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Vážení studenti, absolventi, účastníci KONTAKTU 2022,

vítáme vás na 21. 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 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, kterou KONTAKT 2022 nabízí!

Přejeme Vám mnoho úspěchů a těšíme se na setkání s Vámi.

Za organizátory

Ivana  Veselá 
Fakulta ekonomicko-správní

Iva Ulbrichová 
Fakulta chemicko-technologická
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AGROFERT, a.s.
Pyšelská 2327/2
Chodov 149 00 Praha 4
E: kariera@agrofert.cz
www.agrofert.cz

Hledáš se?
V AGROFERTu se najdeš!

Na výběr máš desítky pozic.

ZJISTI, KTERÁ Z NICH
ČEKÁ NA TEBE.

Čas AKCE mísTO

9.00 Zahájení veletrhu přízemí Auly, 
FChT foyer 1. patro

9.00 – 15.00 Osobní konzultace se zástupci firem Aula, 
FChT foyer 1. patro

9.15 – 13.00 Konzultace CV Aula 1. patro

9.15 – 13.00 Pohovory nanečisto Aula, učebna A3

10.00 – 13.00 Rozhovor s koučem Aula, učebna A8

12.30 – 13.15 Jak a kam za prací do Evropy 
přednáška Aula, učebna A2

13.30 – 14.30 Umění sebevědomé prezentace 
přednáška Aula, učebna A2

9.30    – 13.00 Foto pro CV Aula suterén

15.00 Ukončení veletrhu

PROGRAM VELETRHU
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RESEARCH & DEVELOPMENT IN CHEMISTRY AND PHARMACOLOGY

APIGENEX s.r.o.
Poděbradská 173/5, 190 00 Prague 9 
Czech Republic, European Union 

Email: info@apigenex.com 
Tel.: + 420 725 377 763 
www.apigenex.com

       Contract services for your pharma research

1
Organic and medicinal chemistry

Peptide synthesis
2

GMP and GLP services - Preclinical batches
3

 design and synthesis of small molecules 
 in scale from mg up to kg  expertise in a broad 

range of synthetic procedures including organo- 
metallic reactions  heterocyclic chemistry 

  building blocks for peptide synthesis
 focused libraries  solid phase synthesis  
 scale-up development  analytical support – 

NMR, LC-MS/MS, UPLC, IR

 derivatized peptides up to 60 amino acids  
 cyclization, side chains, linkers  robotic or  

manual synthesis from mg to hundreds of g 

 purification on prep HPLC (column ID up  
to 300 mm)  UPLC and LCMS analytical data

 certified GMP production of API for human  
and veterinary pharma products  small  
and intermediate scale (tens of kg)  expertise in  

peptides  reactors for solution and solid phase  
reactions  preparative HPLCs

  Acute inflammation

  Neurogenic inflammation

  Allergic inflammation

  DTH/Contact sensitivity

  Septic shock

  Adjuvant arthritis

  Collagen-induced arthritis

  Monoclonal antibody/LPS induced arthritis

  Acute EAE

  High cholesterol diet-induced dyslipidemia

  db/db mice

  ob/ob mice

  Zucker fatty rats

  Diabetic Zucker fatty rats

  DIO rats and mice

Experimental pharmacology (in-vivo / in-vitro)
4

 brand-new high standard conventional animal  
facility  day capacity of 5 400 mice, 2 160 
rats, 750 hamsters and 240 guinea pigs 

 preliminary PD/PK/MTD data, exploratory studies
 expertise in diabetes, dyslipidemia, obesity,  

inflammation and autoimmune diseases

  

 
 
 
APIGENEX s.r.o. je komerční výzkumné pracoviště s více než 25letou historií působící na poli chemie 
a experimentální farmakologie. Sídlo společnosti se nachází v Praze – Vysočanech, které disponuje 
excelentní výzkumně – vývojovou kapacitou a návazným zázemím vyhovujícím principům správné 
výrobní praxe.  
 
Od roku 2020 se zázemí společnosti rozrostlo o nové VaV centrum v Pardubicích (v průmyslovém areálu  
v Rybitví). 
 
APIGENEX s.r.o. poskytuje vysoce kvalitní služby zejména v oblastech preklinického VaV, a to zejména 
v organické chemii, syntéze peptidů, analytické chemii a experimentální farmakologii in vivo / in 
vitro. 
Našimi klienty jsou farmaceutické společnosti, akademická pracoviště, univerzity a start-upy. 
 
Pro klinického hodnocení poskytujeme našim klientům kompletní GMP a analytický servis.  Produkujeme 
(pre)klinické šarže včetně finálních API. 
 
Přes čtvrt století nabízíme naším klientům otevřenou, flexibilní a interaktivní komunikaci s důrazem na 
zachování důvěrnosti. 
 
Společnost nabízí: 
 

• Odborné praxe ve výzkumu a vývoji 
• Prostor pro realizaci diplomových prací 
• Pracovní pozice na odděleních: 

o organické chemie 
o peptidů a malých molekul 
o analytiky 
o farmakologie – imunologie 

• Práci na zajímavých projektech 
• Práci na nejmodernějších přístrojích 
• Multisport kartu, stravenkovou kartu SODEXO 
• Firemní akce a team-buildingy 
• 5 týdnú dovolené po odpracovaném roce, sick day 

 
 
Požadujeme: 
 

• Zájem o daný obor a adekvátní vzdělání  
• Schopnost pracovat v týmu 
• Nadšení učit se novým věcem 

 
 
Kontakt: 
 

• Josef Poděbradský, DiS.; podebradsky@apigenex.com 

APIGENEX s.r.o. 
sídlo:  Poděbradská 173/5 

Praha 9  190 00 
 
pobočka: Rybitví 295, RY111A 

Pardubice 533 54 
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ausTin DeTOnaTOr s.r.O.
Jasenice 712

755 01  Vsetín
 

www.austin.cz

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 900 zaměstnanců.

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

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

CO nabízíme
 –  praxe a stáže během VŠ studia 
 –  spolupráci při zpracování bakalářských 
a diplomových prací

 –  exkurze
 –  uplatnění v dynamické mezinárodní společnosti
 – příležitost pro další vzdělávání a profesní růst
 –  široký program zaměstnaneckých benefitů   
(25 dnů dovolené, roční odměny, příspěvek na 
dopravu, závodní stravování, ad.) 

 – podporu při dojíždění nebo přestěhování

CO POŽaDuJeme
 – vzdělání se zaměřením na chemii, 
technologická zařízení nebo strojírenství

 – zájem o obor, nadšení a chuť na sobě stále 
pracovat

 – aktivní znalost angličtiny
 – samostatnost, zodpovědnost

AŽD

» Kolejová doprava
» Silniční telematika
» Telekomunikace
» Systémy pro řízení metra 

ZAMĚŘUJEME SE NA OBLASTI: NABÍZÍME:

» Stipendijní program pro studenty VŠ
» Vykonávání odborné praxe
» Prázdninové brigády
» Přivýdělek v podobě dohod 
   konaných mimo pracovní poměr
» Volné pracovní pozice i pro
   absolventy

Nabídka volných
pracovních pozic

 personalni@azd.cz
   www.azd.cz

PŘEDNÍ ČESKÝ DODAVATEL

MODERNÍCH ŘÍDICÍCH

A ZABEZPEČOVACÍCH

SYSTÉMŮ PRO DOPRAVU
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coca-cola.jobs.cz

COnTiPrO a.s.
Dolní Dobrouč 401

561 02 Dolní Dobrouč
 

sPeCialisTa na Kyselinu hyalurOnOvOu.
Česká biotechnologická fi rma Contipro patří mezi největší světové výrobce kyseliny hyaluronové, která 

nachází uplatnění především ve farmaceutickém a kosmetickém průmyslu. Kromě surovin Contipro 
produkuje také fi nální přípravky pro účely veterinárního lékařství a na hojení ran.

Contipro ve svém areálu provozuje špičkově vybavené R&D centrum, kde se věnuje nejen vývoji 
inovativních produktů, ale také základnímu výzkumu zejména pro rozvoj regenerativní medicíny 
a tkáňového inženýrství. Zabývá se také nanotechnologiemi pro medicínské aplikace a dalšími 
progresivními směry světového výzkumu a vývoje. 

Contipro také silně investuje do podpory vzdělávání. Contipro založilo školku a základní školu, čímž se 
aktivně snaží přispět k podpoře vzdělávání v regionu. Ve svém vzdělávacím portfoliu nabízí programy pro 
středoškolské studenty (program FYBICH), vysokoškolské studenty (program INSTITUT), absolventy VŠ 
(program TRAINEE) a program pro doktorandy. Firma Contipro je plně otevřená spolupráci a studentům 
pravidelně nabízí možnost účastnit se výzkumných stáží a spolupráci na bakalářské, diplomové 
i disertační práci. Pro absolventy vysokých škol nabízí program TRAINEE, kdy zvolený uchazeč dostane 
možnost pod odborným vedením pracovat v laboratořích na programu, který si dle možností fi rmy může 
upravit dle svých priorit. 

Contipro staví na pevných základech vědy. Protože věda má sílu budovat zdravější budoucnost pro 
nás, pro všechny.

firma nabízí
 – Chceš odbornou stáž ve výzkumu a vývoji? 
 – Hledáš zajímavé téma a vedení pro bakalářskou 
a diplomovou práci?

 – Máš zájem o program pro prezenční doktorské studenty?
 – Jsi absolventem a zajímá tě program TRAINEE, kdy 
budeš pracovat a vzdělávat se zároveň?

 – Máš zájem o volné pracovní pozice napříč společností 
pro zkušené výzkumníky, ale i pro absolventy?

 – Firemní ubytování během stáží
 – Příspěvek na stravování
 – Mladý kolektiv
 – Nadstandardní technické vybavení

firma POŽaDuJe
 – Zájem o daný obor
 – Kreativita, kritické myšlení, ochota 
čelit výzvám a rizikům spojeným 
s inovativním výzkumem

 – Analytické myšlení
 – Schopnost orientace v odborné 
literatuře

 – Prezentační dovednosti

Pro žadatele o pracovní pozici 
vyžadujeme navíc:

 – Ukončený 2. stupeň VŠ vzdělání
 – Znalost anglického jazyka min. B2

KOnTaKT
Ing. Petra Šejblová
Manažer vzdělávacích programů
tel.: 465 519 561

Jiří Valach
Personalista
tel.: 465 519 599

www.contipro.cz
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Hledáme kolegy a kolegyně, kteří se nebojí přijít s nápadem 
a jsou otevřeni výzvám.

Nastartujte svoji kariéru 
ve velké bance!

www.csas.cz

Stejnou pozornost ale věnujeme i svým zaměstnancům. Snažíme se, aby se lidé u nás cítili po všech 
stránkách dobře, jejich práce jim dávala smysl a zároveň měli prostor se ve svých dovednostech 
rozvíjet. To vše nám umožňuje zázemí velké společnosti, kde se je vždycky od koho učit a kde k práci 
nechybí ani ty nejmodernější technologie.

Nechceme být jen banka. Chceme být společnost, která pomáhá svým klientům starat se o jejich 
finanční zdraví. Postupně se proto měníme, nastavujeme progresivnější formy vedení (agilní týmy) 
a šlapeme do technologických inovací, abychom svých závazků vůči klientům opravdu dostáli.

Jste #silnější, než si myslíte.

Připojte se k nám!

Brigády
Nabízíme krátkodobé i dlouhodobé brigády. Pracovní příležitosti pro studenty otevíráme 
celoročně napříč všemi odděleními – od risk managementu přes IT až po obchod.

Trainee program
Přihlaste se do našeho programu pro čerstvé absolventy. Díky ročnímu programu si naplno 
vyzkoušíte práci v naší bance. Pod vedením profesionálů se stanete platnými členy týmů, 
budete se dále rozvíjet, spolupracovat na zajímavých projektech, a to vše za náležité finanční 
ohodnocení s veškerými benefity. 

IT Resource Pool
Hlavním cílem ITRP je dát studentům možnost získat brigádu v IT ještě během studia a zároveň 
je motivovat ke kariérním posunům. Nejraději vidíme, když naši brigádníci po ukončení studia 
nastoupí na hlavní pracovní poměr a snažíme se pro to dělat maximum.

hr@csas.cz zivot_se_sporkou Česká spořitelna Kariéraceska-sporitelna

Kariéra

v České

spořitelně

www.cd.cz/kariera

První job
s nejlepšími 
vyhlídkami

Hledáme

KOLEGY

Dejte se na dráhu, která dává smysl. 
Máme pro vás zajímavá místa s výhodami u největšího 
českého železničního dopravce.

• 5 týdnů dovolené
• až 1 týden placeného volna nad rámec dovolené
• MultiSportku a příspěvek na stravování, dovolenou a výuku jazyků
• levnější cestování pro vás a vaši rodinu
• příspěvek na penzijní připojištění 
• a další výhody!

Nabízíme vám:

CD-C11182443_CD_Nabor_Univerzita_Student_A5.indd   1 02.02.2022   15:47
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A Volkswagen Group Company

Svět automobilů 
se mění. Buďte 
u toho s námi!

www.digiteqautomotive.com

Podílejte se na 
inovativních projektech 
koncernu Volkswagen!

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!
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brána do světa,
kde pracovat znamená

realizovat se

– Na trhu jsme již od roku 2003
– Aktuálně máme 1700 klientů
– O správný chod agentury 

se stará 128 pracovníků

Chceme být nejužitečnější digitální agen-
turou v ČR pro malé a střední podniky. Na 
základě přátelského, rodinného přístupu 
založeného na důvěře a dlouhodobém
vztahu dodáváme těmto firmám kom-
plexní marketing na špičkové úrovni 
tak, aby se mohly soustředit na své 
podnikání.

Jsme eBRÁNA,
pardubická digitální agentura

facebook.com/eBRANA.cz

instagram.com/ebrana_cz

linkedin.com/company/ebr-na

realizovat se

Chceme být nejužitečnější digitální agen-
turou v ČR pro malé a střední podniky. Na 

brigády

odborné stáže a praxe

vedení diplomových a bakalářských prací

kurzy a školení

více na: ebrana.cz/kariera

Andrea Semerádová, HR manažer

+420 778 776 744 / personalistika@ebrana.cz

Studentům nabízíme:Hledáme talenty, kteří chtějí udělat v onlinu díru do světa.

Pokud chceš své znalosti rozvíjet v oboru digitálního marketingu, 

webdesignu, UX, vývoje SW nebo chceš získat obchodní a konzultační 

dovednosti, rádi se s sebou v eBRÁNĚ uvidíme.
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STAŇTE SE SOUČÁSTÍ SVĚTA ERA!
Jsme česká společnost, která vyvíjí sledovací systémy pro řízení letového provozu 

a dodává je do celého světa. Navazujeme na půl století průkopnického vývoje v oblasti 
pasivní radiolokace. Přidejte se do týmu, který mění dějiny bezpečnosti letecké přepravy!

CO VÁS ČEKÁ:
• práce na zajímavých projektech
• pružná pracovní doba i polo-remote spolupráce
• profesní a osobnostní růst
• až 30 dní volna
• čerstvé snídaně, svačiny i obědy
• zdravotní péče a právní poradenství
a mnoho dalšího…

MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE:
• hledáme nové kolegy nejen do vývoje
• nabízíme práci na hlavní pracovní 

poměr (junior/medior/senior)
• máme TRAINEE programy pro 

absolventy
• naše týmy jsou v Pardubicích, Praze, 

Brně, Strakonicích a Uherském Hradišti

e-mail: p.mojdlova@era.aero               tel.: 778 531 373kariera.era.aero

Podívejte se na všechny volné pozice a dejte nám o sobě vědět!

BEYOND RADAR
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Nevíš, co po studiu? 
Máš plastikařinu v krvi?
Chceš zajímavý job?
Nebaví tě monotónní práce?

Pohodová atmosféra   a 
fajn lidi
Pracuješ jen 37,5 hod.
týdně!
Vybíráš si ze 7 jídel již 
od 35 Kč!
Nabítá Benefit Plus 
karta - až 6.500 Kč!
Mobilní tarify 
již od 69 Kč!

CO TI MŮŽE 
FATRA 
NABÍDNOUT?

Pro více informací se neváhej ozvat 
přímo personalistům:
Napajedla: adela.moricka@fatra.cz

Chropyně: martina.kuncarova@fatra.cz

nebo navštiv www.pracevefatre.cz

TAK SE K NÁM PŘIDEJ!

Co požadujeme:
Angličtinu na komunikativní úrovni a chuť 
naučit se mnoha novým věcem.

Co nabízíme:
Flexibilní pracovní úvazky pro studenty, ale i 
plné pracovní úvazky pro absolventy jak v 
Čechách i zahraničí.

Kontakt:
Eliška Vymětalová 
eliska.vymetalova@faurecia.com 
+420605592234

Spoj svou budoucnost 
s tou naší
Jako společnost Faurecia je naším posláním globálního automobilového a
technologického lídra inspirovat bezpečnější, pohodlnější, přizpůsobenější a
udržitelnější mobilitu. Vyvíjíme inovativní technologie pro kokpit budoucnosti a
vytváříme pokročilá řešení, která formují budoucnost mobility. Plně se
angažujeme, abychom dosáhli úplné spokojenosti zákazníků. V našem nepřetržité
úsilí jde o dokonalost, rychlost a kvalitu. Naše transformace pokračuje a pozitivně
ovlivňuje svět.
Pracujeme na výzvách, na kterých záleží.
Sídlíme ve 35 zemích světa. V České republice můžete celkem najít osm závodů,
které se zaměřují na výrobu sedaček, interiérových dílů, výfukových systémů a
elektroniky. V současné době se nacházíme v Mladé Boleslavi, Písku, Pardubicích,
Plzni. Uplatnění u nás najdete v oborech jako: štíhlá výroba, procesní a vývojové
inženýrství, BOZP, projektové řízení, kvalita, logistika, finanční controlling a HR.
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Ve Foxconnu má každý svoji cestu. 
Najdi u nás i ty tu svou.

Absolventům jsme otevření. 

Od IT helpdesku, přes sítě,  
až k administrativě,  
logistice či nákupu ti  
pomůžeme najít uplatnění.

www.prace.foxconn.cz

Staňte se členem našeho týmu!

Myslíte si, že v pojišťovně pracují jen samí pojišťováci?
Omyl! U nás najdete spoustu atraktivních oborů.

• Marketing, PR, komunikace a HR
• Likvidace, call centrum, správa smluv
• Finance, analýzy, pojistná matematika
• Produktový management a risk management
• IT - vývoj i správa a mnoho dalších...

Alena Krsková
T: 607 239 006

E: alena.krskova2@generaliceska.cz

recruitment@generaliceska.cz
www.generaliceska.jobs.cz

HLEDÁME
CHYTRÉ HLAVY
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GCE, s.r.o., Žižkova 381, 583 01 
Chotěboř, Česká republika  

 

+420 569 661 570 
 
 

kariera@gcegroup.com 
 
 

www.gcegroup.com 
 

@GCEGroup

@TheGCEGroup GCE Group

gce_group_o�cial GCE Group

Kde nás můžete najít  
na sociálních sítích?

GCE je přední evropskou 
společností v oboru výroby  
a prodeje zařízení pro použití 
technických, medicinálních  
a speciálních plynů. Ústředí 
firmy se nachází ve švédském 
Malmö, ale hlavní výrobní 
závod je v Chotěboři, v České 
republice. Obchodní zastoupení 

jsou lokalizována na 14 místech světa, pokrývají prakticky celý svět  
a pracuje v nich téměř 1100 zaměstnanců. 

@GCEGroup

Jsme dynamická a stabilní společnost s mnohaletou tradicí  
a know-how. Strategické investice do naší společnosti přispívají 
k jejímu dalšímu rozvoji, špickovému vybavení a  technologicky 
jedinečným řešením výrobků a procesů. Náš odborný tým 
inženýrů z vývojového oddělení, které je lokalizováno právě  

v chotěbořském závodu, se zabývá  
kompletním  vývojem, výzkumem  
a testováním nových prototypů  
i inovací stávajícího portfolia našich 
výrobků. 

KDO JSME? STUDENTŮM VYSOKÝCH ŠKOL NABÍZÍME:  
 » Měsíční příspěvek 10.000 Kč  

 na studentský život v rámci  
 stipendijního programu  
 (pro studenty 4. a 5. ročníků) 

 » Možnost zpracování  
 bakalářské/ diplomové práce

 » Placené studentské praxe a stáže

 » Po ukončení studia možnost  
 zaměstnání v trvalém pracovním   
  poměru

 » Přihlásit se mohou i studenti  
 z jiných než technických škol  
 (Například management,  
 marketing, kvalita, HR,  
 finance, apod.)

VÁHÁTE, ZDA JE GCE, S.R.O TA PRAVÁ FIRMA PRO VAŠI PRAXI, STÁŽ, 
ČI JAKO VÁŠ BUDOUCÍ ZAMĚSTNAVATEL?  

Přijďte se k nám nezávazně podívat na náborový den. Ten probíhá každou 
středu od 14 hodin a rezervace předem není potřeba!

Více o našich volných pozicích a zajímavých benefitech na 
www.hledamegcepartaka.cz

AKTUÁLNÍ VOLNÉ POZICE VHODNÉ PRO ABSOLVENTY:

 » VÝVOJOVÝ KONSTRUKTÉR

 » KONSTRUKTÉR

 » LEAN SPECIALISTA NA LOGISTIKU

 » KVALITÁŘ/KA

NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK  
50.000 Kč

NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK  
50.000 Kč
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Grafton Recruitment, s.r.o.
Wonkova 385 | 500 02 Hradec Králové
E-mail: hradec@grafton.cz
Web: www.grafton.cz

O NÁS
Grafton Recruitment poskytuje služby těch nejvyšších standardů v oblasti perso-

nalistiky se zaměřením na všechny fáze náborového procesu: vyhledávání, selekci 

a finální umístění lidí.

Naši konzultanti na pobočce v  Hradci Králové poskytují řešení šitá na míru pro 

jednotlivá odvětví. Sektorová specializace nám umožňuje najít obtížně vyhledatelné 

uchazeče v  oblastech: engineering, IT, obchod, marketing, finance, lidské zdroje, 

farmacie. V případě, že hledáte svoji první práci nebo chcete změnit práci stávající, je 

pro vás Grafton volbou číslo 1. 

CO KANDIDÁTŮM NABÍZÍME?
Zaměřujeme se na úzkou spolupráci s kandidáty s cílem najít jim ideální práci. Naše 

poradenství zahrnuje: 

·  rady při sestavování/úpravě CV

·  představení profilů do společností napříč ČR

·  příprava kandidátů na pohovor

Řada společností hledá vhodné kandidáty pouze prostřednictvím služeb personálních 

agentur. O některých nabídkách zaměstnání se tak jinak než přes agentury nemáte 

šanci dozvědět.

KDE NÁS NAJDETE?
Jste vítáni na naší pobočce v Hradci Králové, která se nachází strategicky kousek od 

úřadu práce, konkrétně v ulici Wonkova 385 (1. patro budovy Remaxu). Zároveň může-

te zasílat Vaše CV na e-mail hradec@grafton.cz.
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PRO NAŠE POBOČKY  
V PARDUBICÍCH A PRAZE  
HLEDÁME

Pojď s námi tvořit budoucnost automatizace!
Zabýváme  se vývojem a výrobou unikátních technologií  
Průmyslu 4.0. Naši zaměstnanci pracují v moderních 
prostorách, v kolektivu, kde slova „přátelský“ 
a „spolupráce“ nejsou jen prázdné pojmy. 
Staň se i Ty součástí našeho týmu!  
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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 
755 01 Vsetín 
www.kse-cz.com 
 
 
 
 

 
 
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. 
 
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.  
 
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. 
 
 
 
 
 

PROFIL FIRMY 

 

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 

 

Žádný systém nemůže pracovat bez spolehlivého srdce 
Pyrotechnika KSE – srdce automobilových bezpečnostních systémů. 

 
 
 
Uplatnění v profesi:  

Výzkumný a vývojový pracovník (specializace výbušniny) 
 
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 
 

 
 

Odborné znalosti: 
 teorie a technologie výbušnin 
 
Jazykové znalosti: 
 aktivní znalost anglického jazyka 
 znalost japonštiny výhodou 
 
Jiné: 
 schopnost týmové práce v mezinárodním kolektivu 
 PC (MS Office) 
 ŘP skupiny B 
 

 
 
 
 

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 
 

KONTAKT 

FIRMA NABÍZÍ 

FIRMA POŽADUJE 
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www.lauryn.cz

Chcete se stát PROFI 
KONZULTANTEM a vyznat se 
v procesech lázní a rehabilitací?

Chcete se stát OPRAVDOVÝM 
PROGRAMÁTOREM a vyvíjet 

software pro lázně a rehabilitace?

Pak mrkněte na www.lauryn.cz

LAURYN s. r. o., Přeloučská 255, Pardubice-Staré Čívice

Vývoj a implementace informačních systémů

pro lázeňská a rehabilitační zařízení

Nastartujte s námi svoji
kariéru v automotive!

Zajišťujeme bezpečnost a komfort
automobilové dopravy. 

Nabízíme příležitosti pro absolventy v logistice,
technologii, kvalitě, nákupu, financích i HR.

Buďte u toho s námi. 

• patříme mezi největší výrobce tlumičů na světě 
• v Pardubicích máme přes 700 zaměstnanců 
• vyrobíme okolo půl milionu tlumičů měsíčně

Pomůžeme Vám rozvíjet se v oblasti, která Vás zajímá.



«  zaměření firmY  |  4342  |  zaměření firmY  »

Pro bližší informace sleduj naše kariérní stránky:
www.mazarscareers.com/cz

Zabýváme se auditem, daňovým a transakčním poradenstvím, znalectvím, oceňováním podniků  
a finančním a mzdovým účetnictvím. V České republice působíme od roku 1995 a z původních  
11 zaměstnanců jsme se pěkně rozrostli. Kanceláře máme v Praze na Florenci, kam se pohodlně  
dostaneš metrem, autobusem i tramvají.

Mazars v číslech

42 000 
odborníků  
po celém světě

27  
let v ČR

315  
kroků od nás  
na metro

5  
kontinentů

91 
zemí

250 
zaměstnanců v ČR

Zaujali jsme tě? Pošli nám svůj životopis a staň se jedním z nás!
Máš dotaz? Neváhej a kontaktuj nás: hr@mazars.cz

Hledáme:
• tebe, pokud jsi čerstvý nebo budoucí absolvent,  
 máš analytické  myšlení a zálibu v číslech

• chceš komunikovat v angličtině

• rozumíš si s tabulkami a funkcemi v Excelu

• chceš růst a kariérně postupovat bez toho,  
 abys musel/a soutěžit s  ostatními

Na co se u nás můžeš těšit:
• rychlé výběrové řízení

• zaučení a neustálou podporu kolegů

• rychlý kariérní růst

• sídlo v centru Prahy na Florenci

• flexibilní pracovní doba a možnost home office

• odborná školení – interní i externí

Výběrové řízení:

Transakční  
oddělení

Daňové  
poradenství

Znalectví  
a oceňování

 
Outsourcing Audit

Mzdové  
účetnictví

CV ONLINE
TEST

SCHŮZKA S HR 
A KOLEGOU/

ŠÉFEM

PRACOVNÍ 
NABÍDKA

Anička
asistentka auditora
absolventka Univerzity Pardubice

„Na této práci se mi nejvíce líbí,  
že je každý týden úplně jiný a každý den  
se něco nového naučím. A právě tohle audit  
dokonale splňuje.“

„V Mazars panuje přátelská a pozitivní atmosféra.  
Vždy je skvělé dojít do kanceláře, protože si tam můžete 
příjemně popovídat, uvolnit se a pobavit se.“

Veronika
asistentka v daňovém oddělení

Doporuč kamaráda, rozjeďte to spolu v Mazars,  
a navíc se můžeš těšit na finanční odměnu.
Tak pojď do toho s námi. Jsme Tvoje chytrá volba.
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» podporu a pomoc odborníků na membránové procesy, 

Jsme MemBrain, výzkumná technologická společnost 
zaměřená na aplikovaný výzkum membránových separačních procesů. 

Studentům vysokých škol nabízíme spolupráci při tvorbě bakalářských 
i diplomových prací a možnost získat praktické zkušenosti v Membránovém 
inovačním centru ve Stráži pod Ralskem. Vítáme studenty se zajímavými 
nápady a jsme otevřeni a připraveni pomoci při jejich realizování.   

Chcete pomoci s diplomovou prací? Nabízíme

» výborné zázemí vědeckého centra – SEM, ICP, plynová chromatografie, 

» příjemné pracovní prostředí, moderní vybavení.

» příjemné prostředí v české firmě spolupracující s univerzitami. 

Chcete u nás pracovat? Nabízíme

» uplatnění v důležitém a perspektivním oboru s možností profesního rozvoje
   a doplňování odborných dovedností,
» zázemí rychle se rozvíjející ryze české společnosti s vlastními výrobky
   dodávanými do celého světa,

» intelektuálně pestrou a zajímavou práci v oblasti vývoje technologií, 

STUDENTSKÝ PROGRAM
A VOLNÁ MÍSTA

Chcete k nám na brigádu nebo odbornou stáž? 

Chtěli byste využít zázemí Membránového inovačního centra 

ve Stráži pod Ralskem a spolupráci našich odborníků z praxe 

pro svoji diplomovou práci? Kontakty a více informací 

najdete na www.membrain.cz/student 

» práce, která má smysl

» možnost home office
» kanceláře ve Stráži pod Ralskem, Pardubicích a Praze

» kantýna s vlastním kuchařem ve Stráži pod Ralskem.

Pojďte k nám pracovat

MEGA je skupina technologických firem s celosvětovou působností.
Naše technologie šetří zdroje a napravují ekologické škody.

Jsme soukromá česká firma a jedna z mála firem na světě, která si v našem 
oboru oboru vyrábí vše od základní membrány až po celou průmyslovou 
jednotku.

Máme zajímavou práci i pro absolventy

» manažer prodeje průmyslových membránových technologií 
  (separace průmyslových vod nebo roztoků v potravinářství),
» servisní technik.

» technolog membránových procesů,

ELEKTROMEMBRÁNOVÉ PROCESY
DO CELÉHO SVĚTA

www.mega.cz/nabor
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KOnTaKT
Oddělení náboru zaměstnanců
Tel.: +420 571 753 696
jobscz@onsemi.com
www.kariera-onsemi.cz

nabízíme:
 – Práci na technologiích a produktech, které 
přispívají k zelenější budoucnosti.

 – Šanci být u zrodu převratných novinek 
v polovodičovém průmyslu.

 – Cenné zkušenosti díky nejmodernějším 
technologiím a systémům.

 – Tým odborníků na špičce technologie 
polovodičů.

 – Nejlepší benefity v regionu.
 – Zázemí stabilní mezinárodní společnosti.

firma POŽaDuJe
Preferované obory:

 – Elektrotechnologie
 – Chemické, fyzikální a materiálové inženýrství
 – Anorganická a analytická chemie
 – Fyzika pevných látek
 – Průmyslové inženýrství a automatizace

Uplatnění u nás najdou i absolventi oborů 
mikroelektronika, radioelektronika, výkonová 
elektrotechnika a IT.

„Pro mnoho lidí je práce povinnost, pro mne však práce pro onsemi znamená 
radost. Považuji za štěstí, že jsem se mohla stát členem skupiny neskutečně 
vzdělaných lidí a špičkách ve svém oboru. Ve vývoji polovodičových 
součástek je velká budoucnost. Jsem ráda, že jako analogový designér 
mám tu možnost kombinovat seberealizaci v tomto technickém odvětví 
a zároveň spolupráci se skvělými lidmi.“ Design Layout Engineer

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.Kariera-Onsemi.Cz

BudoucnoSt SE dějE nyní

sOuČasná exPanze výrOby  
nám umOŽňuJe vyráběT šPiČKOvé PrODuKTy  
na uniKáTníCh TeChnOlOgiCKýCh zařízeníCh.

zísKali Jsme  
PresTiŽní OCenění inOvaČní firma  
zlínsKéhO KraJe 2021

u náS SI můžEtE plnIt Své Sny

 – V posledních čtyřech letech jsme investovali 
čtyři miliardy do posílení našich výrobních 
kapacit.

 – Kromě výroby čipů na křemíku rozvíjíme 
i výrobu na karbidu křemíku.  Ve výrobě čipů 
na karbidu křemíku se chceme stát světovou 
jedničkou.

 – Čipy na karbidu křemíku jsou slibnou 
technologií. Ve srovnání s čipy na křemíku 
dokážou uspořit až 10% energie, která přes ně 
prochází.

firma nabízí
Pro studenty:

 – placené stáže a brigády
 – stipendia
 – specifikace témat a vedení bakalářských/
diplomových prací

 – exkurze
 – prohlídky pro veřejnost
 – pro absolventy nabízíme pracovní uplatnění na 
zajímavých pracovních pozicích
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analytik | programátor | tester | konzultant 

Bez našich IT systémù
nevyjede vlak … ani náklaïák

Lucie Matonohová (HR) | +420 737 483 048 | job@oltis.cz | kariera.oltis.cz

„V OLTIS Group jsem souèástí vývojového týmu, kde spoleènými 
silami vytváøíme logistický webový portál pro naše zákazníky. 
Každodenní praxe mezi zkušenými analytiky mi pomáhá rozvíjet 
znalosti a pøicházet na nové nápady. Díky skvìlému kolektivu 
dostanu odpovìdi na jakékoliv otázky a kolegové mi vždy nabídnou 
pomocnou ruku. Jsem ráda, že jsem po absolvování studia vkroèila 
pod køídla OLTISu a mohu øíct, že každým dnem se posouvám dál.

Praha

Ostrava

Olomouc Olkusz
Polsko

Pardubice

Bratislava
Slovensko

Brno

Budapeš�
Maïarsko

HLEDÁTE PRO SEBE 
TO NEJLEPŠÍ?

NAUČ ÍME VÁS
 ÚSPĚŠNĚ  PODNIKAT.

STAČ Í  CHTÍT

PROČ PODNIKAT S NÁMI?
Finanční trh v  Česku se za posledních pět let
zdvojnásobil a bude dále růst. Domácnostem leží
miliardy na běžných účtech v bankách. Potenciál
nezávislého poradenství je obrovský.

Díky zkušenostem a osobnostem ve svých řadách
umíme vychovat podnikatele s mentalitou vítězů.
Za 12 let na trhu jsme tisíce mladých lidí naučili
uvažování sebevědomého a pozitivního lídra firmy.

Na vysoce regulovaném trhu nabízíme nejlepší
systém vzdělávání, technologie pro práci s klienty i
právní ochranu. Přes 200 zaměstnanců v Praze a
Brně vám v byznyse kryje záda.

S růstem příjmů českých domácností rostou i
příjmy z podnikání ve financích. Žádné stropy, zisk
ovlivňujete jen vy sami svou aktivitou. Vysoké
příjmy mají nejenom manažeři týmů, ale i
profesionální poradci a majitelé poboček.

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.

I n g .  M a r c e l a  L e s k o v á
721 806 346, marcela.leskova@partners.cz
www.partners.cz
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Přidej se do týmu, 
který cítí odpovědnost. 
Za tebe, sebe i celý svět.
Skupina ORLEN Unipetrol je jediným zpracovatelem ropy v České republice a zároveň 
jedním z nejdůležitějších výrobců plastů. S téměř 5 000 zaměstnanci patříme mezi nejlépe 
hodnocené firmy v České republice.

Nováčkům nabízíme tréninkové centrum, školicí programy, možnost odborného růstu 
i dlouhodobou perspektivu. Ozvi se nám na kariera@orlenunipetrol.cz, rádi do svých řad 
přivítáme i tebe.

Co bude práce obnášet?
 Naučíte se řídit výrobní technologie
    Seznámíte se se základy práce operátora
 v Tréninkovém centru v režimu ranních směn
     Seznámíte se s technologiemi společnosti,
 hmotovými toky, návaznostmi jednotlivých
 provozů a činnostmi výrobních týmů
    Budete se vzdělávat v komunikačních
 a prezentačních dovednostech
     Po zaučení v Tréninkovém centru budete následně
 pracovat v nepřetržitém provozu (R, N, V, V) 

 
Místo výkonu práce: 
Litvínov nebo Kralupy nad Vltavou

Datum nástupu: 
dohodou

Svůj životopis zašlete na: 
miroslav.zavrel@orlenunipetrol.cz

Jste absolventem VŠ chemického nebo technického 
směru do max. 2 let od ukončení studia?

Začněte svou kariéru s ORLEN Unipetrol na pozici, 
ze které budete pomáhat řídit technologicky 
vyspělé provozy celé rafinerie. Hledáme
absolventy pro pilotní projekt na pozici
Operátor centrálního velína.

Pojďte k nám  
řídit provoz  
celé rafinerie
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procter-gamble.cz

PrOCTer & gamble – raKOna, s.r.O.
Ottova 402, Rakovník 269 01

 

První práce a to hned pod hlavičkou známé firmy. Taková zkušenost se v životopise vyjímá i po několika 
letech. A navíc ve firmě, která byla vybrána Světovým ekonomickým fórem (WEF) mezi devět firem, které 
jsou nejlépe připraveny na revoluci průmyslu 4.0. Firma Procter & Gamble Rakona vyrábí značky jako je 
Ariel, Lenor a Jar a je jednou z největších továren Procter&Gamble na světě.

firma nabízí
 – Přátelské pracovní prostření
 – Inovativní technologie 
 – Práce procesního inženýra 
 – Možnost kariérního růstu 
 – Pravidelný platební růst  
– nástupní mzda 55.000kč 

 – Propracovaný systém školení 
 – Mladý kolektiv 
 – Ubytování v Rakovníku v bytovém studiu nebo 
podporu na dojíždění či vlastní bydlení

Zajímavé benefity:
 – 5 týdnů dovolené
 – Nadstandardní příspěvek na penzijní připojištění
 – Možnost nákupu opcí na akcie 
Procter&Gamble s příspěvkem společnosti

 – Životní a úrazové připojištění
 – Stravování v zaměstnanecké restauraci za 
zvýhodněné ceny

 – Nákup výrobků Procter&Gamble ve firemní 
prodejně

 – Podpora zdravého životního stylu včetně 
možnosti využívat fitness – centrum v areálu 
podniku 

firma POŽaDuJe
Pro pozici Procesní Inženýr hledáme absolventy vysoké školy, kteří jsou týmovými hráči. Od prvního 

dne po nástupu Tě čeká reálná práce na zlepšování výrobních procesů, žádné stínování! Nastoupíš 
jako procesní inženýr na první manažerskou pozici s možností kariérního a pravidelného platového 
růstu. Samozřejmostí je podpora zkušenějších kolegů. Vše co budeš potřebovat Tě naučíme. Náš cíl je 
rozvoj našich zaměstnanců a proto jim dáváme příležitost měnit pracovní pozice a tím rozšiřovat své 
zkušenosti a dovednosti. 

Nabízíme možnost stáže pro studenty  
od 2. ročníku studia VŠ. 

 – Zlepšování výrobních systémů 
 – Analýza dat 
 – Reálná práce od prvního dne 
 – Nástupní mzda od 30.000kč,  
možnost 50% úvazku

KOnTaKT
Veronika Melčová
tel.: 313 522 797
melcova.v@pg.com  |  kariera@procter-gamble.cz  |  https://pg.jobs.cz/ �  �  �
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K ČESKÝM VÝROBCŮM
Přidej se

radarových systémů

Aktuálně hledáme
HW Developer

SW Developer (C/C++/Python)
Analytik bezpečnosti SW

Specialista v oblasti elektronických součástek
Servisní technik

ELDIS Pardubice, s.r.o.
Dělnická 469, 533 01 Pardubice

+420 770 182 594

eldis.cz | hr@eldis.cz

Aktuálně hledáme
HW Developer

SW Developer (C/C++ / Web / Java)
Konstruktér (strojní / elektro)

Specialista produktového školení
Projektový manažer

RETIA, a.s.
Pražská 341, 530 02 Pardubice 

+420 737 556 963

retia.cz | kariera@retia.cz

K ČESKÝM VÝROBCŮM
Přidej se

radarových systémů

Aktuálně hledáme
HW Developer

SW Developer (C/C++/Python)
Analytik bezpečnosti SW

Specialista v oblasti elektronických součástek
Servisní technik

ELDIS Pardubice, s.r.o.
Dělnická 469, 533 01 Pardubice

+420 770 182 594

eldis.cz | hr@eldis.cz

Aktuálně hledáme
HW Developer

SW Developer (C/C++ / Web / Java)
Konstruktér (strojní / elektro)

Specialista produktového školení
Projektový manažer

RETIA, a.s.
Pražská 341, 530 02 Pardubice 

+420 737 556 963

retia.cz | kariera@retia.cz
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www.adfors.cz

Co nabízíme?

Jak nám můžeš pomoct ty?

PROTOŽE MY VÍME,  
že JSME SILNÍ DÍKY LIDEM!

• profi spolupráci a nejnovější technologie

• týden dovolené navíc

• další benefity za více než 30 000 Kč ročně

• buď zvídavý a nadšený pro vše nové

• buď odhodlaný čelit výzvám

• buď akční a připravený tvořit svůj vlastní příběh u nás

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!

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

JIŽ PO SEDMÉ!
Skupina Saint-Gobain Česká republika 
opět získala prestižní certifikaci 
TOP EMPLOYER.
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VE PHILIP MORRIS 
TVOŘÍME DĚJINY.
BUĎTĚ U TOHO 
S NÁMI!

WWW.TVORIMEDEJINY.CZ

VELKÁ PŘÍLEŽITOST 
PRO STUDENTY & ABSOLVENTY

Mladí lidé jsou nedílnou součás�  naší  remní DNA. 
Najdete zde příležitos�  jak pro studenty, tak i absol-
venty, ideálně ekonomického a technického zaměře-
ní. Hledáme do oblas�  výroby,  nancí, marke� ngu, 
obchodu nebo HR, stačí si jen vybrat.

Hledáme lidi, kteří chtějí pracovat na projektech 
ve svých odděleních, přinášet nové nápady a vymýš-
let nové cesty. Chceme, abyste pochopili fungování 
vašeho týmu a jak spolu jednotlivá oddělení spolu-
pracují.

KONTAKT: prace@pmi.com

SPOLU JSME SILNĚJŠÍ. 
Za velkými změnami stojí vždy velké týmy. V práci 
trávíme většinu života, proto je naší prioritou, 
abyste tu byli spokojení.

Chceš mít 
různorodou 
práci

spravazeleznic.cz/
studenti

spravazeleznic.cz/
kariera

linkedin.com/company/
sprava-zeleznic

Podívej se na náš web 
spravazeleznic.cz

sz_naborovy plakat obecny_v2 A5 - mladi.qxp_Sestava 1  11.02.22  12:18  Stránka 1
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POMŮŽEME TI SE ROZHODNOUT KUDY DÁL.

PRÁVĚ JSI NA JEDNÉ 
Z NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH 
KŘIŽOVATEK TVÉHO ŽIVOTA.

• Chceš pracovat ve světové exportní fi rmě?

• Baví Tě chemie a chceš ji zblízka poznat?

• Zajímá Tě moderní technika?

• Máš chuť se dál vzdělávat?

• Není Ti lhostejné životní prostředí?

• Hledáš jistotu v podobě silné společnosti?

ŘEŠÍŠ, 
CO PO ŠKOLE?    

  466 824 354
  zamestnani@synthesia.eu

  www.synthesia.eu

PAK NEVÁHEJ A PŘIDEJ SE K NÁM!

POMŮŽEME TI SE ROZHODNOUT KUDY DÁL.

PRÁVĚ JSI NA JEDNÉ 
Z NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH 
KŘIŽOVATEK TVÉHO ŽIVOTA.

• Chceš pracovat ve světové exportní fi rmě?

• Baví Tě chemie a chceš ji zblízka poznat?

• Zajímá Tě moderní technika?

• Máš chuť se dál vzdělávat?

• Není Ti lhostejné životní prostředí?

• Hledáš jistotu v podobě silné společnosti?

ŘEŠÍŠ, 
CO PO ŠKOLE?    

  466 824 354
  zamestnani@synthesia.eu

  www.synthesia.eu

PAK NEVÁHEJ A PŘIDEJ SE K NÁM!
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ZAPOJTE SE DO NAŠEHO TEAMU I VY!
JAK VIDÍME SVÉ BUDOUCÍ KOLEGY? CO JIM NABÍZÍME BĚHEM STUDIA?

TE CONNECTIVITY TRUTNOV
TECHNOLOGIE, KTERÁ PROPOJUJE SVĚT

Jsme nadnárodní společnost, která je globálním lídrem v
oblasti konektivity. Patříme mezi nejvýznamnější světové
výrobce a dodavatele konektorů, síťových a telekomunikačních
relé, teplem smrštitelných tub a identifikačních prvků. 
V Trutnově máme hned dva závody, které zaměstnávají už
kolem 1 300 Vašich možných budoucích kolegů a kolegyň.

Má VŠ vzdělání technického nebo chemického směru
Nebojí se nových výzev a rád se i po škole dál
zdokonaluje
Líbí se mu příležitost naskočit do profesionálního
TEamu a zapojit se i do mezinárodních projektů

Placené trainee programy na různých odděleních
s flexibilním časovým úvazkem či home office
Možnost absolvovat u nás povinné praxe
Pomocnou ruku a odborné vedení při tvorbě
diplomové práce

A CO NABÍZÍME PO STUDIU?
Neustálý růst a posouvání svých znalostí a
dovedností
Benefity jako 13. mzda, 5 týdnů dovolené, Cafeterii
systém, příspěvek na penzijko, odměnu za
neabsenci, levnější tarify u mobilního operátora,
příspěvek na stravování a zajímavý roční bonus
Zapojení se do mezinárodních týmů a využití
angličtiny při komunikaci s kolegy po celém světě

ZAUJALI JSME VÁS?
URČITĚ SE NÁM OZVĚTE!

Stačí na uvedené kontakty zaslat CV nebo
reagovat na naše inzeráty. Výběrová řízení u
nás probíhají formou pohovoru. Ale nebojte se,
žádná upjatá atmosféra ani palba nepříjemných
otázek Vás nečeká. Rádi se s Vámi potkáme a v
rámci pohovoru i provedeme po našem závodu.

nabídka
volných 

pozic

www.te.jobs.cz

Zuzana Vachková
vachkova.zuzana@te.com

+420 724 012 225
Komenského 821, 541 01 Trutnov

Jana Mills
jana.mills@te.com
+420 228 880 265

kontaktní
osoby

POZNEJ NA VLASTNÍ KŮŽI 
SVĚTOZNÁMÝ VÝROBNÍ 
SYSTÉM TOYOTY! 
UKÁŽEME TI V PRAXI KONCEPTY ŠTÍHLÉ VÝROBY A ZÁSOBOVÁNÍ JUST-IN-TIME.

Vysokoškoláci z nejrůznějších oborů mají mož-
nost absolvovat u nás v automobilce placenou 
stáž, kde si mohou vyzkoušet své dosavadní 
poznatky ze studia a zároveň získávat nové 
znalosti a zkušenosti. Standardní doba stáže 
je 6 až12 měsíců a náplní je obvykle podpora 
daného oddělení a práce na projektu. Stážisté 
mají také možnost spolupracovat s TMMCZ  
na své bakalářské nebo diplomové práci.

Toyota Motor Manufacturing 
Czech Republic, s.r.o.
Průmyslová zóna Ovčáry 280, Kolín
nabor@toyotacz.com     www.toyotacz.com
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Nastartuj 
svou kariéru v IT!

Tvé vzdělání je důležité nejen pro tebe, ale i pro nás jako 
potenciálního nebo budoucího zaměstnavatele. 

U nás budeš mít dostatek času pro studium a zároveň 
budeš moct získávat IT znalosti a dovednosti 

na reálných projektech. 

Jak můžeme spolupracovat?
• Krátkodobé i dlouhodobé stáže, odborné praxe
• Dlouhodobá spolupráce na DPP nebo DPČ při studiu
• Vedení a konzultace bakalářských a diplomových prací

jobs@unicorn.com  •  www.unicorn.com  •  www.spolu-pracujeme.cz
Pro více informací nám napiš email nebo prozkoumej naše webové stránky.
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KOMPLEXNÍ SOFTWARE PRO VEŘEJNOU SPRÁVU

Studuješ
spisovku?

Informatiku
ve veřejné správě? 

Nebo tě baví algoritmizovat?











Veřejnou 
ekonomiku a správu?

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



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. 

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

Vyber si místo, kde 
tě to bude bavit!

KOMPLEXNÍ SOFTWARE PRO VEŘEJNOU SPRÁVU

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

Za to ti  ručím

Mgr. Ota Kubinec
HR Manager

Naše společnost vznikla s cílem 
pomáhat lidem – usnadnit jim 
práci pomocí soft waru. Dnes 
stojíme za projekty, jako jsou 
Portál občana, díky kterému už 
lidé nemusí chodit na úřad, nebo 
za projektem na automati cké 
zpracování dopravních přestupků, 
který významnou měrou pomáhá 
zvýšení bezpečnosti  na silnicích 
(a příjmům města).

Uplatníš se u nás s analyti ckými 
schopnostmi nebo když tě 
baví komunikovat s lidmi či 
obchodovat.

Co bys o nás měl/a vědět:
▪ jsme v top trojce na trhu soft waru 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

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. 



2022  |  KONTAKT  |  tOp zaměstnavatelé 2022  |  7170  |  tOp zaměstnavatelé 2022  |  KONTAKT  |  2022

Studie TOP zaměstnavatelé 2022 zná své vítěze. V průzkumu hlasovalo  téměř 12 000 studentů 
vysokých škol. Vybrali TOP 60 firem z různých odvětví. Chcete také pracovat u těch nejlepších?

ŽebříČeK TOP zaměsTnavaTelů Dle PrůmyslOvéhO ODvěTví

1. místo 2. místo 3. místo 4. místo 5. místo

Advokátní 
kancelář

HAVEL  
& PARTNERS

AK Brož  
& Sokol & Novák

Dentons Baker McKenzie ROWAN LEGAL

Automobilový 
& Strojírenský 
průmysl

ŠKODA AUTO
Škoda 
Transportation

Hyundai Motor 
Manufacturing 
Czech

Bosch SIEMENS

Bankovnictví  
& Investice

Česká spořitelna ČSOB Komerční banka Raiffeisenbank
Česká národní 
banka

NOVĚ: Doprava 
& Logistika

Zásilkovna  
(Packeta Group)

Student Agency DHL Smartwings Leo Express

Energetika  
& Plynárenství  
& Petrochemický 
průmysl

Skupina ČEZ
skupina ORLEN 
Unipetrol

E.ON  
Česká republika

ČEPS
MOL  
Česká republika

Informační 
technologie 

Seznam.cz Microsoft Avast Oracle
IBM  
Česká republika

NOVĚ: Obchod 
& eCommerce

IKEA 
Česká republika

Alza.cz
Lidl  
Česká republika

Kaufland  
Česká republika

Rohlik Group

Pohostinství McDonald’s ČR Starbucks Tchibo Praha Hilton KFC

Pojišťovnictví
Generali  
Česká pojišťovna

Všeobecná 
zdravotní 
pojišťovna  
České republiky

Allianz 
pojišťovna

Kooperativa 
pojišťovna, 
Vienna Insurance 
Group

UNIQA 
pojišťovna

Poradenství  
& Audit & Daně

Deloitte  
Česká republika

KPMG  
Česká republika

EY
PwC  
Česká republika

BDO

Reality  
& Development

Penta Real 
Estate

CENTRAL 
GROUP

FINEP HOLDING Trigema
KKCG Real 
Estate

Spotřebitelský 
průmysl

L'Oréal
Coca-Cola HBC 
Česko a Slovensko

Nestlé Česko
Plzeňský 
Prazdroj

Red Bull  
Česká republika

TOP zaměsTnavaTelé 2022

víTězOvé hlavníCh KaTegOrií
kategorie Firma
Právník AK Brož & Sokol & Novák
Technik Skupina ČEZ
Ekonom Generali Česká pojišťovna
Farmaceut a lékař Fakultní nemocnice v Motole

Vítězem napříč obory, je pro české vysokoškoláky 
opět Skupina ČEZ. 

Nejlepší studenti technických fakult chtějí pracovat 
pro Skupinu ČEZ, právnických pro advokátní kancelář 
Brož & Sokol & Novák, ekonomických pro Generali Čes-
kou pojišťovnu a lékařských & farmaceutických pro Fa-
kultní nemocnici v Motole. SKOKANEM ROKU se stala 
poradenská společnost BDO.

Projekt TOP Zaměstnavatelé pořádaný Asociací 
studentů a absolventů je průzkumem pracovního trhu, 
který probíhá mezi studenty českých vysokých škol. Je 
realizován ve spolupráci s prestižní výzkumnou agen-
turou GFK, univerzitami, studentskými organizacemi 
a  firemními partnery. Cílem studie je poskytnout jedi-
nečné údaje – kdo jsou TOP zaměstnavatelé a kde by 
se studenti, budoucí absolventi, měli ucházet o práci.

PRůZkuM PRACovNího TRhu ToP 
ZAMĚSTNAvATElé 2022 bYl REAlIZováN 
od 5. říjNA do 15. PRoSINCE 2021. 
výSlEdkY bYlY vYhlášENY v úNoRu 2022.

TOP 10 CharaKTerisTiK, PODle KTerýCh si vybíráTe svéhO zaměsTnavaTele
1) Přátelské pracovní prostředí

2) Flexibilní pracovní doba

3) Nástupní mzda

4) Placené firemní vzdělávání

5) Možnost budoucího vysokého finančního hodnocení

6) Různorodé složení pracovního týmu

7) Jistota a stabilita zaměstnání

8) Pracovní místo podle vystudovaného oboru

9) Možnosti zahraničních stáží

10) Atraktivní produkty a služby

Stavebnictví STRABAG Metrostav Skanska EUROVIA CS
Saint-Gobain 
Česká republika

Telekomunikace
T-Mobile  
Czech Republic

Vodafone  
Czech Republic

O2  
Czech Republic

CETIN Nordic Telecom

Farmacie  
& Zdravotnictví

Zentiva Bayer
Fakultní 
nemocnice 
v Motole

Roche Pfizer

NOVĚ:  
Veřejná správa

Armáda  
České republiky

Česká televize
Ministerstvo 
financí

Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu

Ministerstvo 
zahraničních věcí

Zdroj: ASA (Asociace studentů a absolventů), z.s.
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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?

 – Můžete vysvětlit, proč jste změnili zaměstnání třikrát 
během tak krátkého období?

 – Co se vám na vaší práci nelíbí? Co máte nejraději?
 – Jak jste získali své současné zaměstnání?
 – Co bylo vaší hlavní motivací pro změnu zaměstnání?
 – Která očekávání nebyla ve vašem současném 
zaměstnání naplněna?

OTázKy TýKaJíCí se nOvé POziCe
 – Co očekáváte od nadřízeného?
 – Co víte o naší společnosti?
 – Co očekáváte od pozice, o kterou se ucházíte?
 – Proč máte zájem o tuto pozici?
 – 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?

víTe, JaK na OTázKy Při POhOvOru ODPOvíDaT?
Tazatelé vás svými otázkami na pohovoru ve 

skutečnosti nechtějí rozhodit nebo nachytat. Pouze se 
vás snaží blíže poznat a zjistit, jak dokážete reagovat. 
Na všechny otázky se snažte odpovídat stručně, 
pozitivně a pravdivě. Nezapomeňte také, že neexistuje 
pouze jediná správná odpověď. 

Už víte, jaké otázky vás při pohovoru čekají. Tím ale 
příprava nekončí. Podívejte se také, jak se na pohovor 
připravit. 

Zdroj: personální agentura Grafton Recruitment s.r.o.

neJČasTěJší OTázKy Při PraCOvním POhOvOru
PERSoNálNí AGENTuRA

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. 

Průběh výběru vhODnéhO KanDiDáTa
 – Nejprve dostane pracovní agentura požadavky od 
společnosti, která hledá nového zaměstnance. 
Nabídku pak agentura inzeruje nejen na svých 
stránkách, ale také na specializovaných pracovních 
portálech. Talenty hledá i na internetu, skrze sociální 
sítě, doporučení a  vytipované kandidáty přímo 
kontaktuje. Uchazeči o  práci pak v  případě zájmu 
zasílají agentuře životopis. Ti, jejichž životopis už 
agentura má, pouze kontaktují svého konzultanta 
s informací, že mají o práci zájem.

 – Personalista si vytipuje vhodné uchazeče, kterým 
zavolá a udělá s nimi první rozhovor, během kterého 
si ověří jejich komunikační a  jazykové schopnosti. 
Vybraní kandidáti jsou následně pozváni na osobní 
pohovor do pracovní agentury.

 – Někdy musí uchazeč, mimo pohovor, své kompetence 
prokázat prostřednictvím písemného jazykového testu, 
psychometrického online testu, krátkou prezentací či 
skupinovým assessment centrem.

 –  V případě, že kandidát prokáže, že je kompetentní 

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

 – Před absolvováním pohovoru vás konzultant agentury 
kontaktuje a informuje o tom, na co má dávat pozor 
a  čeho se vyvarovat. Odkáže vás také na materiály 
jako Otázky při pohovoru nebo Jak se připravit na 
přijímací pohovor. Poté následuje osobní schůzka 
u zaměstnavatele.

 – Pokud si vás společnost vybere, dostanete nabídku 
k podepsání pracovní smlouvy.

 – Po celou dobu výběrového řízení jsou kandidáti 
v kontaktu s personalisty, kteří je informují o výsledcích 
pohovorů a testů. V případě neúspěchu získá každý 
kandidát zpětnou vazbu v  podobě rozebrání příčin 
neúspěchu a případných chybách, kterých se dopustil, 
a kterým by se měl v budoucnu vyhnout.

 – Má-li kandidát zájem o nové nabídky zaměstnání, 
měl by reagovat opětovným zasláním životopisu či 
kontaktováním osobního konzultanta.

Zdroj: personální agentura Grafton Recruitment s.r.o.

JaK funguJe zPrOsTřeDKOvání PráCe  
Přes PersOnální agenTuru
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kariérní centrum

DÁME SMĚR VAŠÍ KARIÉŘE
Našim cílem je, aby co nejvíce vás, studentů, 
našlo uplatnění v zaměstnání nebo podnikání. 

Studenti, jsme tu pro vás.

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

Univerzita Pardubice

KARIÉRNÍ
centrum

karierni@upce.cz
www.uni-pardubice.cz

PoZváNkA NA PříšTí Rok

2023

univerzita parDubice vás zve na

pŘíŠtí RoČníK vElEtRHu 
pRAcovnícH pŘílEžItoStí

BudEmE SE nA váS tEŠIt.

středa
15. března

Univerzita
Pardubice
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POznámKy



kontakt.upce.cz


