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Vážení studenti, absolventi, účastníci KONTAKTU 2019,
vítáme vás na dalším ročníku veletrhu pracovních příležitostí, který pro vás připravila Univerzita
Pardubice. Cílem této akce je seznámit vás se situací na trhu práce a pomoci vám s tvorbou profesního
profilu již v průběhu studia. Máte zde prostor a příležitost pro osobní kontakt se zástupci potencionálních
zaměstnavatelů.
Účastí na KONTAKTU 2019 získáte nejen přehled o aktuálních nabídkách pracovních míst
a o možnostech spolupráce s konkrétními společnostmi, ale také se dozvíte o nabídkách trainee
programů a odborných stáží. Můžete si zde na vlastní kůži vyzkoušet, jak probíhá pracovní pohovor
nebo si nechat zkontrolovat svůj životopis. Studenti nižších ročníků zde mohou najít například téma své
diplomové práce či odbornou praxi.
Předkládaný katalog je souhrnem základních informací o zúčastněných firmách a měl by vám
napomoci při rozhodování o volbě budoucího zaměstnavatele.
Neváhejte využít příležitostí, které KONTAKT 2019 nabízí!
Přejeme Vám mnoho úspěchů a těšíme se na setkání s Vámi.
Za organizátory

Ivana Veselá
Fakulta ekonomicko-správní
Iva Ulbrichová
Fakulta chemicko-technologická

V Pardubicích březen 2019
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přehled firem
AUSTIN DETONATOR S.R.O.

JEDEN Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH POSKYTOVATELŮ SLUŽEB NÁKLADNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY V EVROPĚ
ČLEN SKUPINY PKP CARGO, PŘEDNÍHO ŽELEZNIČNÍHO DOPRAVCE V EU
DRUHÝ NEJVĚTŠÍ NÁKLADNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVCE V ČESKÉ REPULICE
VÍCE NEŽ �� LET ZKUŠENOSTÍ V DOPRAVĚ A LOGISTICE
ZAMĚSTNAVATEL VÍCE NEŽ � 000 PRACOVNÍKŮ

Jasenice 712
755 01 Vsetín

Austin Detonator s.r.o. se zabývá kompletní výrobou průmyslových iniciátorů (především
neelektrických, elektrických a elektronických rozbušek) pro trhací práce při povrchovém
i hlubinném dobývání nerostných surovin včetně ropy a zemního plynu a při stavebních pracích.
Jsme součástí korporace Austin Powder Company, Cleveland, Ohio, USA. Máme sídlo ve
Vsetíně a jsme jednou z nejvýznamnějších firem ve městě i ve Zlínském regionu. Zaměstnáváme
přes 1000 zaměstnanců.

C

M

Y

CM

MY

CY
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JE ŽELEZNICE
VAŠÍM KONÍČKEM?
U NÁS MÁTE
ZELENOU!

NABÍZÍME PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI
ZEJMÉNA V OBLASTECH:
ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY
ŽELEZNIČNÍCH STAVEB
OPRAV A ÚDRŽBY KOLEJOVÝCH VOZIDEL
SPEDIČNÍCH A LOGISTICKÝCH SLUŽEB
REKULTIVAČNÍCH A STAVEBNÍCH PRACÍ
MEZINÁRODNÍHO OBCHODU

Ve Vsetíně máme vlastní technologickou a výzkumnou základnu pro výrobu a další rozvoj
roznětných systémů.

K

STUDENTŮM A ABSOLVENTŮM NABÍZÍME RŮZNÉ FORMY SPOLUPRÁCE
ZADÁNÍ TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH
A DIPLOMOVÝCH PRACÍ A ODBORNÁ
GARANCE PŘI JEJICH ZPRACOVÁNÍ
NABÍDKA PRACOVNÍHO UPLATNĚNÍ
PRO STUDENTY I ABSOLVENTY ŠKOL

ABSOLVENTSKÝ PROGRAM
EXKURZE
BRIGÁDY JIŽ V PRŮBĚHU STUDIA
ODBORNÉ PRAXE A STÁŽE
PRAKTICKÉ VYUČOVÁNÍ NA NAŠICH
PRACOVIŠTÍCH

NABÍZÍME VÁM
– stáže během studia
– spolupráci při zpracování absolventských prací
Pracovní uplatnění u nás najdou převážně lidé se vzděláním v oboru chemie, technologických
zařízení a strojírenství.

STIPENDIJNÍ PRO�RAM

KONTAKT

MĚSIČNÍ PŘÍSPĚVEK KE STUDIU AŽ 4 000 KČ
BONUS PŘI ÚSPĚŠNÉM UKONČENÍ STUDIA
DÁREK PŘI REGISTRACI DO PROGRAMU

Bc. Jana Střítecká
tel.: 571 404 647, 730 187 924
e-mail: jana.stritecka@austin.cz

WWW.AWETAK.EU

www.austin.cz |  AustinDetonator
ADVANCED WORLD TRANSPORT

E�MAIL: KARIERA@AWT.EU

WEB: KARIERA.AWT.EU
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BÜHLER CZ, S.R.O.
Nádražní 696
564 01 Žamberk

Švýcarská rodinná firma Bühler je globálním poskytovatelem průmyslových řešení pro
zpracování potravin a výrobu moderních materiálů. Jsme mezinárodně uznávaným lídrem
ve výzkumu a vývoji, výrobě a distribuci zařízení a zpracovatelských systémů sloužících jak
potravinářskému, tak i nepotravinářskému průmyslu.
Společnost Bühler CZ se sídlem v Žamberku, na úpatí Orlických hor, je úspěšná, stabilní firma
s více než 100 letou tradicí a jasnou vizí budoucnosti. V současné době dodáváme do celého
světa komponenty do potravinářských mlýnů, strojů na výrobu těstovin, čokolády, krmiva pro
domácí zvířata, ale také do strojů pro tlakové lití hliníku. Zaměstnáváme přes 450 lidí, většinou
odborníků v technických profesích a patříme k nejvýznamnějším zaměstnavatelům v regionu.

FIRMA NABÍZÍ

FIRMA požAduje

Studentům nabízíme:
• Brigády v průběhu studia
• Praxe a odborné stáže během studia
• Spolupráci při zpracování bakalářských
diplomových prací
• Zajímavé zaměstnání po ukončení studia

• VŠ vzdělání technického směru se
zaměřením na:
• strojírenství
• technologická zařízení
• elektrotechniku
• Aktivní znalost anglického nebo německého
jazyka
• Samostatnost, zodpovědnost

Naši zaměstnanci oceňují:
• Moderní technologie
• Možnost kariérního růstu
• Vzdělávání, včetně jazykových kurzů
• Možnost služebních cest do zahraničí
• Přátelský tým
• Společenské akce

KONTAKT

Pozice pro absolventy VŠ:
• konstruktér
• vývojový pracovník
• technolog
• kvalitář
• projektant
• obchodník

Personální oddělení:
telefon: +420 606 601 494
e-mail: personalni.zamberk@buhlergroup.com
Navštivte naše stránky www.buhlercz.cz
www.facebook.com/buhlercz
www.linkedin.com/company/buhlercz
TěŠíME SE NA SETKÁNí S VÁMI A ODPOVíME VŠEM!
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Part-Time Coder
for IT development
centre in Prague

88%

Development
Roles

350+

Employees in Prague

43

Nationalities

We want our Prague Technology Centre to become the number
one technology employer in the Czech Republic by creating an
environment where people can do interesting and challenging
work whilst developing their careers and having fun.

Break new ground
in FinTech
Since 2008 our Technology Centre in Prague has grown to
become a strategic location for development, testing, and
application management, primarily servicing our Investment
Banking division.

Required Skills

Love technology? Want to define the future of finance?
Join us and you can unleash the next reality in FinTech.
As a Part-time Coder, you’ll connect and collaborate with those
who’ve achieved incredible technological breakthroughs, as
we fast-track your skills with high-level support and inspiring
live projects.
• Core Developer & Automation Developer
• Front-End Developer
• Data/Cloud Developer

• Proficiency in English
• Undergraduate or Masters student and an anticipated
graduation date between June 2018 and June 2021
• Whichever area you join, you’ll work in a varied and dynamic
technical environment that includes C#, Java, C++, HTML5,
.Net, iOS, Android, MS SQL Server, Hadoop, Messaging, Agile,
Test Automation, and Application Management
estera.lukacovicova@barclayscapital.com
Barclays, Na Pankráci 1724/129, 140 00 Prague 4
www.barclays.com
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I TY MŮŽEŠ BÝT JEDNÍM Z NÁS!
JSME PŘIPRAVENI NASTARTOVAT TVOU KARIÉRU

POJĎTE
DĚLAT VĚDU
S NÁMI
Chceš podporu při studiu
nebo rovnou stabilní zaměstnání
s garancí kariérního růstu?
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU | BRNO | PRAHA

NABÍZÍME TI MÍSTO VE ŠPIČKOVÉM TÝMU

KDO JSME?

- STÁŽISTA
- PROGRAMÁTOR: .NET | PLC | VIZUALIZACE
- PROJEKTANT: ELEKTRO | MECHANIKY

Jsme ryze česká biotechnologická společnost s tradicí od roku 1990. Vyrábíme kyselinu hyaluronovou nejvyšší kvality pro prestižní světové značky. Naše suroviny pro farmafarma
ceutický a kosmetický průmysl vyvážíme do více než 70 zemí světa. Díky internímu výzkumu a vývoji, kterému se věnuje celá polovina naší firmy, uvádíme každý rok na trh
inovativní produkty.

PRACUJ V TÝMU ŠPIČKOVÝCH ODBORNÍKŮ,
ROZVÍJEJ SVŮJ POTENCIÁL A VYTVÁŘEJ
„CHYTRÉ“ DIGITÁLNÍ TOVÁRNY!
Jsme inženýrsko-dodavatelská společnost pro automatizaci
výrobních technologií a výrobních informačních systémů – MES
s cíli shodnými s vizí Industry 4.0.

MŮŽEME TI NABÍDNOUT:
- PODPORU PŘI STUDIU

Individuální stipendijní programy, praxe, stáže, možnost práce při studiu

- STABILNÍ ZAMĚSTNÁNÍ S NADSTANDARDNÍM FINANČNÍM OHODNOCENÍM A BENEFITY
Pružná pracovní doba – Home Office, příležitost lukrativní práce v zahraničí, prémie, vzdělávání a rozvoj,
mzda až 100 000 Kč při účasti na zahraničních projektech, příspěvek na penzijní připojištění

- KARIÉRNÍ RŮST

KOHO HLEDÁME?
Zkušené výzkumné pracovníky, ale také absolventy přírodovědných oborů a oborů zaza
měřených na strojírenství, mechatroniku, elektrotechniku a nanotechnologie. Uvítáme
i talenty z jiných oblastí.

CO NABÍZÍME?
•
•
•

Odborné stáže a trainee programy
Vedení bakalářských, diplomových a doktorandských prací
Volné pracovní pozice napříč společností i pro absolventy

JAKÉ MÁME BENEFITY?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pružná pracovní doba s možností maximálního sladění pracovních a osobních aktivit
Podpora odborného vzdělávání a osobního rozvoje
Po 1. roce 5. týden dovolené
Zázemí stabilní společnosti s tradicí vice než 28 let na světových trzích
Stravování v areálu společnosti s příspěvkem
Sleva na firemní produkty
Bezúročné půjčky na bydlení
Roční bonus za nenemocnost (plné využití pracovní doby)
Firemní byty, pomoc při relokaci

ZAUJALI JSME VÁS? OZVĚTE SE NÁM A URČITĚ NĚCO VYMYSLÍME.
COMPAS automatizace, spol. s r.o.
Nádražní 610/26, 591 01 Žďár nad Sázavou
tel.: +420 567 567 111, e-mail: kariera@compas.cz
www.compas.cz

Lenka Šilarová
Personalistka
+420 465 519 599
Lenka.Silarova@contipro.com

Eva Myšáková
Manažerka vzdělávacích programů
+420 465 519 584
Eva.Mysakova@contipro.com

Adresa
Contipro a.s.
561 02 Dolní Dobrouč 401
www.contipro.cz
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POJĎTE S NÁMI TVOŘIT
BUDOUCNOST LETECTVÍ!
Kdo jsme?
Letecká divize v rámci CZECHOSLOVAK GROUP
spojující několik českých a slovenských společností,
které se pohybují v oboru aerospace
Komplexním portfoliem poskytovaných produktů
a služeb se řadíme mezi největší hráče v oboru
v Evropě

Čím se zabýváme?
V naší divizi jsou vývojové, konstrukční, výrobní i
obchodní společnosti a tomu odpovídá i široká
nabídka pracovních míst
Našimi produkty jsou např. bezpilotní letouny,
radarové systémy, systémy řízení letového
provozu, záznamové a bezpečnostní systémy,
ale i služby jako integrace avioniky, pilotní
výcviky a konstrukční projekty

Rádi si vychováme talentované lidi bez
předchozích zkušeností v oboru.
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ČeSkÁ SpoŘItelnA, A.S.
Olbrachtova 1929/62
Praha 4 140 00

Česká spořitelna je velká banka s velkými možnostmi. Je to ale především banka plná výzev,
příležitostí, příběhů, zajímavých a kreativních lidí, se kterými je radost pracovat. Potkejte se s námi
a uvidíte sami.

FIRMA NABÍZÍ

FIRMA požAduje

– Práci, která vám bude dávat smysl
– Moře nových, zajímavých kolegů
– Kvanta nových informací
– Super pracovní prostředí
– Benefity, na které si rychle zvyknete
– Účasti na firemních akcích

– Zapálení pro věc
– Nějaké to vzdělání
– Nějaké ty znalosti
– Rozum v hrsti
– Chuť na sobě pracovat
– Chuť posouvat věci kupředu
– Týmového ducha
– Ochotu sdílet své nápady
– Ochotu v rachotu
– Nadšení pro digi věci

KONTAKT
Josef Jankovský
Tel.: +420 603 250 296
Email: jjankovsky@csas.cz
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„

Vystudoval jsem pojistné inže
nýrství
na Univerzitě v Pardubicích
a do ČSOB
Pojišťovny jsem nastoupil
před osmi
lety. Moje pracovní zařaze
ní je Risk
manažer. Zajímavá a pro
mě velice
sympatická kombinace ma
tematiky,
statistiky a analýzy dat. Nej
více si
v naší společnosti cením ote
vřené
a přátelské atmosféry, kte
rá dává
možnost kdykoliv se obrátit
na kolegy
s prosbou o pomoc, radu či
jejich
názor. Důležité pro mě je,
abych
ve své práci nacházel smysl
a možnost seberealizace.

„

Jan Zajíc,

Risk manažer
ČSOB Pojišťovna

Svět automobilů
se mění. Buďte
u toho s námi!
Podílejte se na
inovativních projektech
koncernu Volkswagen!

Každý má mít
prostor pro svou
profesní realizaci

Elektrické a elektronické systémy v automobilech hrají stále
důležitější roli. Jako člen koncernu Volkswagen pracujeme na
vývoji a rozvoji konektivity, digitalizace, autonomního řízení
či elektromobility. Naši kolegové dělají vše pro to, aby každá
jízda byla bezpečná a maximálně komfortní. Přidejte se k týmu
Digiteq Automotive a buďte součástí automobilové revoluce!

Staňte se novým členem týmu ČSOB Pojišťovny
➤
➤
➤
➤

www.csobpoj.cz/kariera

CSOB_HR_kampan_A5.indd 2

www.digiteqautomotive.cz

ČSOB Pojišťovna nabízí prostor pro desítky atraktivních profesí.
Potřebujeme nové posily, které chtějí dělat to, co má smysl a profesně růst.
Nabízíme velké množství zaměstnaneckých benefitů.
… a nezapomínáme ani na rozvoj a vzdělávání zaměstnanců.

466 100 777

A Volkswagen Group Company

10.01.19 10:56
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BEYOND RADAR

brána do světa,
kde pracovat znamená

realizovat se
Jsme eBRÁNA,
pardubická digitální agentura
–

na trhu jsme již od roku 2003

–

aktuálně máme 1700 klientů

–

o správný chod agentury

STAŇTE SE SOUČÁSTÍ FIRMY,
KTERÁ PÍŠE HISTORII

se stará 108 pracovníků.
Jsme zaměřeni na malé a střední firmy,
které chtějí, aby jejich byznys rostl.
Klientům poskytujeme optimální webové,

Navazujeme na tradici vývoje českých sledovacích systémů, které určují přesnou
polohu všech vzdušných cílů a tím zvyšují bezpečnost létání.

e-shopové či onlinové řešení, aby se
mohli soustředit na svůj byznys
a digitální svět nechat na nás.

Nikdy nás není dost, hledáme studenty/studentky, kteří chtějí

Studentům nabízíme:

v onlinu udělat díru do světa. Nebojte se přihlásit, i když teprve

brigády

stojíte na začátku své kariéry. Rádi vás provedeme nástrahami

odborné stáže a praxe

těžkých začátků.

vedení diplomových a bakalářských prací

HLEDÁME NOVÉ KOLEGY:

PRACOVIŠTĚ:

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

I v řadách absolventů škol
Zejména s elektrotechnickým a IT vzděláním
Na pozice vývojářů HW a SW
Pro civilní a vojenské projekty
Možnost stáží během studia

Pardubice
Praha
Brno
Strakonice
Uherské Hradiště

Aktuální volné pozice na http://www.era.aero v sekci KARIÉRA

kurzy a školení
Monika Jehličková, +420 778 493 387 / jehlickova@ebrana.cz
vedoucí personálního oddělení

KONTAKT:

více na: ebrana.cz/kariera

facebook.com/eBRANA.cz
instagram.com/ebrana_cz
linkedin.com/company/ebr-na

Bc. Jindřich Krásný
e-mail: j.krasny@era.aero
tel.: 770 155 871

ERA a.s.
Průmyslová 462
530 03 Pardubice

www.era.aero
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euReS - evRopSké Služby zAMěStnAnoStI
Úřad práce České republiky
www.eures.cz
www.eures.europa.eu

jAk A kAM zA pRACÍ do evRopy
– EURES - EURopean Employment Services jsou Evropské služby zaměstnanosti
– EURES - informační a poradenská síť v zemích EU/EHP a ve Švýcarsku (32 zemí)
– EURES - poskytuje služby a informace související s mobilitou pracovníků v Evropě (volný
pohyb pracovní síly v rámci EU/EHP a Švýcarska)
– Evropský portál pracovní mobility EURES www.eures.europa.eu obsahuje celoevropskou
databázi volných míst, registrovaným zaměstnavatelům umožňuje přístup k zájemcům o práci.
– Služby EURES jsou poskytovány bezplatně a lze jich využívat prostřednictvím internetových
portálů EURES nebo prostřednictvím konzultací na pracovištích Úřadu práce ČR.

Zajímáte se o dění v EU?
Nevíte, jak Evropská unie funguje?
Hledáte informace o studiu či práci v Evropě?
» Poskytujeme informace o EU
přímo na místě, telefonicky nebo e-mailem
» Organizujeme odborné semináře, konference a výstavy

ČeSkÝ poRtÁl euReS:
www.eures.cz
– Životní a pracovní podmínky v zemích
EU/EHP a ve Švýcarsku
– Volná pracovní místa ze zemí EU/EHP
a Švýcarska
– Burzy práce, kalendář akcí
– Informace o práci v ČR pro zájemce
z evropských zemí
– Informace a služby pro zaměstnavatele
– Kontakty na službu EURES v ČR

evRopSkÝ poRtÁl euReS:
www.eures.europa.eu
– Evropská databáze volných pracovních míst
v zemích EU/EHP a ve Švýcarsku
– Databáze CV on-line (možnost registrace
zájemců o práci a zaměstnavatelů)
– Životní a pracovní podmínky v zemích
EU/EHP a ve Švýcarsku
– Kontakty na službu EURES v zemích EU/EHP
a ve Švýcarsku
– On-line veletrhy práce
www.europeanjobdays.eu

KONTAKT
Úřad práce České republiky
EURES
http://portal.mpsv.cz/eures/kontakty

» Pořádáme bezplatné přednášky pro žáky ZŠ a studenty SŠ
» Poskytujeme informace o možnostech čerpání dotací
ze strukturálních fondů a komunitárních programů EU
» Nabízíme řadu informačních materiálů a brožur
» Všechny poskytované služby jsou zdarma

Navštivte Eurocentrum Pardubice!
Kde nás najdete?

Dům techniky
náměstí Republiky 2686
532 27 Pardubice
Tel.: +420 466 610 110
eurocentrum.pardubice@euroskop.cz
www.euroskop.cz/eurocentrum.pardubice
© Seznam.cz, a.s., © Mapy.cz, s.r.o.

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost
a státního rozpočtu České republiky.
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ěstnav
zam

Vydávají se
do budoucnosti
automotive s námi
Přihlas se do Trainee programu nebo
na Internship a pracuj se špičkami v oboru
Trainee program
Určen pro absolventy VŠ, pracovní doba: 5 dní v týdnu

Součástí jsou několkadenní bloky, během kterých nebudete v kanceláři,
ale budete rozvíjet své dovednosti pomocí různých školení a rotací.

Internship
Určen pro studenty VŠ již od 1. ročníku, pracovní doba: 2 dny v týdnu

Lze flexibilně upravit nebo také rozdělit do několika dní dle vašich možností.

je

kra

Pa r

l
ate

Nejlepší
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d u b i c ké ho

PŘIPOJTE SE I VY

k nejlepšímu zaměstnavateli regionu!
FOXCONN, TO JE 19 let jistoty
stabilního výdělku

• světová jednička v oblasti IT
a výroby spotřební elektroniky
• nejlepší zaměstnavatel
Pardubického kraje
• uplatnění i pro absolventy
chemických oborů
• možnost profesního a osobního růstu

Zaměstnancům
nabízíme:

• každoroční navýšení mzdy
• odměnu 10 000 Kč za doporučení
•
•
•

zaměstnance
3 000 Kč na sport a kulturu
závodní stravování od 6 Kč
5 týdnů dovolené

DÁVÁME PŘÍLEŽITOST I ABSOLVENTŮM A OSOBÁM S HANDICAPEM
PŘIJĎTE NÁS NAVŠTÍVITI! NÁBOROVÁ HODINKA KAŽDÉ ÚTERÝ VE 14:00 HODIN

FOXCONN, U Zámečku 2, Pardubice – Pardubičky

spolunamtoladi.cz

www.foxconnjobs.cz

foxconnczech
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Grafton Recruitment, s.r.o.
Wonkova 385 | 500 02 Hradec Králové
E-mail: hradec@grafton.cz
Web: www.grafton.cz
Jsme předním poskytovatelem řešení pro nábor, agenturní zaměstnávání, talent management, FDI
projekty a lidské zdroje s více než 30 lety zkušeností, a jako takoví jsme jednou z největších nezávislých společností v Evropě, která vyhledává zaměstnance napříč všemi sektory a pracovními pozicemi.
Grafton Recruitment je diverzifikovaná personální agentura, která působí v 6 zemích – Česká republika, Irsko, Maďarsko, Polsko Severní Irsko a Slovensko – s 35 pobočkami a více než 500 zaměstnanci. V minulém roce jsme umístili přes 5 500 kandidátů na hlavní pracovní poměr, zajistili společnostem cca 8 000 dočasně přidělených zaměstnanců, a zpracovali více než 18 000 výplatních listin.
Jsme specialisty ve více než 30 odvětvích.

HLEDÁME:
· Absolventy bez praxe se zájmem o HPP
· Studenty i absolventy se zájmem o krátkodobé brigády

NABÍZÍME KANDIDÁTŮM:
· Více než 3 000 pracovních pozic napříč všemi obory.
· Zaměřujeme se na umístění kandidátů do soukromého i státního sektoru.
· Zprostředkováváme práci na HPP, částečný úvazek, krátkodobé brigády s flexibilní pracovní dobou.
· Naši pracovníci mají přehled o pracovním trhu, mzdách i aktuálně nabízených benefitech a volných
pracovních pozicích. Vyberou pro každého uchazeče tu nejlepší nabídku a provedou ho výběrovým
řízením od prvního pohovoru po finální nabídku.
· Síť 14 poboček po celé České republice.

NABÍZÍME FIRMÁM:
· Efektivní řešení v otázkách náboru, ať už se jedná o jednorázové vyhledání zaměstnance nebo
velkoobjemové nábory pro soukromý i veřejný sektor.
· Specializujeme se dále na agenturní zaměstnávání formou dočasného přidělování.
· Na míru řešení outsourcingu nebo kompletní zajištění servisu náboru řízením celého procesu jako
hlavní dodavatel.
· Outplacementové služby a poradenství nebo výběr zaměstnanců pomocí assessment center,
speciálních testů a dodatečně nabízíme poradenský servis v oblasti lidských zdrojů.

www.grafton.cz
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GUIDEVISION S.R.O.
Turkova 2319/5b
149 00 Praha

GuideVision je nejvýznamnějším partnerem ServiceNow ve střední a východní Evropě. Cloudová
platforma ServiceNow je celosvětovou jedničkou pro automatizaci zejména IT procesů (ITSM).
Poskytujeme kompletní “end-to-end” služby zaměřené na integraci ServiceNow do různorodého
firemního prostředí.

ivecoczechrepublic

VÍTEJTE V IVECO BUS

Rádi Tě uvítáme v našem týmu a do ServiceNow Tě zasvětíme. Projdeš si naším adaptačním
programem a po jeho úspěšném absolvování budeš pracovat na zajímavých projektech.
Co tě u nás čeká:
– Podílení se na implementaci ServiceNow v rámci projektů u řady nadnárodních zákazníků.
– Komunikace se zákazníkem, a to zejména v anglickém jazyce.
– Příležitost učit se od profesionálů v oboru.
– Firemní Hackathon, teambuildingy, interní konference, workshopy, technická a soft-skills školení.
– Přátelské prostředí, inspirativní tým a individuální přístup.
– Možnost práce na pozicích Developer/Konzultant ServiceNow, Scrum Master nebo QA Engineer.

FIRMA NABÍZÍ

FIRMA požAduje

Pokud u nás začneš na part-time, čeká Tě:
– možnost home office
– firemní akce (sportovní, kulturní)
– školení - technická, softskills
– kurz angličtiny na pracovišti
– referral program
– ZOO vstupenka
– občerstvení na pracovišti
– teambuildingové akce

Co od Tebe očekáváme:

A na full-time navíc k tomu:
– stravenky v hodnotě 100 Kč
– 5 týdnů dovolené
– sick leave - 2 dny ročně
– MultiSport karta
– příspěvek na penzijní a životní pojištění
– mobilní tarif za zvýhodněných podmínek
– Cafeteria program
– BYOD

Scrum Master
– výborné komunikační a organizační
dovednosti
– zkušenost s projektovým managementem
je výhodou

Developer/Konzultant ServiceNow
– znalost alespoň jednoho programovacího
jazyka
– zkušenost s webovými technologiemi
QA Engineer
– předchozí zkušenost s manuálním
testováním
– znalost metodik a nástrojů testování

Pro všechny role je předpokladem pokročilá
úroveň angličtiny a chuť na sobě pracovat.

KONTAKT
Praha - headquarter: Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4
Hradec Králové - pobočka: Šimkova 1224/2B, Hradec Králové
Kontaktní osoba: Barbora Kosinová | Email: barbora.kosinova@guidevision.cz | Tel.: 603 365 667

Proč právě Iveco Czech Republic?
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. Jsme IVECO … jsme svět autobusů.

VYUŽIJ SVOJI PŘÍLEŽITOST V IVECO ČR:
SPOLUPRÁCE NA BP A DP
STÁŽE / TRAINEE PROGRAMY
PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI PRO ABSOLVENTY

Zažij s námi životní jízdu! Více na www.ivecocr.cz/kariera
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ROZHOVOR ROZHOVOR
JAKUBEM EXNEREM
S JAKUBEM S
EXNEREM
PROGRAMÁTOR
PLC
PROGRAMÁTOR
PLC

Nastartuj
Nastartuj
s námis námi
svoji kariéru!
svoji kariéru!
PRACUJEŠ
JAKO
PROGRAMÁTOR
CO PŘESNĚ
JAKPLC.
DLOUHO
UŽ JSI VTOJHV AJAK
JAKDLOUHO
JSI SE UŽ JSI V JHV A JAK JSI SE
PRACUJEŠ JAKO PROGRAMÁTOR
PLC. CO
PŘESNĚ
TO
ZNAMENÁ
A CO JE TVOJÍ NÁPLNÍ
PRÁCE?
K NÁMVLASTNĚ
DOSTAL? K NÁMVLASTNĚ DOSTAL?
ZNAMENÁ A CO JE TVOJÍ NÁPLNÍ
PRÁCE?
to bude Od
rok,kamaráda
co jsem sem nastoupil. Od kamaráda
se obvykle
neprogramují v Už
běžných
jazycích
to bude
rok, co jsem sem Už
nastoupil.
PLC se obvykle neprogramujíPLC
v běžných
jazycích
měl ojsem
JHV přesně,
povědomí, ale nevěděl jsem přesně,
jako jesetřeba
C# nebo
C, ale často
seměl
používají
jsem
o JHV různé
povědomí, alejsem
nevěděl
jako je třeba C# nebo C, ale často
používají
různé
co firma
V předchozí práci jsem se poprvé
programovací
jazyky, které
majídělá.
svá specifika.
co firma
V předchozí práci
jsem dělá.
se poprvé
grafické programovací jazyky,grafické
které mají
svá specifika.
s PLC,
a tak trochu nahlédl pod pokličku.
V praxi
pak řekl, že náplní seznámil
práce je vlastně
s PLC, a tak trochu seznámil
nahlédl pod
pokličku.
V praxi bych pak řekl, že náplní
prácebych
je vlastně
Kdyžzaměstnání
jsem pak uvažoval
nehybnému
stroji život.
muuvažoval
řekneš, o změně
KdyžNejenže
jsem pak
a hledalo změně zaměstnání a hledal
vdechnout nehybnému stroji vdechnout
život. Nejenže
mu řekneš,
novézajímat
výzvy,víc,
začal
jsem se o JHV zajímat víc, zjišťoval
dělat,
ale vytváříš
k tomu i celé
rozhraní.
novéuživatelské
výzvy, začal
jsem se o JHV
zjišťoval
co dělat, ale vytváříš k tomu ico
celé
uživatelské
rozhraní.
si informace a domluvil si pohovor.
Nadefinuješ
si, jak panel,
by měl vypadat
operátorský
panel, si pohovor.
si informace
a domluvil
Nadefinuješ si, jak by měl vypadat
operátorský
aby byl
pro obsluhu
srozumitelný a komfortní, nastavuješ
aby byl pro obsluhu srozumitelný
a komfortní,
nastavuješ
CO MÁŠ NA JHV RÁD?
ovládací
prvky, tlačítka,
hlášky
a signalizace.
Celý
CO MÁŠ
NA JHV RÁD?
různé ovládací prvky, tlačítka,různé
hlášky
a signalizace.
Celý
prvétuřadě
fajn lidi.
Všichni jsme tu tak nějak stejně
proces
konečné
řešení se pakVdost
prvéčasto
řadě liší
fajnpodle
lidi. Všichni V
jsme
tak nějak
stejně
proces a konečné řešení se pak
dostačasto
liší podle
naladěni,
na rozdíl
od jiných firem tu není mezi kolegy
takženěco
máš pokaždé
prostor
tvořitodněco
naladěni,
na rozdíl
jiných firem
tu není
mezi kolegy
potřeb zákazníka, takže máš potřeb
pokaždézákazníka,
prostor tvořit
rivalita, kdy by vznikaly neustálé
nového.
žádná nenávist nebo rivalita,žádná
kdy bynenávist
vznikalynebo
neustálé
nového.
konflikty.
Na velkých
dlouhodobých projektech často
konflikty. Na velkých dlouhodobých
projektech
často
pracujeme
v týmu,žekde
člověk obzvlášť ocení, že práci
CONA
JSITO
STUDOVAL?
TO VE ŠKOLE
pracujeme
v týmu, kde člověk
obzvlášť ocení,
práci
CO JSI STUDOVAL? EXISTUJE
VE ŠKOLE EXISTUJE NA
nenarušují neshody.
NĚJAKÁ
KURZ?
neshody.
NĚJAKÁ SPECIALIZACE NEBO
KURZ?SPECIALIZACE NEBO nenarušují
Jako další
pak jednoznačně vidím flexibilitu.
Nejprve
jsem studoval
školu,
Jako další bonus
pak jednoznačně
vidímbonus
flexibilitu.
Nejprve jsem studoval střední
průmyslovou
školu, střední průmyslovou
Nikdo
tady nebazíruje
na tom, od kolika do kolika musíš
kde jsem mělautomatjako zaměření průmyslovou
Nikdo tady automatnebazíruje na tom,
od kolika
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izaci a v podobném oboru jsem
pak
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sebe.tak
Někdy
do práce
Univerzitě
v Pardubicích.
Přímosebe.
PLC se
všakse
moc
Někdy
do práce zaberu,
mě tosebaví
a jde zaberu, tak mě to baví a jde
Univerzitě v Pardubicích. Přímo
PLC se však
moc
mi to od že
ruky,
žepozdě
si ani neuvědomím, že už je pozdě
nevyučuje
okrajově.
to od ruky, že si ani neuvědomím,
už je
nevyučuje nebo se zmiňuje jen
okrajově.nebo se zmiňuje jen mi
večer. A něco
jindy zařídit
zase, když
večer. A jindy zase, když si potřebuji
nebosi potřebuji něco zařídit nebo
odejít
dřív, nikdo z toho nedělá problémy.
COPROČ
MÁŠSIS
NA NAKONEC
SVÉ PRÁCI RÁD? PROČ
odejít SIS
dřív,NAKONEC
nikdo z toho nedělá
problémy.
CO MÁŠ NA SVÉ PRÁCI RÁD?
Krom toho
mi firma
nabízí i spoustu dalších benefitů,
VYBRAL PLC PROGRAMOVÁNÍ?
Krom toho mi firma nabízí i spoustu
dalších
benefitů,
VYBRAL PLC PROGRAMOVÁNÍ?
je na každém,
co mu zrovna vyhovuje. Já rozhodně
Na rozdíl
od běžného
vývoje
je na nebo
každém,
co mu zrovna vyhovuje.
Já rozhodně
Na rozdíl od běžného programování
nebo
vývoje programování
ocením
super
firemní
akce, jako třeba společný zájezd
aplikací,
kde bych
jen vytvářel ocením
kódy, můžu
pracovat
super
firemní akce, jako
třeba
společný
zájezd
aplikací, kde bych jen vytvářel
kódy, můžu
pracovat
do Alp nebo
technologiemi
ado
roboty,
což je
samo
Alp nebo
i každodenní
drobnosti,
jako ijekaždodenní
skvělá kávadrobnosti, jako je skvělá káva
s nejnovějšími technologiemis anejnovějšími
roboty, což je
samo
a čerstvé ovoce.
o sobě fascinující.
do spoustu
a čerstvé
ovoce.
o sobě fascinující. Navíc se dostanu
do spoustuNavíc se dostanu
zajímavých
provozů,
kam by se člověk běžně nedostal.
zajímavých provozů, kam by se
člověk běžně
nedostal.
Vyrábíme
prodál
ně vyrábí
úžasné stroje, které pak dál vyrábí
Vyrábíme pro ně úžasné stroje,
které pak
další úžasné věci.
další úžasné věci.

HLEDÁME HLEDÁME

Vývojáře Vývojáře
Konstruktéry
Konstruktéry
Programátory
Programátory

jhv.cz

jhv.cz

JHV-ENGINEERING s.r.o. JHV-ENGINEERING
JHV-ENGINEERING
s.r.o. JHV-ENGINEERING s.r.o.
s.r.o.
Nádražní 641
137/16
NádražníThámova
641
Thámova 137/16
533 51 Pardubice
186 00 Praha 8
533 51 Pardubice
186 00 Praha 8

hr@jhv.cz

hr@jhv.cz
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FIRMA NABÍZÍ

Kayaku Safety Systems Europe a.s.
Bobrky 2271
755 01 Vsetín
www.kse-cz.com

Uplatnění v profesi:

Výzkumný a vývojový pracovník (specializace výbušniny)

PROFIL FIRMY
Firma Kayaku Safety Systems Europe a.s. (KSE) je dceřinou
společností firmy Nippon Kayaku, významného japonského
výrobce systémů pro spouštění airbagů a vyvíječů plynů
pro předpínače bezpečnostních pásů do automobilů.

Uchazečům nabízíme:
 práci ve stabilní firmě se zahraničním zázemím
 spolupráci se špičkovými zahraničními centry a experty (Japonsko)
 možnost dalšího vzdělávání a profesního růstu
 mnohostrannou a zajímavou pracovní činnost, špičkové technologie
 sociální výhody – týden dovolené navíc, dotované stravování, příspěvek na jazykové
kurzy, zahraniční stáže, sociální benefity, příspěvek na dojíždění

FIRMA POŽADUJE
Odborné znalosti:
 teorie a technologie výbušnin

Společnost KSE byla založena v České republice v roce 1999, sídlo
firmy se nachází ve Vsetíně. Firma má jasnou firemní misi a její
cíle jsou nastaveny vždy tak, aby směřovaly k jejímu naplnění.

Jazykové znalosti:
 aktivní znalost anglického jazyka
 znalost japonštiny výhodou

KSE je výrobcem iniciátorů (squibů) pro moduly pasivní ochrany
v automobilech a od roku 2000 začala postupně adoptovat nové
technologie pro výrobu mikro gas generátorů a dalšího typu
pyrotechnických iniciátorů, tzv. skleněných squibů. Díky zisku
těchto technologií a neustálému vývoji nových produktů a řešení
se KSE daří každoročně vykazovat značný růst.
Firma se každoročně rozrůstá jak o nové moderní technologie,
tak také o nové strojní vybavení, budovy a nové zaměstnance.
V roce 2005 bylo slavnostně otevřeno moderní Technologické
centrum pro pracovníky technického úseku.
Mimořádná pozornost je věnována kvalitě, spolehlivosti
a přesnosti. Stejný význam jako objem prodeje, výroba, kvalita
a náklady má pro společnost KSE bezpečnost, které je věnována
maximální pozornost v procesu vývoje, výroby, dopravy
i používání výrobků.
Součástí firemní kultury společnosti je i péče o každého
zaměstnance tak, aby kromě dobrého výdělku měl příjemný pocit
z času, který ve firmě prožije.

Jiné:
 schopnost týmové práce v mezinárodním kolektivu
 PC (MS Office)
 ŘP skupiny B

KONTAKT
Personální oddělení:
Ing. Jitka Šimarová, Manažer
j.simarova@kse-cz.com, tel.: 571 425 050, mob: 605 221 075
Ing. Ivana Drlíková, Group Leader
i.drlikova@kse-cz.com, tel.: 571 404 240, mob: 734 646 103
Mgr. Irena Šťastná, Specialista
i.stastna@kse-cz.com, tel.: 571 425 423, mob: 739 074 399
Mgr. Monika Galdová, Specialista
m.galdova@kse-cz.com, mob: 730 163 089
Žádný systém nemůže pracovat bez spolehlivého srdce
Pyrotechnika KSE – srdce automobilových bezpečnostních systémů.

Kayaku Safety Systems Europe a.s., Bobrky 2271, CZ-755 01 Vsetín, phone: +420 571 425 001, fax: +420 571 425 002

www.kse-cz.com

Kayaku Safety Systems Europe a.s., Bobrky 2271, CZ-755 01 Vsetín, phone: +420 571 425 001, fax: +420 571 425 002

www.kse-cz.com
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MÍSTO
na výs luní

LEGIOS LOCO A.S.

kb.jobs.cz

Karla Engliše 3201/6
150 00 Praha 5 - Smíchov

Legios Loco a.s. patří mezi 3 největší výrobce nákladních železničních vagónů v Evropě.
Máme vlastní vývojové a konstrukční centrum.
Naše produkce přesahuje 1000 nových vagónů různých typů za rok. Zvládneme zpracovat
v průměru 10 nových projektů ročně. Od vývoje nového vagónu přes výrobu a následný prodej
ujdeme POUZE 13měsíční cestu.
Naše portfolio vagónů obsahuje plošinové, výsypné a cisternové vagóny pro přepravu všech
možných produktů. Dále součástí naší produkce jsou i speciální vozy pro práci na železnici.
Naše vozy necháváme schvalovat libovolnou drážní autoritou EU.

FIRMA NABÍZÍ

FIRMA požAduje

Absolventům nabízíme zaměstnání ve
vlastním vývojovém a konstrukčním centru

– kreativní a inovativní myšlení
– aktivní přístup

KONSTRUKTÉR:

STVÝ
R
E
Č
E
T
S
J
T?
A B S O LV E N

– vývoj a konstrukce nákladních vagónů
– kreslení přípravků pro technologickou část
výroby, práce s SW Solidworks a AutoCad
TECHNOLOG:

PAK TOHLE MÍSTO DRŽÍME PRÁVĚ VÁM.

U nás získáte:






kvalitní zaškolení
práci v týmu zkušených kolegů
pružnou pracovní dobu
možnost pracovního postupu v rámci skupiny KB
zaměstnanecké benefity a bankovní výhody

Seznam aktuálně nabízených pozic naleznete na kb.jobs.cz
anebo nám napište na volna_mista@kb.cz.

– tvorba výrobní dokumentace
a technologických postupů
– navrhování přípravků pro optimalizaci
výrobního procesu, práce v systému
AutoCad
NABÍZÍME:
– perspektivní a zajímavé zaměstnání
v prostředí renomované strojírenské firmy
– možnost dalšího vzdělávání a profesního
růstu
– motivační ohodnocení

KONTAKT
Kontaktní osoba:
Pozice:

Ing. Hana Krepčíková
personalista

www:
firemní facebook:

www.legios.eu
www.facebook.com/LegiosLoco

E-mail:

hana.krepcikova@legios.eu

telefon:

+420 415 628 615
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ZA HRANICE CHEMICKÝCH
REAKCÍ A VZRUŠUJÍCÍCH
INOVACÍ
Lučební závody Draslovka a.s. Kolín
Havlíčkova 605, 280 02 Kolín IV, Czech Republic

Společnost Lučební závody Draslovka a.s. Kolín patří k tradičním výrobcům chemických
specialit ve světě. Společnost je marketingově orientovaná se zaměřením na zákazníka,
schopná pružně a rychle reagovat na změny tržní situace, požadavky trhu a jednotlivých
zákazníků.
Základní strategií společnosti je zpracování kapalného kyanovodíku do následných
produktů a výrobků s vyšší přidanou hodnotou.

VAŠE KARIÉRA ZAČÍNÁ U NÁS
TRAINEE PROGRAM
DIPLOMOVÉ PRÁCE
STÁŽE PRO STUDENTY VŠ
PRACOVNÍ POZICE NA HPP
Kontaktujte nás na:
job@draslovka.cz
nebo +420 321 335 315

www.draslovka.cz/job
PRŮMYSLOVÁ

CHEMICKÉ

AGRO

CHEMIE

SPECIALITY

CHEMIKÁLIE

*Společnost si vyhrazuje právo na učinění kvalifikovaného výběru v případě většího množství zájemců.
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STAŇTE SE SOUČÁSTÍ TÝMU MEDILA
a podílejte se s námi na poskytování kvalitních služeb našim klientům

PRACUJTE
V MEZINÁRODNĚ ÚSPĚŠNÉ
ČESKÉ FIRMĚ

Důležitost oboru
Laboratorní medicína je multidisciplinární obor a je významnou součástí zdravotní péče.
Až 60 % informací, které lékař potřebuje ke správnému určení diagnózy, mu poskytnou
právě laboratorní výsledky.

Naši klienti
Mezi našimi klienty je celá řada specializovaných klinik, IVF center, středisek hemodialýzy, ale i nemocničních pracovišť. Naše služby oceňují také ordinace praktických lékařů
a ambulantních specialistů.

Vybavení laboratoří
Naše pracoviště jsou vybavena tou nejmodernější laboratorní technikou pro obory
klinická biochemie, mikrobiologie a hematologie. Na všech pracovištích pracujeme
s vysoce výkonnými biochemickými a hematologickými analyzátory, hmotnostním
spektrometrem (MALDI), technikou pro molekulární biologii, moderními informačními
systémy a dalšími.

Působnost

Naše laboratoře naleznete po celé České republice v:
Pardubicích
Brně
Dačicích
Hradci Králové
Žamberku
Turnově
Tanvaldu

VÝZKUM, VÝROBA A DODÁVKY
PRŮMYSLOVÝCH TECHNOLOGIÍ
DO CELÉHO SVĚTA
Nadstandardní zázemí pro výzkum a vývoj.
Naše technologie se používají v automotive,
potravinářství nebo při nápravě ekologických škod.

A koho hledáme?
Spolupracovníky, kteří mají chuť a zájem o některý z výše uvedených oborů a chtějí se
uplatnit na našich pracovištích laboratorní medicíny 
Současně nabízíme příležitost těm, kteří by rádi působili na našich odběrových centrech
a pracovali v přímé péči o naše pacienty.

Kontaktní osoba
Ing. Jana Klesalová, e-mail: klesalova@medila.cz, Tel.: 730 552 582
MeDiLa spol. s r.o.

Štrossova 1931, 530 03 Pardubice
+420 730 552 582 | klesalova@medila.cz | www.medila.cz

S námi budete mít příležitost realizovat projekty
po celém světě. www.mega.cz/volna-mista
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Máš na to!
Patřit do týmu technologického leadera
a dělat práci, co má budoucnost

Hledáme studenty i absolventy se zájmem o technologie. Třeba zrovna Tebe!
Máš odvahu jít za hranice zajetých řešení? Používáš zdravý rozum a svoje návrhy
umíš věcně vysvětlit? I když třeba nemáš úplně jasno v tom, co budeš v živote
dělat, vyhledáváš společnost zajímavých a inspirativních lidí, od kterých
se dokážeš rychle učit. U nás se už od začátku dostaneš k velkým projektům
s dopadem na fungování společnosti.
Pojď do toho s námi.
Vyber si na www.chcidoo2.cz pozici, která Ti sedne nejlépe.

Kateřina Metelková
Recruitment specialist
katerina.metelkova@o2.cz
+420 776 800 044
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ON SEMICONDUCTOR CZECH REPUBLIC, S.R.O.
1. máje 2230
756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Jsme úspěšným světovým výrobcem polovodičů s dlouhou tradicí a více než 2000 zaměstnanci
v České republice. Naše výrobky mají široké využití v různých oblastech, jako jsou spotřební
a průmyslová elektronika, automobilový průmysl, telekomunikační technologie a výpočetní
technika. V České republice působíme v Rožnově pod Radhoštěm a v Brně v oblastech:
– návrhu integrovaných obvodů
– výzkumu a vývoje nových technologií
– technologiích výroby křemíkových desek a polovodičových čipů
Více o společnosti najdete na www.onsemi.cz a www.kariera-onsemi.cz.

FIRMA NABÍZÍ
Pro studenty:
– placené stáže a brigády
– stipendia
– specifikace témat a vedení bakalářských/
diplomových prací
– exkurze
– prohlídky pro veřejnost
– pro absolventy nabízíme uplatnění na
zajímavých pracovních pozicích

Zaměstananecké benefity:
– příspěvek na dopravu a bydlení
– 1 týden dovolené navíc
– 2 sick days (pro náhlé nemoci)
– bridge days
– příspěvek na stravování
– Ticket Benefits Card
– příspěvek na soukromé životní pojištění
– příspěvek na penzijní připojištění
– vánoční dárky
– výhodné volání pro zaměstnance a rodinné
příslušníky

typICké pozICe
– technolog výroby křemíkových desek
– technolog výroby čipů
– inženýr výzkumu a vývoje
– inženýr laboratoře
– průmyslový inženýr
– inženýr součástek
– produktový inženýr

KONTAKT
Oddělení náboru zaměstnanců
ON Semiconductor Czech Republic s.r.o.

telefon: +420 571 753 696
email: jobscz@onsemi.com

1. máje 2230, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

www.onsemi.cz | www.kariera-onsemi.cz
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HLEDÁTE PRO SEBE
TO NEJLEPŠÍ?

you

us

Máte jedinečnou
možnost zkusit vlastní
sebeprezentaci při
pohovoru. Získáte velmi
přínosnou zpětnou vazbu
a skvělou zkušenost
do budoucna!

Partners Financial Services, a. s.
FINANCE MAJÍ BUDOUCNOST.
HRAJÍ VÝZNAMNOU ROLI V ŽIVOTĚ
KAŽDÉHO Z NÁS. KDO JIM ROZUMÍ,
BUDÍ RESPEKT.

Vstoupili jsme na trh s ideály a vizemi o tom, jak
má vypadat férové finanční poradenství a firma,
která dává příležitost k úspěchu. Staňte se součástí velké věci,
která někam směřuje. Patříme mezi největší inovátory na trhu, pokud jde
o klientskou práci a vedení spolupracovníků, a neustále přicházíme s novými projekty.

OP papírna je součástí skupiny delfort a přední světový výrobce
speciálních a funkčních papírů pro zákazníky po celém
světě. Buďte součástí našich mezinárodních týmů a utvářejte
budoucnost spolu s námi. Objevte více na delfortgroup.com!

Proč podnikat v Partners?

Perspektivní obor

Podnikání v Partners je úspěch, který si
zasloužíte. Buďte pánem své kariéry. Zažijte
úspěch, který záleží pouze na vás. Nadprůměrné
ohodnocení: finance jsou dobře placený obor.
Aktivní poradce si přijde měsíčně na 25–45 tis.
Kč. Na manažerských pozicích na 50–100 tis. Kč.
Využijte provizního ohodnocení „Na Vysočině
stejně jako v Praze“.

Finance jsou aktuálně oborem s nejvyšším tržním
potenciálem. Skýtají velké množství nevyužitých
příležitostí – hodně práce, na kterou není v ČR
zatím dostatek odborníků. Na českém finančním
trhu se nachází 3 900 mld. Kč použitelných
prostředků.

Pánem svého času

zajímavou práci v rámci silné, dynamicky se rozvíjející a perspektivní mezinárodní společnosti

Osobnostní a znalostní růst

Buďte pánem svého času a ovlivňujte
maximálně svůj život.

četné zaměstnanecké výhody (příspěvky na vzdělání, jazykové kurzy, volnočasové aktivity)
a prostor pro realizaci svých nápadů

U nás vychováváme osobnosti, šéfy vlastních
týmů a firem. Zažijte osobnostní (nové
dovednosti) i znalostní růst (získávání informací).

Přihlaste se na stáž:
hledáme nové kolegy do našeho trainee programu
se zájmem o chemii/elektrotechnické profese
se schopností tvůrčího pracovního nasazení,
práce v týmu a s chutí posouvat věci kupředu

Můžete očekávat:

pružnou pracovní dobu a 5 týdnů dovolené
zajímavé platové ohodnocení (včetně měsíčních odměn a 13., 14., 15. mzdy)

Předpoklady úspěchu u nás?
> komunikační dovednosti
> cílevědomost a samostatnost
> chuť dále se vzdělávat, pracovat
na sobě a rozvíjet se

> smysl pro zodpovědnost
MORE
VARIETY IN
YOUR JOB

CONTINUING
DEVELOPMENT
OPTIONS

SPORTS &
LEISURE
ACTIVITIES

LONG-TERM
CAREER
OPPORTUNITIES

INFORMAL
WORKING
ATMOSPHERE

POJĎTE K NÁM…

Máte zájem stát se součástí našeho mezinárodního týmu?
Kontaktujte nás:
OP papírna, s.r.o., Olšany 18 (u Šumperka), 789 62 Česká republika
e-mail: myjob.opp@delfortgroup.com, www.delfortgroup.com
Simona Bojková, HR specialista, tel.: +420 583 384 571

Ing. Marcela Lesková
721 806 346, marcela.leskova@partners.cz
www.partners.cz
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Přidejte se k nám

a pojďte s námi krášlit svět!
NABÍZÍME PŘÍLEŽITOSTI V OBLASTI VÝROBY, VÝZKUMU A VÝVOJE,
STROJÍRENSTVÍ, KVALITY, INOVACÍ, V OBCHODNÍ SFÉŘE I V MARKETINGU

Preciosa je předním světovým výrobcem skleněných strojně broušených
bižuterních a šperkových kamenů, klasických i moderních dekorativních
svítidel, tradičních českých perliček, 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 v našem regionu na 250 milionů Kč

www.preciosa.com
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Hledáte se?
Najděte se
u nás!

Hledáme šikovné kolegy a kolegyně,
kteří mají elánu a nadšení na rozdávání
a chuť něco dokázat.

Kdo jsme?
» Jsme PROFI CREDIT
» Jsme jedním z největších poskytovatelů půjček
a úvěrů v ČR
» Působíme také v Polsku, Rusku, Bulharsku,
na Slovensku a Filipínách
» Jsme silná a stabilní společnost s více než 200
zaměstnanci a centrálou v Pardubicích

Přestože se pohybujeme ve finančním
sektoru, nejsme žádní suchaři. Jsme tým lidí
stejné krevní skupiny, kteří si mají co říct
i po práci. PROFI CREDIT je taková naše druhá
rodina, která vás přijme mezi sebe.
Přivítáme mezi sebou ostřílené profíky
i čerstvé absolventy. V rámci našeho Junior
Trainee Programu vám umožníme nastartovat
skvělou kariéru.

Na co se můžete těšit?

Týden dovolené
navíc

Stravenky

Pružná
pracovní doba

Ahoj,

Sick days

Nápoje na
pracovišti

Relaxační
místnost

Uvedené benefity se mohou lišit podle pracovní pozice.

KONTAKT:
PROFI CREDIT Czech, a. s.
nábřeží Závodu míru 2739
530 02 Pardubice

hledáš brigádu se skutečnou praxí? Chceš si vyzkoušet
reálný profesní svět, díky kterému získáš více zkušeností,
než mají Tvoji kamarádi? Přihlas se do našeho Junior
Trainee Programu a staň se opravdovým orlem!
Přivítáme Tě v přátelském kolektivu a rádi Ti ukážeme, co je
náplní naší práce. Zapojíme Tě do našich projektů, při
kterých můžeš realizovat své nápady a rozvíjet svoji
osobnost. Neváhej a vyleť z hnízda!
Těšíme se na Tebe!

e-mail: Pavla.Micolova@proficredit.cz
telefon: +420 777 484 042

www.proficredit.jobs.cz

Cke pog kok gokego ůdokgg coůokgodk gůkeof
Sökg ok dúgok skgs dúpgl údsgúpdsgúsdp g pok gos dfo
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QUADIENT S.R.O.
Na Brně 1972
Hradec Králové

Quadient je globální leader v oboru řízení komunikace se zákazníky. Náš software pomáhá tisícům
klientů a partnerů z oblastí bankovnictví, pojišťovnictví, zdravotní péče a poskytovatelům služeb po
celém světě. Ačkoli se jedná o globální společnost, celý vývojový tým sídlí v České republice, konkrétně
v Hradci Králové, Olomouci a Ostravě. Z původních pěti lidí se rozrostl na současných 400+ zaměstnanců.
Že se nám daří, dokazují i různá ocenění, která jsme získali: Zaměstnavatel regionu v letech 2011 - 2017,
The Most Desired Company 2014 a 2015 v Královéhradeckém kraji, Best Employer v ČR v letech 2012,
2014, 2015 a 2016 a nejnovější Zaměstnavatel regionu Královehradecký kraj v roce 2018.

pRoČ pRÁCe u nÁS StojÍ zA to? pRotože
– Jsme nejlepší. Potvrzují to jak získaná ocenění z oboru, tak
ocenění pro zaměstnavatele.
– Používáme nejnovější technologie a metody vývoje. Vyvíjíme
i vlastní opensource (framework Bobril, objektové databáze BTDB).
– Obrovská koncentrace špičkových IT odborníků.
– Předávání znalostí.
– Moderní kancelářské prostory (ne open space), relax zóny,
playstation, fotbálek, pinčes, polohovací stoly ad.
– Jedinečná firemní kultura – to ale musíte poznat až na vlastní
kůži. Máme rádi individuální odlišnosti, přičemž tvoříme tým,
kde se navzájem podporujeme, diskutujeme, respektujeme

dejte nÁM o Sobě vědět,
pokud bySte ChtělI
pRACovAt jAko:
– Software developer
– Tester
– IT trainer
– UX designer
– Technical writer
– IT consultant

své názory, vycházíme si vstříc, učíme se jeden od druhého.

join@quadient.com | www.joinquadient.com
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Patříme do celosvětové rodiny Saint-Gobain,
vyrábíme a in-house dále zpracováváme skleněné vlákno
pro stavebnictví a pro to, abychom dokázali držet krok
s rychle se rozvíjejícím trhem,
potřebujeme právě

TEBE!

Co nabízíme?
•

profi spolupráci a nejnovější technologie

•

týden dovolené navíc

•

další benefity za více než 30.000,- Kč ročně

.cz
s
r
o
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d
a
.
w
w
w

Jak nám můžeš pomoct ty?
• buď zvídavý a nadšený pro vše nové
• buď odhodlaný čelit výzvám
• buď akční a připravený tvořit svůj vlastní příběh u nás

KONTAKT:
kariera.adfors@saint-gobain.com
SAINT-GOBAIN ADFORS CZ, s.r.o.
Sokolovská 106
570 01 Litomyšl
Tel.: +420 461 651 111
SAINT-GOBAIN ADFORS CZ, s.r.o. – Hodonice
Zahradní 256
671 25 Hodonice
Tel.: +420 515 207 111

PROTOŽE MY VÍME,
že JSME SILNÍ DÍKY LIDEM!

JIŽ POTŘETÍ!

Skupina Saint-Gobain Česká republika
opět získala prestižní certifikaci
TOP EMPLOYER.
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Synthon, S.R.o.
Brněnská 32/597, 678 01 Blansko
www.facebook.com/Synthoncz

Synthon je špičková mezinárodní farmaceutická společnost a leader v oblasti humánních
generických léčiv. Naším posláním je zajištění finančně lépe dostupné zdravotní péče
prostřednictvím vysoce kvalitních generických přípravků. Sídlo společnosti se nachází
v Nizozemsku a pobočky má v dalších sedmi zemích. Pobočka v Blansku se zaměřuje na vývoj
a výrobu aktivních léčivých substancí (API), disponuje dvěma výrobními halami, moderním
centrem výzkumu a vývoje a pracuje zde již 250 zaměstnanců. Pokud chcete využít svoje
chemické vzdělání naplno, přidejte se k nám!

CO NABÍZÍME / KOHO HLEDÁME

FIRMA požAduje

– moderní pracovní prostředí a špičkové
vybavení
– zázemí stabilní mezinárodní firmy
– přátelskou a podporující atmosféru
– práci, která má skutečně smysl
– nadstandardní péči o zaměstnance a firemní
benefity (týden volna navíc, příspěvky na
životní a důchodové připojištění, Cafeteria,
Multisport karta, příspěvek na stravování, ad.)
– podporu při dojíždění a přestěhování
– společenské a sportovní aktivity

– talentované absolventy chemických
oborů, kteří chtějí dělat smysluplnou
práci
– kolegy, kteří přemýšlí v souvislostech
a uvažují o svojí práci v širokém
kontextu
– týmové hráče, kteří se rádi dělí o své
znalosti a zkušenosti

AktuÁlně otevŘené pozICe, kteRé by vÁS Mohly zAjÍMAt
– Procesní inženýr R&D
– Technolog farmaceutické výroby
Přijďte za námi na stánek zjisti více nebo navštivte www.synthon.com/cz/kariéra, kde se můžete
přihlásit na konkrétní pozici nebo podat otevřenou žádost. Těšíme se na Vaši reakci.

KONTAKT
Renata Šebelová
HR Generalist

Renata.Sebelova@synthon.com
T: +420 516 427 569 | M: +420 727 971 593 | www.synthon.com
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Nastartuj svou

KARIÉRU
v Synthesii
světová
špička
v chemii

NABÍZÍME:
• Dlouhodobé brigády ve výrobě = výrobní praxe
• Trainee program
• Exkurze
• Spolupráci na vaší Absolventské práci
/synthesiapardubice

studentská
linka

466 824 556

Synthesia, a.s. | personální oddělení | Semtín 103 | 530 02 Pardubice

trainee@synthesia.cz

www.synthesia.eu
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toyotA peugeot CItRoën
AUTOMOBILE CZECH, S. R. O.

ŠKODA TRANSPORTATION A.S.
Emila Škody 2922/1

Průmyslová zóna Ovčáry

301 00 Plzeň

280 00 Kolín

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.

Automobilka TPCA vznikla jako joint-venture nejsilnější automobilky světa Toyoty a klíčového
evropského výrobce vozů PSA Peugeot Citroën.

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.

FIRMA NABÍZÍ

FIRMA požAduje

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.

U nás se cení především zájem o obor,
nadšení a chuť se naučit něco nového. A pokud
k tomu budeš umět nějaký světový jazyk,
budeme jen rádi.

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!
– Zažij v praxi Toyota Production System, Lean management nebo zásobovací koncept Just-in-time.
– Zkrátka - nastartuj svou kariéru v TPCA!

FIRMA NABÍZÍ
ABSOLVENTI:
Jako výrobní inženýr/ka u nás můžeš pracovat na Lisovně, Svařovně, Lakovně, Finální montáži,
Kontrole kvality nebo na Oddělení řízení výroby.
Administrativní pozice nabízíme v Oddělení lidských zdrojů, financí, nákupu, informačních
technologií, podnikových záležitostí nebo v Oddělení zdraví a bezpečnosti.
STUDENTI:
V TPCA nabízíme studentům posledních ročníků VŠ možnost absolvování odborné stáže.
Projdete unikátním školením, které se používá ve společnosti Toyota po celém světě, setkáte
se s nejmodernějšími technologiemi a seznámíte se s každodenní prací manažerů a specialistů.

KONTAKT

Před ukončením stáže prezentujete svoji práci manažerům oddělení.

Ing. Michal Prát
+420 378 186 666

Studentům s nejlepšími výsledky je nabídnuto pracovní místo v naší společnosti.

michal.prat@skoda.cz
www.facebook.com/SkodaTransportation

FIRMA požAduje
Naší filozofií je, obsazovat pracovní pozice především absolventy vysokých škol.
Všeobecnými požadavky na kandidáty a kandidátky jsou univerzitní vzdělání, komunikativní
znalost anglického jazyka a uživatelská znalost MS Office.
Další specifické požadavky mohou být definovány pro konkrétní pracovní místo.

jAk Se k nÁM pŘIhlÁSIt?
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.
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TE CONNECTIVITY

GLOBÁLNÍ LÍDR V OBLASTI KONEKTIVITY

SMARTER, FASTER, BETTER
www.te.com, www.te.jobs.cz, job.trutnov@te.com

TE Connectivity v Trutnově je součástí nadnárodní společnosti a největším světovým výrobcem
a dodavatelem kabelové a konektorové techniky. Hlavním zaměřením dvou trutnovských závodů
je výroba komunikačních a síťových relé, speciálních konektorů a odporů, teplem smrštitelných
ochranných a identifikačních prvků pro automobilový, letecký, elektrotechnický a zdravotnický průmysl.
Náš TEam má 1300 zaměstnanců.

jAké budouCÍ kolegy hledÁMe?

nAbÍzÍMe:

– Kolegy, kteří mají VŠ vzdělání technického,
chemického směru
– Kolegy, kteří mají chuť se učit novým věcem
– Kolegy, kteří se chtějí stát součástí
profesionálního TEamu

– Individuální přístup a prostor pro profesní
růst
– Motivující finanční ohodnocení.
– 5 týdnů dovolené
– 13.plat
– Zajímavý roční bonus
– Odměnu za neabsenci
– Cafeteria systém
– Výhodné tarifní smlouvy s mobilním
operátorem
– Dotované stravování
– Angličtina v dennodenní komunikaci s týmy
po celém světě

Nebojte se, žádná upjatá atmosféra, ani palba
ostrých otázek Vás nečeká. U nás se budete
cítit příjemně a my se s Vámi rádi potkáme.

hledá nadšené kolegy na pozici

Výzkumný a vývojový pracovník junior

nastaRtujte vaši kaRiéRu s námi!

Výběrová řízení probíhají formou pohovoru.

Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s.

Výzkumná témata
Zabýváme se základním a aplikovaným výzkumem
• efektivní a ekologické výroby motorových paliv,
• přípravy surovin pro výrobu polymerů,
• trvale udržitelného využívání obnovitelných
surovin,
• snižování emisí škodlivých látek,
• pokročilých anorganických materiálů.

Co nabízíme?
Dáme Vám příležitost vyniknout při vedení
vlastních výzkumných projektů.
Necháme Vás se rozvíjet a vzdělávat na
zahraničních stážích, konferencích i školeních.
V laboratořích se budete denně setkávat s kolegy
a stážisty z celého světa.

kontAktujte peRSonÁlnÍ oddělenÍ
Michaela Bednářová
Specialista náboru

Tyco Electronics, s.ro. Komenského 821, 541 83 Trutnov
michaela.bednarova@te.com, + 420 725 692 506, www.te.jobs.cz, www.te.com

Budete se podílet na vzdělávání talentovaných
chemiků ze středních a vysokých škol.

Koho hledáme?
Hledáme vysokoškolsky vzdělané chemiky,
kteří jsou připraveni:
• pracovat ve výzkumu,
• pracovat s moderními aparaturami
a analytickými přístroji,
• prezentovat své výsledky na konferencích
• komunikovat se zahraničními kolegy a psát
odborné články v angličtině.

Kontakty
Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s.
Sídlo společnosti: Revoluční 1521/84, 400 01 Ústí nad Labem
Pracoviště Litvínov: Areál Chempark, Záluží 1, 436 70 Litvínov
Personalistka: Ing. Renata Dvořáková
renata.dvorakova@unicre.cz

+420 608 713 761

www.facebook.com/centrum.UniCRE

www.unicre.cz

66 | přehled fiRem | KONTAKT | 2019

2019 | KONTAKT | přehled fiRem | 67

Lorem ipsum
RAFINÉRSKÁ A PETROCHEMICKÁ SKUPINA UNIPETROL

Naše produkty jsou i tam,
kde byste je neèekali
Polyvinylchlorid (PVC)

Polypropylen (PP)

Polyetylen (PE)

SKUPINA UNIPETROL
Záluží 1, Litvínov 7, 436 70
Milevská 2095/5, Praha 4, 140 00

Jsme rafinérská a petrochemická společnost. V ČR jsme jediným zpracovatelem ropy a jedním
z nejdůležitějších výrobců plastu. Na trhu tak máme své pevné postavení. Vlastníme 409 čerpacích
stanic Benzina, vyrábíme palivo vítězů Verva a motorové oleje Mogul. Mezi naše další značky,
které můžeš znát, patří Stop café, Paramo, Liten, Mosten a Czechcarb. Provozujeme rafinérie
v Kralupech nad Vltavou a Litvínově, výzkumná centra v Brně a Litvínově, Spolanu Neratovice
a výrobní závod Paramo v Pardubicích a Kolíně.

FIRMA NABÍZÍ

FIRMA požAduje

Pro absolventy (i bez předchozí praxe) - do
doby 2 let od ukončení studia nabízíme dvouletý program ABSOLVENT, který prostřednictvím
interního Tréninkového centra absolventům
rozšíří a propojí jejich nabyté vzdělání s praxí.

Jste šikovným absolventem vysoké školy? Ať
už oboru chemického, technického, ale i elektrotechnického, strojního, ekonomického či
týkajícího se ekologie a ochrany životního prostředí?

Nabízíme pracovní zkušenost ve stabilní společnosti, která bude investicí do Vaší budoucnosti.

Chcete uplatnit znalosti získané studiem pod
dohledem zkušených manažerů a vyzkoušet je
v praxi?
V tom případě jste u nás správně.

KONTAKT
Anna Říhová Horáková, Specialista náboru & HR marketingu
anna.horakova@unipetrol.cz
+420 225 001 615
www.unipetrol.cz

Pøidejte se k nám i vy!

Více informací na www.unipetrol.cz
nebo \unipetrol.cr
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KOMPLEXNÍ SOFTWARE PRO VEŘEJNOU SPRÁVU

KOMPLEXNÍ SOFTWARE PRO VEŘEJNOU SPRÁVU

Vyber si místo, kde
tě to bude bavit!

A nastartuj svoji
kariéru u nás!

Mohl bych napsat, že hledáme programátory,
konzultanty nebo obchodníky, ale to NE.
V naší ﬁrmě můžeš vyzkoušet všechny
pozice a pracovat tam, kde se budeš
cítit jako ryba ve vodě.

Pokud chceš víc než být jen ozubeným
kolečkem v pařátech korporátu,
začni u nás. Škola ti dá základ,
VERA praxi.

Za to ti ručím




Studuješ
spisovku?

Veřejnou
ekonomiku a správu?



Mgr. Ota Kubinec
HR Manager





Informatiku
ve veřejné správě?

Nebo tě baví algoritmizovat?

Naše společnost vznikla s cílem
pomáhat lidem – usnadnit jim
práci pomocí softwaru. Dnes
stojíme za projekty, jako jsou
Portál občana, díky kterému už
lidé nemusí chodit na úřad, nebo
za projektem na automatické
zpracování dopravních přestupků,
který významnou měrou pomáhá
zvýšení bezpečnosti na silnicích
(a příjmům města).
Uplatníš se u nás s analytickými
schopnostmi nebo když tě
baví komunikovat s lidmi či
obchodovat.

Co bys o nás měl/a vědět:
▪ jsme v top trojce na trhu softwaru pro veřejnou správu
▪ pobočky máme v Praze, Pardubicích, Chlumci nad Cidlinou
a na Moravě
▪ můžeš pracovat na poloviční úvazek
▪ nepotřebujeme předchozí praxi
▪ máme zápal pro věc a takové chceme i kolegy
▪ můžeš se u nás rychle vypracovat na vedoucí pozice
▪ budeš pracovat v oboru, který má před sebou velkou budoucnost

Jak pomůžeš své kariéře?
Zpočátku se budeš cítit jako
v Jiříkově vidění, ale do dvou let
dosáhneš mistrovství ve své oblasti.
Spolupracovat budeš v týmu,
u klienta však budeš (neboj, časem)
samostatnou jednotkou. Učit se
budeš od našich TOP odborníků,
legend informačního systému.

Co se dozvíš?
U nás poznáš, jak funguje veřejná správa a vyzkoušíš celou
škálu činností. Provedeme tě celým procesem rozvoje produktu
(rozpočet, majetek, spisovka), od nápadu, přes analýzu, tvorbu
zadání, testování, úpravu dokumentace až po implementaci
a proškolení zákazníka.

Každý den prostě bude něčím nový
a zajímavý, i když to samozřejmě
nebude vždy procházka růžovým
sadem. Někdy je to slušný
adrenalin. A samozřejmě tě
naučíme pracovat a vydělávat :-)

Pojď s námi měnit veřejnou správu k lepšímu!
Poznáš při tom nové lidi a práce se ti stane koníčkem.
Tak neváhej a pošli životopis na adresu kariera@vera.cz,
o kterou se starám já, Ota Kubinec. Podívám se na něj
a ozvu se ti zpět.
P.S. Mimochodem Adam s Honzou (na fotce vlevo) taky
ve VEŘE začínali po škole a dnes vedou divizi Obchodu
a Produktu a šéfují skoro padesátce lidí.
VERA, spol. s r.o.
Lužná 716/2
160 00 Praha 6
www.vera.cz
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KrAJSKÉ řediTelSTVí pOliCie pArduBiCKÉhO KrAJe
Pokud máte zájem o zodpovědnou a smysluplnou práci, rádi Vás uvítáme v našich řadách.
Hledáme nové kolegy a kolegyně, kteří by se chtěli mimo jiné podílet na zlepšování bezpečnostní
situace a veřejného pořádku, dohlíželi na bezpečnost na silnicích a společně s námi by bojovali
proti kriminalitě. Zároveň si mohou prohlubovat i své znalosti a odbornou kvalifikaci.

NABÍZÍME

Software Engineer: Umíš v C, C++, C#?
System Engineer: Vyznáš se v Pythonu, LabView, či CANOE?
Test Engineer:
Víš, co znamenají “požadavky na konstrukční nástroje”?

– stabilní zaměstnání
– pracovní dobu 7,5 hodin denně (37,5 hodin
týdně)
– pravidelný služební příjem (hrubý nástupní
plat 24 220,- Kč s nárůstem na 29 640,-Kč po
absolvování roční základní služební přípravy)
– 6 týdnů dovolené
– 14 dní rehabilitační lázeňský pobyt
– služební volno s poskytnutím služebního
příjmu (např. darování krve, studijní volno)
– náborový příspěvek 75 000 Kč
– příspěvky na dovolenou, rekreační pobyt,
kulturní akce, příspěvky na stravné
– odchodné, výslužné a řadu dalších výhod

pŘedpoklAdy k pŘIjetÍ do
SlužebnÍho poMěRu
Příslušníkem policie se může stát každý
občan České republiky, který:
– je starší 18-ti let
– je bezúhonný
– má minimálně střední vzdělání s maturitou
– je zdravotně, osobnostně a fyzicky způsobilý
k výkonu služby
– je svéprávný
– není členem politické strany nebo
politického hnutí
– nevykonává živnostenskou nebo jinou
výdělečnou činnost a není členem řídících
nebo kontrolních orgánů právnických osob,
které vykonávají podnikatelskou činnost

hledáme posily do našeho týmu
ODBOR PERSONÁLNÍ

  

telefon: +420 974 562 263
mobil.: +420 720 166 708

e-mail: krpe.nabor@pcr.cz
https://nabor.policie.cz
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Jak se připRavit na výběRové řízení
Máte před sebou svůj první pracovní pohovor a velmi
vám záleží na pozitivním výsledku? Pokud dodržíte jednoduchá pravidla, měli byste být na pohovor dobře připraveni a není se čeho obávat. Zároveň je však důležité,
abyste si uvědomili, že tato pravidla nezajišťují stoprocentní úspěch. Vždy je nutné, abyste si sami uměli odpovědět na otázky: Pro kterou práci mám předpoklady?
Co je mým dlouhodobým profesním cílem? Jaký typ společnosti a práce by mi vyhovoval? Co pro mne znamená
„kariéra“ a jak ji budovat? Jaké finanční ohodnocení očekávám v novém zaměstnání?
Čím lépe budete na interview připraveni, tím klidnější,
přirozenější a vyrovnanější budete. Čím klidnější budete,
tím lépe zapůsobíte. Čím lépe budete působit, tím větší
šanci budete mít k získání nového zaměstnání. Nyní jste
ve fázi výběrového řízení, kdy jste byli osloveni personalistou a vás čeká pracovní pohovor. Nejdříve byste měli
znát účel pohovoru. Váš životopis již byl ověřen personalistou z hlediska praxe, vzdělání a dovedností. Pohovor
je delikátní, spíše subjektivní část procesu přijímání pracovníků a na základě vašeho chování během rozhovoru
si personalista vytvoří vlastní názor. Vy byste se jako potenciální zaměstnanec měli chovat především přirozeně
a zůstat sami sebou. Mimo to byste ale měli být zdvořilí
a snažit se, aby z vás vyzařovala pozitivní energie. Cílem
by mělo být přesvědčit, že jste ten pravý kandidát pro
danou společnost. Chcete-li působit profesionálně, měli
byste mít představu o tom, co se od vás očekává, a především si být jisti, že máte o nabízenou práci skutečně
zájem. Abyste byli na pohovor co nejlépe připraveni, měli
byste dodržovat následující pravidla:
1. Je dobré si představit, že jste zaměstnanec, spolupracovník nebo podřízený v dané společnosti. Jaké jsou
vaše silné stránky a kde máte naopak slabosti? Měli byste uvést příklad. Jakou pozitivní vlastnost můžete zúročit v novém zaměstnání? Na tyto otázky byste se měli
pečlivě připravit jak z hlediska pracovních schopností, tak
z hlediska své osobnosti.
2. Měli byste být schopni vysvětlit všechny údaje ve
vašem životopise. Jestliže jste byli delší dobu nezaměstnaní, cestovali jste či jste se věnovali studiu, měli byste
k tomu uvést adekvátní důvody. Delší doba vyhrazená
cestování nebo studiu se však akceptuje. Zaměstnavatelé jsou obvykle opatrní při zaměstnávání pracovníků,

kteří byli nezaměstnaní déle než šest měsíců, pokud
k tomu neměli pádné důvody. Pokud určitá zaměstnání
vyžadují zvláštní pracovní schopnosti a dovednosti, které
jsou srovnatelné s kandidátovými, pak je možné udělat
výjimku.
3. Jako kandidáti byste měli vědět, proč o danou pozici
žádáte, a patřičně své rozhodnutí obhájit. K tomu můžete použít informace uvedené v inzerátu nebo si je sami
vyhledat např. z webových stránek společnosti či tisku.
4. Je dobré si zjistit, jaký druh pohovoru můžete očekávat, a zároveň být připraveni na to, že rozhovor může být
veden více lidmi. Často se stává, že se k personalistům
na interview připojí i váš potenciální nadřízený či kolega.
5. Měli byste být připraveni na situaci, že vás společnost požádá o reference. Sami si nejdříve ověřte jejich
kvalitu, tato část výběrového řízení rozhodně není jen
formalitou a může vám k dané pozici velmi pomoci a naopak. Referenční osoba je částečně i vaší vizitkou.
6. O pracovní nabídku vyjádřete zájem. Přístup typu
„jsem tu jen tak, abych něco zkusil“ vás okamžitě vyřazuje z dalších kol!
Pokud porozumíte základům, jak při interview postupovat, pak vás nemůže nic překvapit. Pohodlně se usaďte, ať nepůsobíte strnule, ale zároveň se nechovejte příliš
uvolněně. Je důležité, abyste se tvářili mile a udržovali
oční kontakt s personalistou. Při pohovoru je lepší mluvit
pomalu a plynule s častějšími pauzami, potlačíte tak svoji nervozitu. Komunikační schopnosti jsou jedním z nejčastějších požadavků u většiny společností.
Během pohovoru se můžete setkat s různými typy otázek
– ověřovací (údaje uvedené ve vašem životopise) a osobní.
Osobní otázky jsou založené na důkazech a vycházejí ze
skutečnosti, že lidské reakce jsou v mnoha situacích stejné. Účelem těchto otázek je získání informací o vašich lidských kvalitách, jako jsou zásady, upřímnost, pravdomluvnost, kreativita či vaše schopnost řešit problémy.
Na závěr pohovoru poděkujte osobě, která s vámi interview vedla. Jakmile s vámi bude personalista hovořit
o finálním vyjádření, nezapomeňte požádat o zpětnou
vazbu, jak jste si během výběrového řízeni vedli. V případě, že finální rozhodnutí pro vás nebude pozitivní, můžete
se podobných chybám vyvarovat v budoucnu a zapracovat na svém dalším rozvoji.
Zdroj: personální oddělení společnosti PricewaterhouseCoopers

neJčastěJší otázky při pRacovním pohovoRu
Jste pozváni na pracovní pohovor a co nejlépe se na něj musíte připravit. Své šance na
získání práce zvýšíte tím, že si dopředu projdete nejčastější otázky, na které budete během
pohovoru dost možná odpovídat.
otÁzky tÝkAjÍCÍ Se vzdělÁnÍ
– Povězte nám víc o svém studiu. Proč jste si vybrali
tento typ školy? Měli jste možnost studovat i na jiné
škole?
– Který předmět byl vaším nejoblíbenějším?
– Jaký jste měli prospěch během studia?
– Kolik cizích jazyků ovládáte?
– Proč jste studium přerušili?
– Chtěli byste opět studovat?
– Zažili jste během studia neúspěch?
– Jaký byl váš největší úspěch během studia?
– Do jakých mimoškolních aktivit jste se zapojili?
– Jak jste se dostali na stáž?

otÁzky tÝkAjÍCÍ Se pŘedChozÍho zAMěStnÁnÍ
– Vedli jste už v minulosti tým?
– Byli jste z vašeho předcházejícího zaměstnání
propuštěni nebo jste odešli sami?
Povíte nám proč?
– Proč jste byli tak dlouho nezaměstnaní?
– Proč se ucházíte o jinou pozici, než na jaké jste
pracovali naposledy?

– Jaké by byly vaše první kroky po přijetí do tohoto
zaměstnání?

všeobeCné otÁzky běheM pohovoRu
– Jaký druh zaměstnání byste upřednostnili, kdyby vám
nezáleželo na výdělku?
– Upřednostňujete práci v týmu nebo individuální práci?
– S jakými lidmi nechcete pracovat?
– Co vás motivuje?
– Překáží vám cestování?
– Ucházeli jste se o jinou pozici? Kolika pracovních
pohovorů jste se zúčastnili? Máte i jiné nabídky?
– Jaké máte kariérní plány?
– Kde se vidíte za 3 až 5 let?
– Jak trávíte svůj volný čas?
– Jaké jsou vaše silné stránky?
– Jaké jsou vaše slabé stránky?
– Jak byste reagovali, kdyby vaši kolegové nesouhlasili
s vaším projektem?
– Přišlo nám více než 300 žádostí o tuto pozici. Proč
bychom měli přijmout právě vás?
– Jaké jiné okolnosti formovaly vaši osobnost?

– Můžete vysvětlit, proč jste změnili zaměstnání třikrát
během tak krátkého období?
– Co se vám na vaší práci nelíbí? Co máte nejraději?

vÍte, jAk nA otÁzky pŘI pohovoRu odpovÍdAt?
Tazatelé vás svými otázkami na pohovoru ve

– Jak jste získali své současné zaměstnání?

skutečnosti nechtějí rozhodit nebo nachytat. Pouze se

– Co bylo vaší hlavní motivací pro změnu zaměstnání?

vás snaží blíže poznat a zjistit, jak dokážete reagovat.

– Která očekávání nebyla ve vašem současném

Na všechny otázky se snažte odpovídat stručně,

zaměstnání naplněna?

pozitivně a pravdivě. Nezapomeňte také, že neexistuje
pouze jediná správná odpověď.

otÁzky tÝkAjÍCÍ Se nové pozICe

Už víte, jaké otázky vás při pohovoru čekají. Tím ale

– Co očekáváte od nadřízeného?

příprava nekončí. Podívejte se také, jak se na pohovor

– Co víte o naší společnosti?

připravit.

– Co očekáváte od pozice, o kterou se ucházíte?
– Proč máte zájem o tuto pozici?

Zdroj: personální agentura Grafton Recruitment s.r.o.
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top zaměstnavatelé
Studie TOP zaměstnavatelé 2018 zná své vítěze. V průzkumu hlasovalo přes 11 000 studentů vysokých
škol. Vybrali TOP 60 firem z různých odvětví. Chcete také pracovat u těch nejlepších?

2. místo

Advokátní

AK Havel

AK Brož

kancelář

& Partners

& Sokol & Novák

Automobilový
& strojírenský

& investice

PRK Partners

4. místo
Allen
& Overy

Hyundai Motor
ŠKODA AUTO

průmysl
Bankovnictví

3. místo

Manufacturing

Siemens

Bosch

Czech
Komerční banka

Česká

Československá

spořitelna

obchodní banka

ké vysokoškoláky ŠKODA AUTO (ocenění získala za ab5. místo
Taylor Wessing

& petrochemický

Skupina ČEZ

EON Česká
republika

Unipetrol

technologie
Obchod

Pojišťovnictví

Poradenství
& audit & daně

Seznam.cz

Microsoft

IKEA

Lidl

Česká republika

Česká republika

Česká

Allianz

Kooperativa

pojišťovna

pojišťovna

pojišťovna VIG

KPMG

Deloitte

Avast

Air Bank

ČEPS

innogy

Alza.cz

EY

Spotřebitelský

L'Oréal

Plzeňský

Heineken

průmysl

Česká republika

Prazdroj

Česká republika

Stavebnictví

STRABAG

EUROVIA CS

Metrostav

Telekomunikace

Kaufland

zdravotní

& Company
Nestlé
HOCHTIEF

O2

Vodafone

České

Czech Republic

Czech Republic

Czech republik

Radiokomunikace

Zentiva

Bayer

nemocnice
v Motole

Fakultní
nemocnice Brno

rou GFK, univerzitami, studentskými organizacemi a firemními partnery. Cílem studie je poskytnout jedinečné
údaje – kdo jsou TOP zaměstnavatelé a kde by se studenti, budoucí absolventi, měli ucházet o práci – celému vysokoškolskému světu. Studie zároveň naznačuje
firmám, jak se stát preferovaným zaměstnavatelem.
Zdroj: ASA (Asociace studentů a absolventů), z.s.

Jak funguJe zpRostředkování pRáce přes
peRsonální agentuRu

Tieto Czech
MAKRO

pRůběh vÝběRu vhodného kAndIdÁtA

Cash & Carry ČR

– Nejprve dostane pracovní agentura požadavky od společnosti, která hledá nového zaměstnance. Nabídku pak

ní k tomu, aby pracovní místo získal, doporučí jej pracovní agentura dané firmě na pohovor.

agentura inzeruje nejen na svých stránkách, ale také na

– Před absolvováním pohovoru vás konzultant agentu-

specializovaných pracovních portálech. Talenty hledá

ry kontaktuje a informuje o tom, na co má dávat pozor

i na internetu, skrze sociální sítě, doporučení a vytipo-

a čeho se vyvarovat. Odkáže vás také na materiály jako

PWC

vané kandidáty přímo kontaktuje. Uchazeči o práci pak

Otázky při pohovoru nebo Jak se připravit na přijímací po-

Česká republika

v případě zájmu zasílají agentuře životopis. Ti, jejichž

hovor. Poté následuje osobní schůzka u zaměstnavatele.

životopis už agentura má, pouze kontaktují svého kon-

– Pokud si vás společnost vybere, dostanete nabídku

AXA

pojišťovna
McKinsey

ve společnosti KPMG a lékaři & farmaceuti ve společnosti

realizován ve spolupráci s prestižní výzkumnou agentu-

Personální agentury v současné době hrají na trhu práce velmi důležitou roli. Řada společností totiž
hledá vhodné kandidáty pouze prostřednictvím jejich služeb. O některých nabídkách zaměstnání se
tak jednoduše jinak než přes pracovní agentury nemáte šanci dozvědět. Finanční prostředky získává
agentura od společnosti, které najde nové zaměstnance, takže pro kandidáty jsou její služby bezplatné.

Všeobecná

T-Mobile

Fakultní
Zdravotnictví

Česká republika

níci v advokátní kanceláři Havel & Partners, ekonomové

který probíhá mezi studenty českých vysokých škol. Je

Transportation

Raiffeisenbank

IBM

zaměření). Technici chtějí pracovat ve Skupině ČEZ, práv-

Projekt TOP Zaměstnavatelé pořádaný Asociací
studentů a absolventů je průzkumem pracovního trhu,

Škoda

průmysl
Informační

solutně nejvíce hlasů bez ohledu na obor studia a studijní

Zentiva. SKOKANEM ROKU se stala společnost Nestlé.

Energetika
& plynárenství

Firma
Havel & Partners
Skupina ČEZ
KPMG
Zentiva

JASNOU VOLBOU, tedy vítězem napříč obory, je pro čes-

žebŘÍČek top zAMěStnAvAtelů dle pRůMySlového odvětvÍ
1. místo

kategorie
Právník
Technik
Ekonom
Farmacetu a lékař

Coca-Cola HBC
Česko a Slovensko

zultanta s informací, že mají o práci zájem.

k podepsání pracovní smlouvy.

– Personalista si vytipuje vhodné uchazeče, kterým za-

– Po celou dobu výběrového řízení jsou kandidáti v kontak-

Skanska

volá a udělá s nimi první rozhovor, během kterého si

tu s personalisty, kteří je informují o výsledcích pohovorů

Huawei

ověří jejich komunikační a jazykové schopnosti. Vybra-

a testů. V případě neúspěchu získá každý kandidát zpět-

ní kandidáti jsou následně pozváni na osobní pohovor

nou vazbu v podobě rozebrání příčin neúspěchu a případ-

do pracovní agentury.

ných chybách, kterých se dopustil, a kterým by se měl

Technologies
(Czech)
Všeobecná
fakultní nemoc–
nice Olomouc

– Někdy musí uchazeč, mimo pohovor, své kompetence

v budoucnu vyhnout.

prokázat prostřednictvím písemného jazykového testu,

– Má-li kandidát zájem o nové nabídky zaměstnání, měl

psychometrického online testu, krátkou prezentací či

by reagovat opětovným zasláním životopisu či kontak-

skupinovým assessment centrem.

továním osobního konzultanta.

– V případě, že kandidát prokáže, že je kompetent-

Zdroj: personální agentura Grafton Recruitment s.r.o.
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DÁME SMĚR VAŠÍ KARIÉŘE
Našim cílem je, aby co nejvíce vás, studentů,
našlo uplatnění v zaměstnání nebo podnikání.
Co nabízíme?
● Spolupráce se zaměstnavateli
o zprostředkování nabídek práce, brigád, stáží
o Jobs Start – besedy studentů se zaměstnavateli
o kulaté stoly se zaměstnavateli
● Kurzy, tréninky, workshopy
o měkkých dovedností (komunikace, prezentační
dovednosti, time management, ad.)
o jak zahájit podnikání
o pohovory nanečisto – assessment centra
o základy pracovního práva, ad.
● Poradenství
o kariérové poradenství
o konzultace životopisu, motivačního dopisu
o podpora formulace osobní vize, rozvoje
a volby povolání
Studenti, jsme tu pro vás.
karierni@upce.cz
www.uni-pardubice.cz

http://kontakt.upce.cz

