
 

Junior Employer Branding and Communication 
specialist 

V současné době obsazujeme pozici, která je součástí personálního oddělení. Pozice je 
vhodná pro absolventy se zájmem o oblast HR marketingu, sociálních sítí a propagaci 
společnosti. 

Co u nás budete dělat, když se domluvíme na spolupráci? 

✓ Budete se starat o interní a externí propagaci naší společnosti 
✓ Propagační materiály – videa, fotografie 
✓ Employer branding – interní a externí 
✓ HR kampaň 
✓ Veletrhy, univerzity – náborové akce 
✓ Online marketing aktivity 
✓ Spravovat naše kariérní stránky 
✓ Zásobovat naše sociální sítě zajímavými příspěvky 
✓ Spolupracovat s externími společnostmi 

Jaký profil byste měl/měla mít? 

✓ absolvent VŠ s max. dvěma lety praxe (humanitní vědy, marketing, atd.) 
✓ velmi dobrá znalost AJ 
✓ znalost práce na sociálních sítích 
✓ řidičský průkaz 
✓ velmi dobré komunikační dovednosti 

Co nabízíme? 

5 týdnů řádné dovolené, firemní kantýna a stravování – máme v areálu vlastní dobře 
zásobenou kantýnu, kam se dováží i teplé obědy. Výběr je z e 4 jídel a ceny naše firma 
dotuje. 

Cafeteria – v systému CAFETERIA si můžete vybrat benefit šitý vám na míru. Funguje to tak, 
že vám na kartu dáme pravidelně určitý obnos, který utratíte podle svého uvážení. 

Výuka cizích jazyků – v rámci pracovní doby poskytujeme námi placenou výuku cizích jazyků 
(samozřejmě si ale musíte umět zorganizovat svou práci). 

Příspěvek na penzijní připojištění. 

V případě zájmu a pro více informací kontaktujte: Lenka Balíková   +420 722 960 916 

lenka.balikova@kingspan.com 

mailto:lenka.balikova@kingspan.com
http://www.kingspan.com/


 

Junior pracovník technického servisu/ pro 

absolventy 

Koho hledáme? 

Komunikativního, tvůrčího a samostatného člověka, se znalostí problematiky tvorby a řešení 
stavebních projektů, 
Rádi bychom do výběrového řízení pozvali stavebně vzdělaného kandidáta, který má znalost 
s prací s AutoCad, MS Office. 

Jaká bude náplň vaší práce? 

✓ technický návrh a řešení dílčích částí stavebních projektů 
 

✓ spolupráce s obchodním týmem 
 

✓ reporting 

 
Jaké dovednosti a schopnosti potřebujete? 

VŠ/SŠ vzdělání stavebního (případně technického) zaměření- ideálně obor pozemní stavby 
MS Office, AutoCad (základní znalost), čtení a tvorba výkresové dokumentace, 
komunikativnost, týmová spolupráce, flexibilita, sebemotivace, anglický jazyk na 
komunikativní úrovni 

Co vám nabízíme? 

práci v příjemném kolektivu v úspěšné nadnárodní společnosti – divize sendvičové panely ČR 
odborná školení a možnost dalšího vzdělávání, možnost osobního rozvoje 

Příspěvek na penzijní připojištění 

5 týdnů řádné dovolené 

Firemní kantýna a stravování – máme v areálu vlastní dobře zásobenou kantýnu, kam se 
dováží i teplé obědy. Výběr je ze 4 jídel a ceny naše firma dotuje. 

Cafeteria – v systému CAFETERIA si můžete vybrat benefit šitý vám na míru. Funguje to tak, 
že vám na kartu dáme pravidelně určitý obnos, který utratíte podle svého uvážení. 

V případě zájmu a pro více informací kontaktujte: Lenka Balíková   +420 722 960 916 

lenka.balikova@kingspan.com 

mailto:lenka.balikova@kingspan.com
http://www.kingspan.com/


 

Junior IT /pro absolventy 

V současné chvíli obsazujeme pozici Junior IT. Pozice je vhodná pouze pro absolventy. 

Požadavky: 

• Střední/Vysoká škola technického/IT směru 

• znalost OS Windows, MS Office na pokročilé úrovni, 

• základní znalost hardware, 

• obecný přehled v IT, 

• znalost IT používaných technologií, 

• pro uživatelská orientace, 

• řidičský průkaz sk. B (aktivní řidič) 

• angličtina úroveň B2 

 

Náplň práce: 

Správa, údržba a rozvoj IT prostředků (hardwarových a softwarových), včetně správy IT 
technologií společnosti. 

Administrativní práce v oblasti IT a základní podpora uživatelů. 

Přímá účast na agendě IT oddělení se zaměřením na podporu interních auditních procesů. 

Nabízíme: 

5 týdnů řádné dovolené 

Firemní kantýna a stravování – máme v areálu vlastní dobře zásobenou kantýnu, kam se 
dováží i teplé obědy. Výběr je ze 4 jídel a ceny naše firma dotuje. 

Cafeteria – v systému CAFETERIA si můžete vybrat benefit šitý vám na míru. Funguje to tak, 
že vám na kartu dáme pravidelně určitý obnos, který utratíte podle svého uvážení. 

Výuka cizích jazyků – v rámci pracovní doby poskytujeme námi placenou výuku cizích jazyků 
(samozřejmě si ale musíte umět zorganizovat svou práci). 

Příspěvek na penzijní připojištění. 

 

V případě zájmu a pro více informací kontaktujte: Lenka Balíková   +420 722 960 916 

lenka.balikova@kingspan.com 

mailto:lenka.balikova@kingspan.com
http://www.kingspan.com/


 

Junior procesní inženýr/ pro absolventy 

V současné chvíli obsazujeme pozici Junior procesního inženýra pro oddělení příslušenství a 
oddělení inženýringu. 

Profil kandidáta: 

o vysokoškolské technické vzdělání, min. Bc. v oboru strojírenství, 
elektrotechnika, chemie, mechatronika (pozice je pro absolventy, hledáme 
tedy kandidáty, kteří ukončili vzdělání v roce 2019 a později) 

o anglický jazyk na komunikativní úrovni 

 

Náplň práce: 

o plánování pokročilých výrobních procesů (izolační panely, příslušenství, panely 
s integrovaným solárním systémem) 

o plánování toku materiálu a informačních toků (IT, SAP, FABS, MASA) 
o organizace pracovního místa (optimalizace, redukce nepřidané hodnoty) 
o automatizace procesů 
o snižování nákladů, zvyšování efektivity 
o pomoc s dalšími úkoly vedoucího oddělení 

 

Nabízíme: 

5 týdnů řádné dovolené 

Firemní kantýna a stravování – máme v areálu vlastní dobře zásobenou kantýnu, kam se 
dováží i teplé obědy. Výběr je ze 4 jídel a ceny naše firma dotuje. 

Cafeteria – v systému CAFETERIA si můžete vybrat benefit šitý vám na míru. Funguje to tak, 
že vám na kartu dáme pravidelně určitý obnos, který utratíte podle svého uvážení. 

Výuka cizích jazyků – v rámci pracovní doby poskytujeme námi placenou výuku cizích jazyků 
(samozřejmě si ale musíte umět zorganizovat svou práci). 

Příspěvek na penzijní připojištění. 

 

V případě zájmu a pro více informací kontaktujte: Lenka Balíková   +420 722 960 916 

lenka.balikova@kingspan.com 
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