennějším kapitálem a proto do svých zaměstnanců 
neváháme investovat a nabídnout jim dlouhodobou kariérní perspektivu, 
odpovídající ohodnocení, vzdělávání s individuálním přístupem a mnoho 
dalších benefitů.

OBORY PŮSOBENÍ:

STÁNEK
PROFIL SPOLEČNOSTI

NABÍZÍME

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA

HumanitníHumanitní

StavebnictvíStavebnictví

ChemieChemie

InformatikaInformatika

ArchitekturaArchitektura

StrojníStrojní





Design





EkonomieEkonomie





ElektroElektro



 Nádražní 762/32, Praha 5, 15000

DEN: 28. 03. 2018

Jsme největší direct marketingová agentura v ČR s jasně měřitelnými 
výsledky. Naším denním chlebem jsou data, analýzy chování zákazníků 
a jejich skloubení s kreativitou s častým využitím chytrých digitálních 
technologií. Specializujeme se na direct marketing, datovou analytiku, 
CRM a věrnostní programy.
Víme, co a v jaké hodnotě zákazníci kupují, jaké e-maily čtou nebo jak 
se chovají na sociálních sítích. Díky přesnému cílení připravíme nabídku 
sestavenou přímo pro konkrétního zákazníka.
Naše prediktivní metody včas odhalí také zákazníky, které může vaše 
značka ztratit. Vhodnou komunikací dokážeme udržet jejich věrnost.

 www.wunderman.cz
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Yanfeng Automotive Interiors

 www.yfai.com

 HR Team     HR.Zatec@yfai.com, HR.Plana@yfai.com

Plný úvazek

205

OstatníOstatníOstatní

Hledáme nové spolupracovníky s různým profesním zázemím a roky 
zkušeností do našeho výrobního závodu v Žatci a Plané nad Lužnicí. 
Kandidáti musí být absolventy ekonomických, manažerských, právních, 
ekologických, technických nebo strojírenských univerzitních oborů
nebo středních škol.

Nabízíme zajímavé Trainee programy pro studenty s možností získání 
práce po úspěšném dokončení programu.

OBORY PŮSOBENÍ:

STÁNEK
PROFIL SPOLEČNOSTI

HLEDÁME

NABÍZÍME

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA

HumanitníHumanitní

StavebnictvíStavebnictví

ChemieChemie

InformatikaInformatika

ArchitekturaArchitekturaArchitektura

Strojní





DesignDesign





EkonomieEkonomie





ElektroElektro



 Tatinná 60, 438 01 Žatec; Průmyslová 954, 391 11 Planá nad Lužnicí

DEN: 28. 03. 2018

Společnost Yanfeng Automotive Interiors (YFAI) je globálním lídrem 
v oblasti automobilových interiérů. Společnost YFAI předefinovala, 
jak lidé odpočívají a jak tráví čas v interiérech svých vozidel v současné 
době. Společnost, se sídlem v Šanghaji, má 114 výrobních závodů 
a technických středisek v 20 zemích a zaměstnává více než 33 000 lidí 
po celém světě. Navrhují, vyvíjejí a vyrábějí interiérové komponenty pro 
všechny automobilky.

 /company/yanfeng-automotive-interiors
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 /YFautointeriors

 HR.Zatec@yfai.com, HR.Plana@yfai.com

Hledáme nové spolupracovníky s různým profesním zázemím a roky 
zkušeností do našeho výrobního závodu v Žatci a Plané nad Lužnicí. 
Hledáme nové spolupracovníky s různým profesním zázemím a roky 
zkušeností do našeho výrobního závodu v Žatci a Plané nad Lužnicí. 
Hledáme nové spolupracovníky s různým profesním zázemím a roky 

Kandidáti musí být absolventy ekonomických, manažerských, právních, 
ekologických, technických nebo strojírenských univerzitních oborů

Nabízíme zajímavé Trainee programy pro studenty s možností získání 

Společnost Yanfeng Automotive Interiors (YFAI) je globálním lídrem 
v oblasti automobilových interiérů. Společnost YFAI předefinovala, 
jak lidé odpočívají a jak tráví čas v interiérech svých vozidel v současné 
době. Společnost, se sídlem v Šanghaji, má 114 výrobních závodů 
jak lidé odpočívají a jak tráví čas v interiérech svých vozidel v současné 
době. Společnost, se sídlem v Šanghaji, má 114 výrobních závodů 
jak lidé odpočívají a jak tráví čas v interiérech svých vozidel v současné 

a technických středisek v 20 zemích a zaměstnává více než 33 000 lidí 
po celém světě. Navrhují, vyvíjejí a vyrábějí interiérové komponenty pro 

Zentiva patří mezi farmaceutické společnosti s vedoucím postavením v regionu střední a východní Evropy. Jako 
součást společnosti  hraje klíčovou roli ve strategii  poskytovat pacientům dostupné léky. Výrobky 
značky Zentiva představují více než polovinu celosvětového generického byznysu společnosti  Značka 
Zentiva vznikla v roce 2003 a za 14 let své existence expandovala do více než 50 zemí v Evropě, Africe a na Středním 
východě. Zentiva uspokojuje potřeby pacientů na 3 světových kontinentech, a je třetím největším a jedním z 
nejrychleji rostoucích výrobců generických léků v Evropě.
https://www.zentiva.cz/
https://www.linkedin.com/company/zentiva/

pr polečnosti

trainee program

částečný úvazek

brigáda

praxe/stáž

závěrečná práce

ostatní

kontakt
Simona Vyšínová
simona.vysinova@zentiva.cz

Zentiva
U kabelovny 130
102 37, Praha 10 - Dolní Měcholupy 

hledáme
Hledáme zaměstnance s vysokým pracovním nasazením, kteří se nebojí výzev, změn, a mají tah 
na branku. Respekt, kreativita, orientace na výkon, nadšení, sebedůvěra, solidarita a spolehlivost 
- tyto vlastnosti u našich zaměstnanců hledáme. Studentům nabízíme možnost spolupráce na 
diplomových a doktorandských pracích a možnost odborné praxe přímo u nás ve společnosti 
Zentiva (sekce Kariéra na webu). 

nabízíme
Dynamické, pozitivní a motivující prostředí, možnost podílet se na zajímavých projektech, 
profesní i osobní rozvoj a kariérní růst, k tomu motivující  ohodnocení a široký systém 

 V roce 2018 byla Zentiva oceněna jako nejlepší zaměstnavatel v kategorii farmacie a 
zdravotnictví. 

požadujeme
Máš zodpovědný a proaktivní přístup? Zajímá tě farmaceutický průmysl? Hledáš uplatnění ve 
společnosti, kde se budeš stále učit novým věcem? Chceš se dále rozvíjet a nastartovat svoji 
kariéru? 
Do našich týmů ve výrobě a vývoji hledáme uchazeče právě jako jsi ty. 
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Zentiva patří mezi farmaceutické společnosti s vedoucím postavením v regionu střední a východní Evropy. Jako 
součást společnosti  hraje klíčovou roli ve strategii  poskytovat pacientům dostupné léky. Výrobky 
značky Zentiva představují více než polovinu celosvětového generického byznysu společnosti  Značka 
Zentiva vznikla v roce 2003 a za 14 let své existence expandovala do více než 50 zemí v Evropě, Africe a na Středním 
východě. Zentiva uspokojuje potřeby pacientů na 3 světových kontinentech, a je třetím největším a jedním z 
nejrychleji rostoucích výrobců generických léků v Evropě.
https://www.zentiva.cz/
https://www.linkedin.com/company/zentiva/

pr polečnosti

trainee program

částečný úvazek

brigáda

praxe/stáž

závěrečná práce

ostatní

kontakt
Simona Vyšínová
simona.vysinova@zentiva.cz

Zentiva
U kabelovny 130
102 37, Praha 10 - Dolní Měcholupy 

hledáme
Hledáme zaměstnance s vysokým pracovním nasazením, kteří se nebojí výzev, změn, a mají tah 
na branku. Respekt, kreativita, orientace na výkon, nadšení, sebedůvěra, solidarita a spolehlivost 
- tyto vlastnosti u našich zaměstnanců hledáme. Studentům nabízíme možnost spolupráce na 
diplomových a doktorandských pracích a možnost odborné praxe přímo u nás ve společnosti 
Zentiva (sekce Kariéra na webu). 

nabízíme
Dynamické, pozitivní a motivující prostředí, možnost podílet se na zajímavých projektech, 
profesní i osobní rozvoj a kariérní růst, k tomu motivující  ohodnocení a široký systém 

 V roce 2018 byla Zentiva oceněna jako nejlepší zaměstnavatel v kategorii farmacie a 
zdravotnictví. 

požadujeme
Máš zodpovědný a proaktivní přístup? Zajímá tě farmaceutický průmysl? Hledáš uplatnění ve 
společnosti, kde se budeš stále učit novým věcem? Chceš se dále rozvíjet a nastartovat svoji 
kariéru? 
Do našich týmů ve výrobě a vývoji hledáme uchazeče právě jako jsi ty. 
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Plný úvazek

Částečný úvazek

Brigáda

Praxe / Stáž

Trainee program

Závěrečná práce
(Diplomka / Bakalářka)

120

OstatníOstatníOstatní

• KONSTRUKTÉRY
• VÝVOJOVÝMI INŽENÝRY
• SYSTÉMOVÝMI INŽENÝRY

• FEA/CAE INŽENÝRY
• SW TESTERY
• STUDENTY NA DLOUHODOBÉ PRAXI

• Spolupráci na mezinárodních projektech 
• AJ/NJ kurzy, Home Offi  ce a 25 dní dovolené
• Pružnou pracovní dobu a fl exibilní časové konto
• Roční odměny a pravidelné navyšování mezd dle výkonu
• Příspěvky na dopravu a penzijní/životní pojištění, dotované stravování

Každý šikovný student a absolvent, který má zájem podílet se na vývoji 
automobilů budoucnosti u nás najde uplatnění! Kromě pozic ve vývoji, 
nabíráme také do našich výrobních závodů v Klášterci nad Ohří, Žatci, 
Staňkově, Frýdlantu, Staré Boleslavi a Jablonci nad Nisou. 
Výběr je opravdu široký!

Napište nám email nebo reagujte přes karierní stránky a my vás vším 
ostatním provedeme! 

Výběrové řízení je jednoduché. Většinou se skládá pouze z osobního 
setkání u nás ve společnosti, kde máte šanci zjistit více o pozici,
která vás zaujala.

OBORY PŮSOBENÍ:

STÁNEK
PROFIL SPOLEČNOSTI

HLEDÁME

NABÍZÍME

POŽADAVKY NA UCHAZEČE

PRŮBĚH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA

HumanitníHumanitní

StavebnictvíStavebnictví

ChemieChemie

Informatika

ArchitekturaArchitekturaArchitektura

Strojní





Design





EkonomieEkonomie





Elektro



 Plzeň, Klášterec nad Ohří, Žatec, Staňkov, Frýdlant, Stará Boleslav, Jablonec nad Nisou

ZF GROUP je světovým lídrem na trhu s hnací a podvozkovou technikou. 

Nejznámějšími produkty jsou automatické převodovky, komponenty 
brzd, řízení, elektroniky, asistenčních a parkovacích systémů, důležitých 
prvků aktivní a pasivní bezpečnosti a další. ZF dodává díly pro osobní 
automobily, nákladní a užitková vozidla, lodě, drážní prostředky, 
zemědělské stroje, letadla či větrné elektrárny.

Vývoj:
• TRW Automotive (vývoj, výpočty, design a testování brzd, posilovačů 

řízení a systémů kontroly prokluzu)
• ZF Engineering (vývoj a testování SW a HW, konstrukce a prototypová výroba)
• Openmatics (vývoj platforem pro inteligentní konektivitu)

 /company/3745
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Chcete být úspěšní v oboru, který studujete? U nás toho můžete dosáhnout!
Staňte se našimi:

DEN: 27.-28. 03. 2018

WORK AT THE FOREFRONT OF  
AUTOMOTIVE INNOVATION WITH ZF, 

ONE OF THE WORLD’S LEADING  
AUTOMOTIVE SUPPLIERS.
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STUDENTY NA DLOUHODOBÉ PRAXI

automobilů budoucnosti u nás najde uplatnění! Kromě pozic ve vývoji, 
nabíráme také do našich výrobních závodů v Klášterci nad Ohří, Žatci, 
automobilů budoucnosti u nás najde uplatnění! Kromě pozic ve vývoji, 
nabíráme také do našich výrobních závodů v Klášterci nad Ohří, Žatci, 
automobilů budoucnosti u nás najde uplatnění! Kromě pozic ve vývoji, 

Napište nám email nebo reagujte přes karierní stránky a my vás vším 
ostatním provedeme! 

Výběrové řízení je jednoduché. Většinou se skládá pouze z osobního 
setkání u nás ve společnosti, kde máte šanci zjistit více o pozici,
která vás zaujala.

Klášterec nad Ohří, Žatec, Staňkov, Frýdlant, Stará Boleslav, Jablonec nad Nisou

ZF GROUP je světovým lídrem na trhu s hnací a podvozkovou technikou. 

Nejznámějšími produkty jsou automatické převodovky, komponenty 
brzd, řízení, elektroniky, asistenčních a parkovacích systémů, důležitých 
prvků aktivní a pasivní bezpečnosti a další. ZF dodává díly pro osobní 
automobily, nákladní a užitková vozidla, lodě, drážní prostředky, 

TRW Automotive (vývoj, výpočty, design a testování brzd, posilovačů 

ZF Engineering (vývoj a testování SW a HW, konstrukce a prototypová výroba)
Openmatics (vývoj platforem pro inteligentní konektivitu)

Chcete být úspěšní v oboru, který studujete? U nás toho můžete dosáhnout!
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24. ročník Veletrhu pracovních příležitostí iKariéra ČVUT v Praze

Realizační tým:

Další, kteří se podíleli na organizaci:

Na závěr bych ráda poděkovala vám všem výše zmíněným, kteří jste se podíleli 
na organizaci letošního veletrhu. Bez vás by veletrh nemohl vzniknout. Děkuji, 
že jsem s vámi mohla spolupracovat.
       Michaela Šatková

Koordinátor veletrhu: 
Happiness manažerka: 
Corporate relations:
Výstavní prostory: 
Marketing & PR: 
Katalog iKariéra: 
Catering: 
Brigádníci:
Aplikace: 

Michaela Šatková
Alma Deleut
Aleš Bílý, Jan Sedláček
Tomáš Bánhegyi
Matej Kachnič, Tomáš Vrško
Tadeáš Jakub
Matej Choma, Patrícia Matejová
Alžběta Kohoutová, Vratislav Borský
Johana Křečková

Zbyněk Škoda
Jan Dürrer
Kristina Fedorchenko
Marcela Bubíková
Lukáš Kolibár
Hanka Svěráková
Matěj Ševela
Jan Zajíček

David Kaplan
Jakub Kolář
Pavel Čermák
Simona Rožňovjaková
Martina Jandová
Markéta Jílková
Roman Macháček
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