
Vážení studenti, absolventi, účastníci KONTAKTU 2018,

vítáme vás na dalším ročníku veletrhu pracovních příležitostí, který pro vás připravila Univer-
zita Pardubice. Cílem této akce je seznámit vás se situací na trhu práce a pomoci vám s tvor-
bou profesního profilu již v průběhu studia. Máte zde prostor a příležitost pro osobní kontakt 
se zástupci potencionálních zaměstnavatelů.

Účastí na KONTAKTU 2018 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 pra-
covní 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 2018 nabízí!

Přejeme Vám mnoho úspěchů a těšíme se na setkání.

Za organizátory

Ivana Veselá
Fakulta ekonomicko-správní

Iva Ulbrichová
Fakulta chemicko-technologická

V Pardubicích březen 2018
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Program veletrhu

čas akce učebna

9.00

9.00 – 15.00

9.30 – 14.00

9.15 – 14.00

13.00 – 13.30   

13.30 – 14.00

14.00 – 15.00

10.00 – 11.30

10.00 – 11.30

15.00

Zahájení

Osobní konzultace se zástupci firem 

Konzultace donesených životopisů 
v češtině i v angličtině

Pohovory nanečisto   

Stáže s Cestou pro mladé
přednáška

Možnosti práce v zahraničí
přednáška

LinkedIn - cesta k lepší kariéře
přednáška

Workshop I

Workshop II

Ukončení veletrhu

přízemí Auly,
FChT foyer 1. patro

přízemí a 1. patro Auly,
foyer FChT

1. patro Auly

Aula - A4, A8 (1.NP)

Aula - A1

Aula - A1

Aula - A1

Aula - A5

Aula - A2

2018
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AAS AUTOMOTIVE
Smetanova 987

Bakov nad Jizerou.
______________

AAS Automotive s.r.o. se od roku 1999 zabývá výrobou střešních nosičů a příslušenství s využitím profe-
sionálního týmu pracovníků s dlouholetou praxí v oboru.

Naší každodenní činností je výroba podélných a příčných střešních nosičů, dále čelních masek, nástupních 
lišt pro automobilový průmysl. K výrobě našich produktů využíváme nejmodernějších technologií tahové-
ho ohýbání, laserového a strojního řezání a frézování.

V současné době stavíme nový výrobní závod s výrobní technologií eloxování hliníku (elekt-
rolytická oxidace hliníku) v Milovicích u Nymburka. Půjde o výrobu s nejmodernějšími tech-
nologiemi pro eloxování hliníku v ČR. Zahájení výroby plánujeme v říjnu 2018.

Ing. Eliška Hniličková
Personální oddělení
AAS AUTOMOTIVE s.r.o., Smetanova 987, Bakov nad Jizerou, 294 01
prace@aas-automotive.cz, www.aas-automotive.cz
Sledujte naše webové a stránky, Facebook a LinkedIn

• Práci v úplně novém závodě
• Různorodou pracovní náplň
• Zajímavou a jedinečnou pracovní zkušenost
• 100% zaučení a předání zkušeností od 

experta na eloxování
• Příležitost být u rozjezdu nové výroby
• Zázemí stabilní české firmy 

 
Zaměstnanecké benefity

• Příspěvek na stravování
• 5 týdnů dovolené
• 13. mzda
• Věrnostní bonusy

•  Vystudované absolventy chemických nebo 
chemicko-technologických oborů

• Znalost AJ nebo NJ
• Zájem se dále vzdělávat
• Proaktivní přístup k týmové práci

VYUŽIJTE SVÝCH SCHOPNOSTÍ A DOVED-
NOSTÍ A POMOZTE NÁM, I SOBĚ POSU-
NOUT SE DÁL.

CO VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT

KONTAKT

CO OD VÁS OČEKÁVÁME

JE ŽELEZNICE 
VAŠÍM KONÍČKEM?
U NÁS MÁTE 
ZELENOU!

STUDENTŮM A ABSOLVENTŮM NABÍZÍME RŮZNÉ FORMY SPOLUPRÁCE

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

ZADÁNÍ TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH 
A DIPLOMOVÝCH PRACÍ A ODBORNÁ 
GARANCE PŘI JEJICH ZPRACOVÁNÍ
NABÍDKA PRACOVNÍHO UPLATNĚNÍ 
PRO STUDENTY I ABSOLVENTY ŠKOL

JEDEN Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH POSKYTOVATELŮ SLUŽEB NÁKLADNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY V EVROPĚ 
ČLEN SKUPINY PKP CARGO, TŘETÍHO NEJVĚTŠÍHO ŽELEZNIČNÍHO DOPRAVCE V EU
DRUHÝ NEJVĚTŠÍ NÁKLADNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVCE V ČESKÉ REPULICE
VÍCE NEŽ �5 LET ZKUŠENOSTÍ V DOPRAVĚ A LOGISTICE
ZAMĚSTNAVATEL VÍCE NEŽ �000 PRACOVNÍKŮ

WEB: KARIERA.AWT.EUE�MAIL: KARIERA@AWT.EU

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

C
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CM

MY

CY

CMY

K

ATLAS_5.pdf   1   10.8.2017   14:44:49

STIPENDIJNÍ PRO�RAM 
MĚSIČNÍ PŘÍSPĚVEK KE STUDIU AŽ 5.000 KČ
BONUS PŘI ÚSPĚŠNÉM UKONČENÍ STUDIA
DÁREK PŘI REGISTRACI DO PROGRAMU

WWW.AWETAK.EU

ADVANCED WORLD TRANSPORT
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AUSTIN DETONATOR s.r.o.
Jasenice 712, 755 01 Vsetín

www.austin.cz
www.facebook.com/AustinDetonator

______________

Firma Austin Detonator s.r.o. se zabývá kompletní výrobou průmyslových iniciátorů (především neelek-
trických, elektrických a elektronických rozbušek) pro trhací práce při povrchovém i hlubinném dobývání 
nerostných surovin včetně ropy a zemního plynu a při stavebních pracích. Počátek výroby se datuje do 
roku 1953, kdy byla ve Vsetíně vyrobena první průmyslová rozbuška.
Dalším předmětem činnosti firmy je výzkum a vývoj nových výrobků a inovace stávajících výrobků.
Přes 95 % své produkce vyváží do několika desítek zemí světa.

Společnost je součástí korporace Austin Powder Company, Cleveland, Ohio, USA. Austin Detonator 
má sídlo ve Vsetíně, je jednou z nejvýznamnějších firem ve městě i ve Zlínském regionu. V současnosti 
zaměstnává 971 lidí.

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

• stáže během studia
• spolupráci při zpracování absolventských prací

Pracovní uplatnění u nás najdou převážně lidé se vzděláním v oboru chemie, technologických 
zařízení a strojírenství.

NABÍZÍME VÁM

KONTAKT
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Jsme členem koncernu Continental AG a jedním z předních dodavatelů v automobilovém průmyslu. Kombinace technologických, 
ekologických, ekonomických a personálních aspektů naší práce je to, čím se Continental odlišuje – výkon je naší vášní. 
 
Závod Continental Adršpach se nachází na úpatí Krkonoš, v příjemném prostředí CHKO Broumovsko. S našimi více než tisíci 
zaměstnanci patříme k největším a nejstabilnějším zaměstnavatelům v regionu. Vyrábíme zde komponenty do ostřikovacích systémů, trysky, 
čerpadla a hadicové systémy.  
 
Závod Continental Trutnov tvoří 3 výrobní divize, ve kterých vyrábíme dieslové a benzínové systémy, ventily pro recirkulaci výfukových 
plynů, turbodmychadla a další. Sídlí zde i centrum výzkumu a vývoje, kde vyvíjíme nové typy turbodmychadel se zaměřením na moderní 
downsizované benzínové motory a nové typy vysokotlakých naftových vstřikovacích čerpadel. 
 

Proč Continental Automotive?  
        Continental Automotive patří mezi největší dodavatele v automobilovém průmyslu. Získejte cenné zkušenosti dynamického 
          prostředí mezinárodní společnosti. 

  
   
 Se studenty vysokých škol spolupracujeme v rámci TRAINEE PROGRAMU.  
 
 Co to znamená?  

• Uplatnění teoretických znalostí ze školy v praxi 
• Možnost psaní bakalářské nebo diplomové práce na praktické téma 
• Dlouhodobá spolupráce formou dohody o pracovní činnosti 
• Využití znalosti cizího jazyka 
• Po úspěšném zakončení studií možnost nástupu na hlavní pracovní poměr 

 
Co požadujeme?           

• Studium vysoké školy        
• Komunikativní znalost anglického nebo německého jazyka 
• Smysl pro týmovou práci 
• Proaktivitu 
• Chut učit se  

 
   

Staňte se součástí našeho týmu: Let your ideas shape the future.  
Získejte praxi pod vedením zkušených odborníků! 
Lokalita Adršpach: lenka.mizerova@continental-corporation.com 
Lokalita Trutnov: anezka.havrdova@continental-corporation.com 

 
 

www.continental-kariera.com 
www.continental.jobs.cz 

 
  

 

w

Adresa
Contipro a.s.
561 02 Dolní Dobrouč 401
www.contipro.cz

Ing. Barbora Václavková
Personalistka
+420 465 519 561 
Barbora.Vaclavkova@contipro.com 

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

POJĎTE DĚLAT VĚDU S NÁMI

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

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

CO NABÍZÍME?
• Odborné stáže, trainee programy a program pro postdoky
• 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 27 let na světových trzích
• Stravování v areálu společnosti s příspěvkem
• Sleva na firemní produkty
• Bezúročné půjčky na bydlení
• Firemní byty, pomoc při relokaci 

ZAUJALI JSME VÁS? OZVĚTE SE NÁM A URČITĚ NĚCO VYMYSLÍME.
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ČESKÁ SPOŘITELNA, a.s.
Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4,

______________

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.

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

• 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

NABÍZÍME

KONTAKT

POŽADUJEME
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Tvorba
e-shopu

Online
marketing

Tvorba
webu

Manažerský
systém

PPC
správa

Realitní
software

eBRÁNA je největší full service agentura v kraji, která 
svým zákazníkům poskytuje komplexní služby v online 
marketingu na klíč. Jsme ryze česká firma, která již
15 let pomáhá růst značkám z celé republiky.
Centrálu máme v Pardubicích, obchodní pobočky v
Praze a Hradci Králové.

realizovat se
brána do světa,
kde pracovat znamená

odborné stáže a praxe

vedení diplomových a bakalářských prací

práci v mladém a přátelském kolektivu

brigády

Studentům nabízíme:Nikdy nás není dost, hledáme ty, kdo by chtěli v on-linu 
udělat díru do světa. Nebojte se přihlásit, i když teprve 
stojíte na začátku své kariéry. Rádi vás provedeme
nástrahami těžkých začátků.

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

facebook.com/eBRANA.cz

instagram.com/ebrana_cz

linkedin.com/company/ebr-na
2. místo v Pardubickém kraji

2. místo
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Studentům nabízíme: 

 Zajímavou a dlouhodobou spolupráci 
na DPP či DPČ 

 Odpovídající finanční ohodnocení 
 Příležitost získat praxi v oboru 
 Práci v mladém a přátelském kolektivu 
 Možnost následně uzavřít hlavní 

pracovní poměr 

  
 
 
 
 
 
 

Buduj svou kariéru v prestižní společnosti ČSOB Pojišťovny, pro kterou její zaměstnanci představují 
jednu z priorit a hodnot.  
Pracovní uplatnění v naší společnosti je rozmanité a my budeme jen rádi, když se přidáš do jednoho z 
našich týmů a pomůžeš nám budovat budoucnost naší společnosti. 
Hledáme zaměstnance schopné přijmout odpovědnost v rámci svěřených úkolů, být součástí změn, 
které u nás probíhají a takové, kteří chtějí dál pracovat na svém osobnostním a odborném rozvoji.  
Zapoj se do našeho týmu, vítáme v něm čerstvé absolventy i zkušené odborníky. Pomůžeme rozvíjet 
Tvoje znalosti, dovednosti a podpoříme Tě nejen v začátcích . 

 

 

 Udělej si představu o dané pozici 
 Zkus se zamyslet, v čem jsi dobrý/á a jaké 

máš zkušenosti (co můžeš nabídnout) 
 Užitečné je také mít představu o tom,  

v čem by ses chtěl/a naopak rozvíjet 
 Zjisti si něco o naší společnosti 

 

ČSOB Pojišťovna, a.s.  
Masarykovo náměstí čp. 1458 
PSČ 530 02 Pardubice 

Kontakt: 
pavla.zemlickova@csobpoj.cz  
veronika.zimova@csobpoj.cz  

 

Všechna výběrová řízení najdeš na kariérních stránkách http://csobpoj.jobs.cz/  

Absolventům nabízíme: 

 Příležitost ucházet se o různé pracovní pozice 
 Být součástí změn, které v naší společnosti probíhají 
 Kariéru ve významné a stabilní společnosti 
 Šanci získat zajímavou, odpovědnou a smysluplnou 

práci 
 Propracovaný vzdělávací systém 
 Perspektivu osobního a profesního růstu 
 Práci v přátelském kolektivu 
 Spoustu zaměstnaneckých benefitů 

Pojď do toho s námi ! 
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EURES - Evropské služby zaměstnanosti
Úřad práce České republiky

www.eures.cz
www.eures.europa.eu

______________

JAK A KAM ZA PRACÍ V EVROPĚ
• 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 (CV).

• Služby EURES jsou poskytovány zdarma a lze jich využívat prostřednictvím internetových 
portálů EURES nebo prostřednictvím konzultací na pracovištích Úřadu práce ČR

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
• Aktuální výběrová řízení, 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

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

KONTAKT

Projekt je spolufinancovaný z prostředků Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost 
a státního rozpočtu České republiky
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ExxonMobil BSC Czechia s. r. o.
Vinohradska 151/2828

130 00, Praha 3, Czech Republic
______________

ExxonMobil Corporation operates a network of Business Support Centers around the world that sup-
port our global operations and customers and is seeking qualified candidates for the Business Support 
Center in Prague.

ExxonMobil Business Support Center Czechia s.r.o. was established in 2004. BSC Prague employees 
currently represent cca 70 nationalities and provide business services to internal and external clients in 
22 languages.

Our hiring philosophy is based on the principle of career development. ExxonMobil hires employees and 
provide opportunities for them to develop within a function (department) and in other functions over 
their career.

We look for new employees for the following departments: Treasurer’s Credit, Procurement, Payables, 
Human Resources, Fuels & Lubricants, Chemicals and Lubricants European Technical Helpdesk.

70% of employees are between 25 and 34 years of age and half of the BSC population in Prague has non-
-Czech citizenship.

There are many employee initiatives supported by the company such as EESI (ExxonMobil Energy Saving 
Initiative), Inclusion & Diversity, WIN (Women Interest Network), Pride (People for Respect, Inclusion, 
and Diversity of Employees), Toastmasters (Communication and Leadership Development) or Day of 
Caring & Donnations (active participation in community involvement).

ExxonMobil BSC Czechia s. r. o.
Vinohradska 151/2828
130 00, Praha 3, Czech Republic

Recruitment team:
recruitmentCZ@exxonmobil.com
careers.exxonmobil.com

• Working in a multinational environment.
• Daily contact with international customers 

developing your communication and langu-
age skills.

• Opportunities for personal and professio-
nal development via training sessions.

• A competitive salary and benefits package.
• Opportunities for travelling.
• Intership will be introduced in 2018

• Fluent in English (other language is an 
advantage).

• Communication skills.
• Good knowledge of Microsoft Office.
• General attention to detail.
• Strong team player.
• High motivation and proactive mindset.
• Flexibility.

WE OFFER

CONTACT

WE LOOK FOR

EUROCENTRUM PARDUBICE
náměstí Republiky 2686

Pardubice 530 01
______________

Eurocentrum Pardubice je součástí sítě celkem 13 Eurocenter, která jsou zřízena ve spolupráci Úřadu 
vlády ČR a Ministerstva pro místní rozvoj ČR v každém krajském městě a také v Praze. Slouží jako infor-
mační místa, kam se občané mohou obracet se svými dotazy o Evropské unii. Poskytují občanům rozsáhlý 
informační servis o aktuálním dění v Unii, přinášejí novinky týkající se EU v konkrétním kraji a specializují 
se na informování o evropských fondech.

Eurocentra pravidelně pořádají bezplatné odborné a informační akce pro veřejnost zaměřené na evropská 
témata, aspekty členství v EU a evropské dotační příležitosti. Také zdarma nabízejí přednášky pro žáky 
a studenty o Evropské unii a české evropské politice. Nabízí i osobní konzultace a informační materiály.

PhDr. Radka Kozlová
náměstí Republiky 2686
530 01, Pardubice
Tel. (+420) 739 682 806
E-mail radka.kozlova@mmr.cz

Informace o možnostech studia, práce a dob-
rovolnictví v zahraničí. Zároveň také informuje 
o pracovních příležitostech, které nabízí Minis-
terstvo pro místní rozvoj ČR zejména v oblasti 
evropských fondů. Většina pozic je obsazována 
v Praze.

V případě zájmu o studium, práci nebo dobro-
volnictví v zahraničí je třeba chuť a odhodlání 
vycestovat. Pro práci na Ministerstvu pro místní 
rozvoj ČR se požadavky liší dle konkrétní nabí-
zené pozice.

NABÍZÍME

KONTAKT

POŽADUJEME

Next Open Day
April 26, 2018
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O nás 
 
 
Flex je dynamická mezinárodní společnost poskytující inovativní služby a 
řešení v oblastech designu, engineeringu, výroby a logistiky ve více než 30 
zemích na 4 kontinentech. 
 
Flex zahájil své působení v Pardubicích v roce 2006 skladováním 
komponent pro elektrotechnický průmysl. Do dnešního dne se oblast 
logistických služeb rozšířila o konsolidaci objednávek včetně distribuce 
hotových výrobků, řízení skladových zásob našich zákazníků, konsignační 
sklad a činnosti s přidanou hodnotou (screening, rework, atd.).  
V roce 2008 do portfolia aktivit přibyl laserový potisk klávesnic.  
 
Flex je držitelem certifikátů týkajících se kvality a životního prostředí (ISO 
9001:2008, ISO 14001:2004), mezinárodně uznávaného standardu zajištění 
bezpečnosti (TAPA A) a schváleným uživatelem statusu oprávněného 
hospodářského subjektu (AEO). 
 
 
 
Odstartujte kariéru s námi! 
 
Uchazečům o práci můžeme nabídnout především stabilní zaměstnání 
v přátelském týmu s možností kariérního růstu a osobního rozvoje. Při 
výběru svých kolegů se zaměřujeme vedle pracovních zkušeností a 
praktických dovedností především na loajalitu uchazeče a týmového ducha. 
 
  
 

 
 
 
 

…již více jak 10 let  
s Vámi v Pardubicích 

Flex International s.r.o. 
Staročernská 226 
530 02 Pardubice 

 
Tel.: +420 466 685 722 
kariera.pce@flex.com 

 

Přihlas se do Trainee programu nebo  
na Internship a pracuj se špičkami v oboru

spolunamtoladi.cz

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.

Vydávají se  
do budoucnosti 
automotive s námi
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FOXCONN, TO JE 16 let jistoty 
stabilního výdělku

•  nejlepší zaměstnavatel  
Pardubického kraje

• centrála pro Evropu 

•  druhý největší exportér z ČR

Zaměstnancům 
nabízíme:

•  každoroční navýšení mzdy

•  odměnu 10 000 Kč za první 3 měsíce

•  3 000 Kč na sport a kulturu

•  závodní stravování od 5 Kč

•  5 týdnů dovolené

DÁVÁME PŘÍLEŽITOST I ABSOLVENTŮM  
A OSOBÁM S HANDICAPEM.

FOXCONN, U Zámečku 2, Pardubice – Pardubičky

www.foxconnjobs.cz                         foxconnczech

PŘIPOJTE SE I VY
k nejlepšímu zaměstnavateli regionu!

Ne
jle

pš
í  z

aměstnavatel

Pardubického kra
je
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www.grafton.cz

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 nezávis-

lých společností v Evropě, která vyhledává zaměstnance napříč všemi sektory a pracovními pozicemi. 

Grafton Recruitment je diverzifikovaná personální agentura, která působí v 6 zemích – Česká repub-

lika, Irsko, Maďarsko, Polsko Severní Irsko a Slovensko – s 35 pobočkami a více než 500 zaměstnan-

ci. V minulém roce jsme umístili přes 5 500 kandidátů na hlavní pracovní poměr, zajistili společnos-

tem 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.
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INDET SAFETY SYSTEMS a.s., Bobrky 462, CZ-755 01 Vsetín, phone: +420 571 425 001, fax: +420 571 425 002 
www.iss-cz .com 

 

     
 
INDET SAFETY SYSTEMS a.s. 
Bobrky 462 
755 01 Vsetín 
www.iss-cz.com 
 
 
 

 
 
Firma INDET SAFETY SYSTEMS a.s. je dceřinou společností firmy 
Nippon Kayaku, významného japonského výrobce systémů pro 
spouštění airbagů a vyvíječů plynů pro předpínače 
bezpečnostních pásů do automobilů. 
 
Společnost ISS 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.  
 
ISS 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 ISS 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 ISS 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 
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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 ISS 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 

INDET SAFETY SYSTEMS a.s., Bobrky 462, CZ-755 01 Vsetín, phone: +420 571 425 001, fax: +420 571 425 002 
www.iss-cz .com 

Žádný systém nemůže pracovat bez spolehlivého srdce 
Pyrotechnika ISS – 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, špičkovou technologii
• 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 skup. B

Personální oddělení: 
Ing. Jitka Šimarová, Manažer 
j.simarova@iss-cz.com, tel.: 571 425 050, mob: 605 221 075 

Ing. Ivana Drlíková, Group Leader 
i.drlikova@iss-cz.com, tel.: 571 404 240, mob: 734 646 103 

Mgr. Irena Šťastná, Specialista 
i.stastna@iss-cz.com, tel.: 571 425 423, mob: 739 074 399 

Mgr. Monika Hanzelová, Specialista 
m.hanzelova@iss-cz.com, mob: 730 163 089

KONTAKT 

FIRMA NABÍZÍ 

FIRMA POŽADUJE 
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Hledáme 

Vývojáře
Konstruktéry
Programátory

hr@jhv.cz

JHV-ENGINEERING s.r.o.
Nádražní 641 
533 51 Pardubicejhv.cz

ROZHOVOR

s JAKUBem eXNeRem

Programátor PLC

PRACUJEŠ JAKO PROGRAMÁTOR PLC. CO PŘESNĚ TO 
ZNAMENÁ A CO JE TVOJÍ NÁPLNÍ PRÁCE?
PLC se obvykle neprogramují v běžných jazycích 
jako je třeba C# nebo C, ale často se používají různé 
grafické programovací jazyky, které mají svá specifika. 
V praxi bych pak řekl, že náplní práce je vlastně 
vdechnout nehybnému stroji život. Nejenže mu řekneš, 
co dělat, ale vytváříš k tomu i celé uživatelské rozhraní. 
Nadefinuješ si, jak by měl vypadat operátorský panel, 
aby byl pro obsluhu srozumitelný a komfortní, nastavuješ 
různé ovládací prvky, tlačítka, hlášky a signalizace. Celý 
proces a konečné řešení se pak dost často liší podle 
potřeb zákazníka, takže máš pokaždé prostor tvořit něco 
nového.
 
CO JSI STUDOVAL? EXISTUJE NA TO VE ŠKOLE 
NĚJAKÁ SPECIALIZACE NEBO KURZ?
Nejprve jsem studoval střední průmyslovou školu, 
kde jsem měl jako zaměření průmyslovou automat-
izaci a v podobném oboru jsem pak pokračoval i na 
Univerzitě v Pardubicích. Přímo PLC se však moc 
nevyučuje nebo se zmiňuje jen okrajově. 

CO MÁŠ NA SVÉ PRÁCI RÁD? PROČ SIS NAKONEC 
VYBRAL PLC PROGRAMOVÁNÍ?
Na rozdíl od běžného programování nebo vývoje 
aplikací, kde bych jen vytvářel kódy, můžu pracovat 
s nejnovějšími technologiemi a roboty, což je samo 
o sobě fascinující. Navíc se dostanu do spoustu 
zajímavých provozů, kam by se člověk běžně nedostal. 
Vyrábíme pro ně úžasné stroje, které pak dál vyrábí 
další úžasné věci. 

JAK DLOUHO UŽ JSI V JHV A JAK JSI SE 
K NÁMVLASTNĚ DOSTAL?
Už to bude rok, co jsem sem nastoupil. Od kamaráda 
jsem měl o JHV povědomí, ale nevěděl jsem přesně, 
co firma dělá. V předchozí práci jsem se poprvé 
seznámil s PLC, a tak trochu nahlédl pod pokličku. 
Když jsem pak uvažoval o změně zaměstnání a hledal 
nové výzvy, začal jsem se o JHV zajímat víc, zjišťoval 
si informace a domluvil si pohovor. 

CO MÁŠ NA JHV RÁD?
V prvé řadě fajn lidi. Všichni jsme tu tak nějak stejně 
naladěni, na rozdíl od jiných firem tu není mezi kolegy 
žádná nenávist nebo rivalita, kdy by vznikaly neustálé 
konflikty. Na velkých dlouhodobých projektech často 
pracujeme v týmu, kde člověk obzvlášť ocení, že práci 
nenarušují neshody. 
Jako další bonus pak jednoznačně vidím flexibilitu. 
Nikdo tady nebazíruje na tom, od kolika do kolika musíš 
být v práci, takže si to časově můžu přizpůsobit podle 
sebe. Někdy se do práce zaberu, tak mě to baví a jde 
mi to od ruky, že si ani neuvědomím, že už je pozdě 
večer. A jindy zase, když si potřebuji něco zařídit nebo 
odejít dřív, nikdo z toho nedělá problémy. 
Krom toho mi firma nabízí i spoustu dalších benefitů, 
je na každém, co mu zrovna vyhovuje. Já rozhodně 
ocením super firemní akce, jako třeba společný zájezd 
do Alp nebo i každodenní drobnosti, jako je skvělá káva 
a čerstvé ovoce. 

JHV-ENGINEERING s.r.o.
Thámova 137/16
186 00 Praha 8

Nastartuj s námi
svoji kariéru!
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co dělat, ale vytváříš k tomu i celé uživatelské rozhraní. 
Nadefinuješ si, jak by měl vypadat operátorský panel, 
aby byl pro obsluhu srozumitelný a komfortní, nastavuješ 
různé ovládací prvky, tlačítka, hlášky a signalizace. Celý 
proces a konečné řešení se pak dost často liší podle 
potřeb zákazníka, takže máš pokaždé prostor tvořit něco 
nového.
 
CO JSI STUDOVAL? EXISTUJE NA TO VE ŠKOLE 
NĚJAKÁ SPECIALIZACE NEBO KURZ?
Nejprve jsem studoval střední průmyslovou školu, 
kde jsem měl jako zaměření průmyslovou automat-
izaci a v podobném oboru jsem pak pokračoval i na 
Univerzitě v Pardubicích. Přímo PLC se však moc 
nevyučuje nebo se zmiňuje jen okrajově. 

CO MÁŠ NA SVÉ PRÁCI RÁD? PROČ SIS NAKONEC 
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s nejnovějšími technologiemi a roboty, což je samo 
o sobě fascinující. Navíc se dostanu do spoustu 
zajímavých provozů, kam by se člověk běžně nedostal. 
Vyrábíme pro ně úžasné stroje, které pak dál vyrábí 
další úžasné věci. 

JAK DLOUHO UŽ JSI V JHV A JAK JSI SE 
K NÁMVLASTNĚ DOSTAL?
Už to bude rok, co jsem sem nastoupil. Od kamaráda 
jsem měl o JHV povědomí, ale nevěděl jsem přesně, 
co firma dělá. V předchozí práci jsem se poprvé 
seznámil s PLC, a tak trochu nahlédl pod pokličku. 
Když jsem pak uvažoval o změně zaměstnání a hledal 
nové výzvy, začal jsem se o JHV zajímat víc, zjišťoval 
si informace a domluvil si pohovor. 

CO MÁŠ NA JHV RÁD?
V prvé řadě fajn lidi. Všichni jsme tu tak nějak stejně 
naladěni, na rozdíl od jiných firem tu není mezi kolegy 
žádná nenávist nebo rivalita, kdy by vznikaly neustálé 
konflikty. Na velkých dlouhodobých projektech často 
pracujeme v týmu, kde člověk obzvlášť ocení, že práci 
nenarušují neshody. 
Jako další bonus pak jednoznačně vidím flexibilitu. 
Nikdo tady nebazíruje na tom, od kolika do kolika musíš 
být v práci, takže si to časově můžu přizpůsobit podle 
sebe. Někdy se do práce zaberu, tak mě to baví a jde 
mi to od ruky, že si ani neuvědomím, že už je pozdě 
večer. A jindy zase, když si potřebuji něco zařídit nebo 
odejít dřív, nikdo z toho nedělá problémy. 
Krom toho mi firma nabízí i spoustu dalších benefitů, 
je na každém, co mu zrovna vyhovuje. Já rozhodně 
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a čerstvé ovoce. 

JHV-ENGINEERING s.r.o.
Thámova 137/16
186 00 Praha 8

Nastartuj s námi
svoji kariéru!
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www.kb.jobs.cz

JSTE ČERSTVÝ

ABSOLVENT?

na výsluníMÍSTO

PAK TOHLE MÍSTO DRŽÍME PRÁVĚ VÁM.

NABÍZÍME NEJEN SKVĚLÉ MOŽNOSTI OSOBNÍHO RŮSTU, ALE I PŘÍJEMNÝ PRACOVNÍ KOLEKTIV.
DÁME VÁM ŠANCI SPLNIT SI SVÉ SNY.

PRO VÍCE INFORMACÍ NAVŠTIVTE KB.JOBS.CZ.

KB HR inz B5 Studenti 1-18.qxp_Sestava 1  30.01.18  9:53  Stránka 1

Naše ocenění

Vyrostli jsme 
v KPMG
Školou mě provázela aplikovaná matematika 
a bicí. Udávat rytmus velkých auditních 
zakázek jsem se naučil až v KPMG.

Michal Cífka
Manager v Auditu

www.vyrostlijsme.cz

Nejatraktivnější 
zaměstnavatel v našem 
oboru dle průzkumu 
Universum 2017

3. nejžádanější 
zaměstnavatel roku 2017 
mezi studenty vysokých 
škol dle průzkumu Klubu 
zaměstnavatelů (1. mezi 
auditorskými a poradenskými 
společnostmi)

TOP Odpovědná firma 
2017 – 1. místo v kategorii 
Nejangažovanější 
zaměstnanci
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Hledáme bedny do trainee programu
Jedna etapa tvého života končí a druhá začíná. 
Je načase přemýšlet o tom, co bude dál. Možná ti 
v rozhodování pomůže náš roční trainee program. 
Vyzkoušej si na vlastní kůži práci v pojišťovně, která 
je jedním z lídrů na trhu. Poznáš jednotlivá oddělení 
společnosti a získáš neocenitelné zkušenosti. Po roce 
praxe u nás si můžeš vybrat pozici, která tě zaujme, 
a prodloužit smlouvu. Stačí se přihlásit. Tak proč 
do toho nejít?

www.koop.cz/trainee  trainee@koop.cz

TRAINEE
PROGRAM
pro absolventy

KP_studenti_posterA4_trainee_divka 2.indd   1 12/21/09   5:11:43 PM

Jednoduše! Na náš e-mail trainee@koop.cz zašli životopis v ČJ a AJ 
(nebo NJ) a krátký motivační dopis. Do předmětu e-mailu nezapomeň 
napsat město, v němž chceš pracovat. V případě zájmu tě budeme sami 
kontaktovat. 

Jak se přihlásit?

▶ soutěž o nejlepší diplomovou práci a mnoho dalších soutěží 
o hodnotné ceny
▶ možnost psát diplomovou práci pod vedením profesionálů z oboru

Studentům
nabízíme také

Účastníkem trainee programu se může stát každý absolvent vysoké školy 
s praxí v maximálním rozsahu jednoho roku a se znalostí anglického nebo 
německého jazyka. Neméně důležité jsou však i komunikační schopnosti 
a samostatnost při řešení úkolů.

Pro koho je
program určen?

Jsme jednou z nejsilnějších pojišťoven na českém trhu. Obdrželi jsme 
ocenění Pojišťovna roku 2008 a 2009. Máme skvělý tým. Souhra, 
spolupráce a vstřícnost našich zaměstnanců z nás činí spolehlivého 
partnera.

Proč Kooperativa?

V průběhu trainee programu se pokusíme najít pro tebe tu nejvhodnější 
pozici, přitom poznáš jednotlivá oddělení společnosti (obchod, likvidace 
pojistných událostí, marketing, zajištění, controlling, pojistnou 
matematiku, řízení rizik a další útvary back-office).
▶ seznámíš se s jejich aktivitami
▶ získáš pracovní smlouvu na dobu jednoho roku s možností prodloužení
▶ staneš se plnohodnotným zaměstnancem včetně všech výhod 
a benefitů
▶ po roční praxi se můžeš rozhodnout, co ti sedne nejvíc

Výhody trainee 
programu

Trainee je jednoroční odborná příprava určená absolventům vysokých 
škol s cílem získat mladé, perspektivní kolegy, kteří svými nápady a in-
vencí přispějí k dalšímu rozvoji Kooperativy.Co je trainee program?

Potřebujete vědět víc? www.koop.cz/trainee
trainee@koop.cz

TRAINEE PROGRAM 
pro absolventy
Chceš si vyzkoušet práci v pojišťovně, která je jedním z líd-
rů na trhu? Tak neváhej a nastartuj svou kariéru s trainee 
programem od Kooperativy.

KP_studenti_posterA4_trainee_divka 2.indd   2 12/21/09   5:11:45 PM
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Lučební závody Draslovka a.s. Kolín
Havlíčkova 605, 280 02 Kolín IV, Czech Republic

TRAINEE PROGRAM
•	 adaptační a rozvojový program určený pro stu denty posledního ročníku baka lář ského 

nebo magis ter ského stu dia na vysoké škole, maxi málně však do dvou let od jeho 
ukončení

•	 zaměstnání na dobu urči tou v délce 6ti měsíců (HPP), popř. v rozsahu 300 hodin/rok 
(DPP) – dle časových možností zájemce

•	 aktivní zapojení do dění ve firmě již v průběhu studia
•	 získání praktických zkušeností napříč jednotlivými úseky společnosti
•	 spolupráce na zajímavých projektech
•	 možnost následného trvalého zaměstnaneckého poměru např. na pozici 

Technolog, Laborant výzkumu, Laborant v analytické laboratoři, Manager 
výrobního provozu a další

 

DIPLOMOVÉ PRÁCE
•	 specifikace témat a vedení diplomových prací
•	 využití konzultací našich odborníků
•	 využití dostupných moderních technologií

 

STÁŽE PRO STUDENTY VŠ
•	 odborné stáže v délce závislé od poža davků VŠ
•	 stáž je možné absol vo vat ve vybra ných úsecích společnosti

PRACOVNÍ POZICE NA HPP
V případě zájmu o některou z výše uvedených forem spolupráce nám 
neváhejte zaslat Váš životopis a stručný motivační dopis.*

Kontaktujte nás na:
job@draslovka.cz 
nebo +420 321 335 315

ZA HRANICE 
CHEMICKÝCH REAKCÍ 
A VZRUŠUJÍCÍCH INOVACÍ

VAŠE KARIÉRA ZAČÍNÁ U NÁS

www.draslovka.cz/job
*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 tak s námi na poskytování kvalitních služeb našim klientům 

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 hemodia-
lýzy, 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

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.

MeDiLa spol. s r.o.
Štrossova 1931, 530 03 Pardubice

+420 730 552 582 | klesalova@medila.cz | www.medila.cz

Výzkum, výroba a dodávky průmyslových 
membránových technologií do celého světa.

S námi budete mít příležitost 
realizovat projekty po celém světě.

www.mega.cz   www.membrain.cz

Pracujte 
v mezinárodně úspěšné 
české rmě

Nadstandardní zázemí pro výzkum a vývoj.  Naše technologie se používají 
v automotive, potravinářství nebo při nápravě ekologických škod.
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O2 Czech Rebublic a.s.
Za Brumlovkou 226/2

140 22 Praha 4
______________

O2 je největším integrovaným poskytovatelem telekomunikačních služeb na českém trhu. V současnosti 
provozuje téměř osm milionů mobilních a pevných linek, což z něj činí jednoho z vedoucích poskytovatelů 
plně konvergentních služeb v Evropě.

V této chvíli v O2 pracuje více než 4O studentů z různých vysokých škol z celé republiky. To, co je pro 
nás stěžejní, jsou schopnosti, které absolvent má a jeho zapálení pro práci.

Máme skvělé pracovní příležitosti pro studenty a absolventy v našem novém IT centru přímo v Pardubi-
cích. Pokud tě baví IT technologie a chceš si přivydělat při studiu, tak neváhej a podívej se na naše stránky: 
www.chcivyvijetvo2.cz

Romana Lávičková
Junior Attraction Specialist
Romana.lavickova@o2.cz

www.chcidoo2.cz

• Nabízíme místa v našem novém vývojovém 
centru přímo v Pardubicích

• Práce je možná i pro absolventy bez praxe
• Zaručujeme kariérní růst
• Podporujeme interní vzdělávání zaměst-

nanců pomocí široké škály kurzů
• Možnost podílení se na klíčových projek-

tech naší společnosti a práci s nejmoder-
nějšími technologiemi

• Mladé lidi, kteří se nebojí nových věcí 
a chtějí se stále zdokonalovat

• Kreativnost, flexibilitu
• Týmové hráče
• Ambiciózní jedince a orientaci na výsledek

NABÍZÍME

KONTAKT

HLEDÁME
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ON Semiconductor je úspěšným světovým výrobcem polovodičů s dlouhou tradicí, nabízející inovativ-
ní řešení pro energeticky úspornou elektroniku, která napomáhají globálnímu snižování spotřeby ener-
gií. Společnost zaměstnávající celosvětově 30 000 zaměstnanců nabízí ucelené portfolio polovodičových 
součástek a řešení, která mají široké využití v automobilovém průmyslu, komunikačních technologiích, 
počítačové technice, spotřební elektronice, průmyslové technice, LED osvětlení, lékařské elektronice, 
vojenství a letectví i v aplikacích pro napájení.

České společnosti mezinárodní skupiny ON Semiconductor rozvíjejí své aktivity v Rožnově pod Rad-
hoštěm a v Brně. Více než 2 200 zaměstnanců zde působí v oblastech:
• návrh integrovaných obvodů
• výzkum a vývoj nových technologií
• výroba křemíkových desek
• výroba polovodičových čipů

Hledáme VŠ absolventy oborů:

Typické pozice
• TECHNOLOG VÝROBY Si DESEK
• TECHNOLOG VÝROBY ČIPŮ
• INŽENÝR VÝZKUMU A VÝVOJE
• INŽENÝR LABORATOŘE
• PRŮMYSLOVÝ INŽENÝR

Oddělení náboru zaměstnanců
ON Semiconductor Czech Republic, s.r.o.
1. máje 2230, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Tel.: +420 571 753 696
jobscz@onsemi.com

pro studenty
• placené stáže a brigády
• stipendia
• specifikace témat a vedení bakalářských/di-

plomových prací
• exkurze
• prohlídky pro veřejnost

pro absolventy
• práci v oboru, která bude přinášet nové vý-

zvy
• spolupráci na zajímavých mezinárodních 

projektech
• možnosti vzdělávání a profesního růstu
• aktivní využití angličtiny a možnost vycesto-

vat do zahraničí
• motivující platové ohodnocení odvíjející se 

od schopností a odvedené práce
• nadstandardní zaměstnanecké výhody (vol-

ná pracovní doba, 5 týdnů dovolené, podpo-
ra bydlení či dojíždění, příspěvek na hypoté-
ku, životní a penzijní pojištěn a další)

• fyzika pevných látek, optoelektroni-
ka, chemické, fyzikální a materiálové 
inženýrství, anorganická nebo analy-
tická chemie, apod.

• se znalostí angličtiny

NABÍZÍME

KONTAKT

POŽADUJEME

V ROCE 2017 K NÁM NASTOUPILO 
350 NOVÝCH KOLEGŮ
Díky rozvoji fi rmy jsme zavedli příspěvek 
na dopravu a bydlení pro všechny 
zaměstnance.

www.kariera-onsemi.cz

Další zaměstnanecké benefi ty:
• 1 týden dovolené navíc
• 2 sick days (pro náhlé nemoci)
• příspěvek na stravování
• Ticket Benefi ts Card
• příspěvek na soukromé životní pojištění
• příspěvek na penzijní připojištění
• slevy na kartu zaměstnance
• vánoční dárky
• výhodné volání pro zaměstnance a rodinné příslušníky

Kontakt: 
e-mail: jobscz@onsemi.com  
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spolupráce 
začíná s vámi 
Jako přední světový výrobce speciálních papírů 
nabízíme inovativní produkty, vynikající služby 
a řešení na míru. Odhodláni přispět k úspěchu 
našich zákazníků po celém světě, přinášejí naši 
zaměstnanci vyjímečné výsledky 
prostřednictvím tvůrčí spolupráce. 
 

 
OP PAPÍRNA HLEDÁ NOVÉ KOLEGY DO TÝMU 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      KOHO HLEDÁME? 
   

• studenty i absolventy VŠ chemického 

zaměření se znalostí anglického jazyka 

• se schopností tvůrčího pracovního nasazení, 

práce v týmu a s ochotou učit se novým věcem 

       
 
      CO NABÍZÍME? 
 

• zajímavou práci v rámci silné, dynamicky se 

rozvíjející a perspektivní mezinárodní 

společnosti 

• četné zaměstnanecké výhody (příspěvky na 

stravování, na jazykové kurzy, na různé 

volnočasové aktivity) 

• pružnou pracovní dobu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 5 týdnů dovolené 

• zajímavé platové podmínky (včetně měsíčních 

odměn a 13., 14., 15. platu) 

 
       
      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 
 web: www.delfortgroup.com 

 
 Simona Bojková, HR specialista 
 tel. 583 384 571  

 

 

Hledáte pro sebe  
to nejlepší? 

Pojďte k nám…

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 fi nanční poradenství a fi rma,  
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.

Proč podnikat v Partners?
Úspěch, který si zasloužíte buďte pánem své 
kariéry zažijte úspěch, který záleží pouze na vás 
Nadprůměrné ohodnocení fi nance jsou dobře 
zaplacený 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“ – totálně 
spravedlivého hodnocení 

Osobnostní a znalostní růst  
a rozvoj u nás vychováváme osobnosti, 
šéfy vlastních týmů a firem zažijte osobnostní 
(nové dovednosti)  i znalostní růst (rozšiřování 
informačního obzoru)

Perspektivní obor 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,  
a všechny lidi pod Partners v roce 2011 uživil 
objem ve výši pouze necelých 3 mld. Kč

Pánem svého času buďte sám sobě pánem 
svého času   a ovlivňujte maximálně svůj život

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

Vyzkoušejte si  
pohovor nanečisto!  

Máte jedinečnou možnost 
zkusit vlastní sebeprezentaci 
při pohovoru. Získáte velmi 
přínosnou zpětnou vazbu  

a skvělou zkušenost  
do budoucna!

Ing. Marcela Anderlová
721 806 346, marcela.anderlova@partners.cz
www.partners.cz

Inzerce_Anderlova_01.indd   1 27.01.16   14:18
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Philip Morris ČR a. s. 
nabízí svým zaměstnancům 
špičkové pracovní prostředí.

Tuto skutečnost již potřetí 
za sebou potvrdila 

prestižní mezinárodní  
certifikace 

Top Employer.

Staň se novým členem našeho celosvětového týmu
Přihlas se na www.pmicareers.jobs.cz

nebo pošli své CV na Recruitment.PMCZ@pmi.com
Více informací o nás na na www.philipmorris.cz

Js
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 v 
České republice.
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ac

uj
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ro nás přes 1 000
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aměstnanců.

a světě bez kouře.

o inovacích v tabákovém průmyslu

a získej více informací

Navštiv náš stánek

HR-2.indd   1 12-Jan-18   6:50:52 PM

PRECIOSA
Opletalova 3197

Jablonec nad Nisou
466 01

______________

PRECIOSA je špičkovým světovým výrobcem strojně broušených skleněných bižuterních a šperkových 
kamenů, klasických i moderních dekorativních svítidel, křišťálových dárkových předmětů, trofejí, exklu-
zivní 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 více než 200 
milionů Kč.

Nejkrásnější výrobky z českého křišťálu pocházejí z PRECIOSY.
Přidejte se k nám a pojďte s námi krášlit svět!

Ing. Pavla Řezníčková
HR Specialista
737 220 157
pavla.reznickova@preciosa.com

• TRAINEE program
• Zaměstnání absolventům technických 

i ekonomických oborů
• Možnost podílet se na výzkumu v české 

prosperující společnosti
• Možnost spolupráce na bakalářských a di-

plomových pracích pod vedením odborníků
• Stipendijní programy
• Studentské soutěže
• Letní studentský kemp v Crystal Valley

Jako přední světový producent broušeného 
křišťálového skla nabízíme široké profesní 
uplatnění absolventům vysokých škol jak tech-
nického, tak ekonomického zaměření. Nabízíme 
příležitosti v oblasti výzkumu a vývoje, strojí-
renství, kvality, inovací, výroby, dále v obchodní 
sféře i v marketingu.

Hledáme talentované absolventy s chutí do 
práce!

NABÍZÍME

KONTAKT

HLEDÁME
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Hledáte se?
Najděte se
u nás!

Kdo jsme? 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.

 »  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 

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

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

www.proficredit.jobs.cz

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

Uvedené benefity se mohou lišit podle pracovní pozice.

Na co se můžete těšit?

Týden dovolené 
navíc

Stravenky Pružná
pracovní doba

Sick days Nápoje na 
pracovišti

Relaxační
místnost

2180087_PC_inzerce_B5_v03.indd   1 31.1.2018   13:10:01
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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 Krá-
lové, 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 a především Best Employer v ČR v letech 2012, 
2014, 2015 a 2016.

V září 2017 došlo k přejmenování společnosti z GMC Software Technology na QUADIENT.

join@quadient.com
www.joinquadient.com

• Jsme nejlepší. Potvrzují to jak získaná 
ocenění z oboru, tak ocenění pro zaměst-
navatele.

• Používáme nejnovější technologie a meto-
dy 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 indivi-
duální odlišnosti, přičemž tvoříme tým, kde 
se navzájem podporujeme, diskutujeme, 
respektujeme své názory, vycházíme si 
vstříc, učíme se jeden od druhého.

• Software developer
• Tester
• IT trainer
• UX designer
• Technical writer
• IT consultant

PROČ PRÁCE U NÁS STOJÍ ZA TO? 
PROTOŽE

KONTAKT

DEJTE NÁM O SOBĚ VĚDĚT, 
POKUD BYSTE CHTĚLI 
PRACOVAT JAKO:

SAINT-GOBAIN ADFORS CZ, s.r.o. 
Sokolovská 106
570 01 Litomyšl

______________

SAINT-GOBAIN ADFORS CZ jako jediná společnost v Česku vyrábí skleněná vlákna a dále je zpracovává 
pro stavební účely. Je součástí nadnárodního koncernu SAINT-GOBAIN, který se pyšní označením TOP 
EMPLOYER.
Lehce, inovativně, spolehlivě v Litomyšli i v Hodonicích u Znojma.

Naše know-how tkví v tom, že Adfors vyvíjí nové produkty včetně konstrukce výrobních zařízení 
in-house. Segment, ve kterém působíme, se velice rychle vyvíjí, proto neustále čelíme novým výzvám. 
Naši zaměstnanci jsou v kontaktu s kolegy ze závodů po celém světě, vzájemně si pomáhají a řeší společné 
projekty, díky kterým využívají cizí jazyk v praxi.

www.adfors.cz
kariera.adfors@saint-gobain.com

SAINT-GOBAIN ADFORS CZ, s.r.o. – Litomyšl
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

• setkání s oborníky, kteří ke své práci 
přistupují srdcem a jsou ochotni podělit se 
o své know-how

• využití nejnovější technologie a chuť 
investovat do dalších

• pravidelné přehodnocení mzdy svých 
zaměstnanců

• prémie neslibujeme, ale vyplácíme
• rádi v našem týmu přivítáme nového 

kolegu, který mezi nás Adforsáky zapadne
• oběd u nás Tě bude stát jen 5 kaček, 

ostatní za Tebe doplatíme
• jelikož je potřeba i odpočívat, dáváme 

našim zaměstnancům týden dovolené 
navíc

• díky flexibilní pracovní době budeš mít 
více času na přátele a koníčky atd.

Podtrženo a sečteno, Adfors svým zaměst-
nancům kromě všeho zmíněného poskytuje 
benefity za více než 30.000,– Kč ročně.

• Dostatek energie čelit novým výzvám
• Nadšení pro technické řešení a procesy
• Přirozenou zvídavost
• Nebudeš se stydět vzít si na sebe montér-

ky a vyrazit do výroby
• Toužíš se vypracovat a zastávat v budoucnu 

samostatnou zodpovědnou pozici

NABÍZÍME

KONTAKT

HLEDÁME

Martin Frňka, 26 let

Jana Kolářová, 24 let

„VOLNÉ PÁTKY 
A PODPORA KOLEGŮ – 
– IDEÁLNÍ PROSTŘEDÍ 
PRO STUDIUM.“

PŘÍŠTĚ TO MŮŽE 
BÝT TVŮJ PŘÍBĚH

„ZA DVA ROKY 
JSEM PROLETĚLA 
POLOVINU 
ZEMĚKOULE.“
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Díky jedinečné povaze našeho oboru činnosti – výzkum, vývoj, výroba a 
prodej speciálních epoxidových pryskyřic a systémů, alkydových pryskyřic 
a hydroxidů – nabízíme odborný růst všem (budoucím) odborníkům 
s uvedenou specializací. 
SPOJUJEME LIDI A PŘÍLEŽITOSTI…
Našim zaměstnancům nabízíme práci v dynamickém prostředí 
společnosti, která podporuje týmovou spolupráci a vlastní kreativitu. 
Nabízíme profesní a osobní růst, zajímavé mzdové ohodnocení a spoustu 
zaměstnaneckých benefitů. 
Ve SPOLCHEMII máte možnost odstartovat svou budoucí kariéru v zázemí 
mezinárodně úspěšné ryze české firmy. Uplatnění můžete najít v těchto 
odborných oblastech: 
výroba - technologie a energetika - výzkum - logistika - kvalita - ekonomie 
- obchod - nákup - business development a dalších…

PožadujemeNabízíme
• stabilní práci ve společnosti s 

dlouhodobou tradicí
• možnost odborného i osobního 

růstu
• spoustu zaměstnaneckých 

benefitů
• trainee program pro absolventy
• stipendijní program pro studenty

• aktivní přístup k práci
• týmového ducha
• ochotu učit se novým věcem

Jana Hlávková
Tel: +420 477 163 107
Email: hlavkova@spolchemie.cz

Kontakty

Budoucnost díky inovaci, inovace díky zkušenosti…

www.spolchemie.cz

Petra Rollingerová
Tel: +420 477 162 270
Email: rollingerova@spolchemie.cz

Schaltag CZ, s.r.o.
Moravská 1571

562 01 Ústí nad Orlicí
______________

Jsme jedním z nejvíce konkurenceschopných evropských výrobců rozvaděčů a kompetentní partner pro 
mechatronické a robotické systémy. Kromě toho dodáváme interaktivní systémy obrazovek přesně podle 
požadavků zákazníků i systémy řízení energie ke snížení nákladů na energie.

Schaltag vznikl roku 1961 ve švýcarském Effretikonu a v České republice působíme od roku 1997 v Ústí 
nad Orlicí. V roce 2015 jsme se osamostatnili od skupiny Rieter a na trhu nyní vystupujeme autonomně. 
Od května roku 2017 sídlíme ve zcela nové budově, která zajišťuje zaměstnancům veškerý komfort a sou-
časně disponuje kvalitním vývojovým a výrobním zázemím.

Na Vaše odezvy se těšíme na adrese:
kariera@schaltag.cz
tel: +420 465 552 607
www.schaltag.jobs.cz

• více času pro osobní život díky týdnu 
dovolené navíc, nadstandardnímu volnu při 
důležitých osobních situacích a flexibilní 
pracovní době

• zdravý životní styl posilujeme volno-
časovými poukazy a podporou Vašich 
společných sportovních aktivit

• jednoduchá vylepšení každodenní-
ho života - zaměstnancům poskytujeme 
dotované stravování, výhodné tarify pro 
telefony, penzijní připojištění a příspěvek 
na ubytování a dopravu

• vzdělávání a rozvoj profesních, jazyko-
vých a osobnostních dovedností

• ocenění práce formou ročních bonusů 
a příspěvku při pracovních a životních 
výročích

• absolventy technických oborů (elektro, 
strojírenství, IT)

• znalost jazyka – anglický / německý jazyk
• zájem učit se novým věcem
• samostatnost, odpovědnost
• organizační schopnosti

NABÍZÍME

KONTAKT

HLEDÁME
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www.synthesia.eu

NABÍZÍME:

•  Dlouhodobé brigády ve výrobě = výrobní praxe

• Trainee program

• Exkurze

• Spolupráci na vaší Absolventské práci

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

/synthesiapardubice trainee@synthesia.czstudentská  
linka 466 824 556

světová 
špička  
v chemii

Nastartuj svou

KARIÉRU
v Synthesii



56 přehled firem 57přehled firem

Společnost Škoda Transportation je v oboru dopravního strojírenství tradiční českou firmou se silným 
postavením na domácím i světovém trhu. Jen málokterá značka proslavila Českou republiku ve světě tak, 
jako plzeňská Škoda. S jejími výrobky se lidé setkávají již více než sto padesát let.
Mateřská společnost Škoda Transportation a její dceřiné firmy se cíleně zaměřují na obor dopravního 
strojírenství. Mezi klíčové výrobky patří nízkopodlažní tramvaje, elektrické lokomotivy, metro, příměst-
ské vlakové jednotky, trolejbusy, ale i trakční motory či kompletní pohony pro dopravní systémy.

Uplatnění u nás najde široká škála oborů. Mezi ty 
nejhledanější u nás patří konstruktéři, projektan-
ti, technologové a obecně absolventi se strojním 
a elektro zaměřením. Neztratí se u nás ani šikov-
ný 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.

ŠKODA TRANSPORTATION a.s.
Emila Škody 2922/1

301 00 Plzeň
______________

Ing. Michal Prát
+420 378 186 666
michal.prat@skoda.cz
www.facebook.com/SkodaTransportation

NABÍZÍME

KONTAKT

HLEDÁME

ABSOLVENTI VŠ:

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 informačních technologií,
financí, nákupu, HR, podnikových záležitostí nebo v Oddělení zdraví
a bezpečnosti.

STUDENTI VŠ:

Již při studiu můžeš získat praxi v mezinárodní společnosti,
absolvováním odborné stáže v TPCA.
Projdeš unikátním školením, které se používá ve společnosti Toyota
po celém světě, setkáš se s nejmodernějšími technologiemi
a seznámíš se s každodenní prací manažerů a specialistů.
Těm nejšikovnějším po ukončení studia nabídneme HPP.

kariera.tpca.cz
 

AUTOMOBILKA
V OVČÁRECH U KOLÍNA

PRO START KARIÉRY
PŘÍLEŽITOST
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Společnost TE Connectivity je největším světovým výrobcem a dodavatelem kabelové a konektorové 
techniky. Závod v Trutnově zaměstnává kolem 1300 zaměstnanců. Hlavním zaměřením je výroba komuni-
kačních, síťových relé, speciálních konektorů a odporů, teplem smrštitelných ochranných a identifikačních 
prvků pro automobilový, letecký, elektrotechnický a zdravotnický průmysl, výroba prvků pro solární 
elektrárny.

Námi doporučené oblasti ve kterých se můžete realizovat:

Nastartujte Vaši kariéru s námi! Staňte se součástí TEamu.

TYCO ELECTRONICS EC TRUTNOV s.r.o.
Komenského 821

541 01 Trutnov
______________

www.te.jobs.cz, job.trutnov@te.com
personálním oddělení, tel. 499 909 609, 499 909 600

• Trainee program
• Odborné vedení Vaší bakalářské/diplomové 

práce
• Spolupráce se zkušeným mentorem
• Stáž v prosperující společnosti
• Individuální přístup a prostor pro profesní 

růst

• Optimalizace procesů měření a testování 
teplem smrštitelných produktů

• Stabilizace délkového smrštění produktu, 
měření a detekce

• Analýza a návrh vhodných metod kontroly 
potisku Polyolefinových produktů

• VŠ vzdělání technického směru
• Specializace materiálové inženýrství nebo 

aplikovaná chemie výhodou
• Aktivní znalost AJ
• Všeobecné znalosti technických norem
• Orientace ve výkresové dokumentaci
• Aktivní znalost na PC (Word, Excel, Office)

CO VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT?

KONTAKT

POŽADUJEME
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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 či 
obchodními schopnostmi nebo když tě 
baví komunikovat s lidmi.

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

Životopis pošli na adresu kariera@vera.cz, o kterou se starám já, Ota Kubinec. 
Podívám se na něj a ozvu se ti  zpět. 

VERA, spol. s r.o., Lužná 716/2, 160 00 Praha 6, www.vera.cz
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Máte rádi automobily, hledáte práci 
na zajímavých projektech ve vývoji 
elektronických systémů?
Pak jste pro nás tím pravým kandidátem!

Neustálý rozvoj a inovace v automobilovém průmyslu 
jsou pro nás velkou výzvou. Do svých řad proto uvítáme 
schopné a kreativní spolupracovníky z technických 
oborů, kteří se nebojí výzev, a hledání řešení je pro ně 
srdeční záležitostí.  
Jsme nedílnou součástí technického vývoje koncer-
nu Volkswagen a své zákazníky doprovázíme celým 
vývojem elektronických funkcí vozu. Spolupracujeme 
nejen s předními výrobci automobilů, ale i s tuzemskými 
a zahraničními dodavateli elek-tronických komponentů. 
Staňte se i Vy součástí našich zajímavých projektů! 

www.e4t.cz
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Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

STÁŽE S CESTOU PRO MLADÉ
Fond dalšího vzdělávání, státní příspěvková  
organizace MPSV, realizuje projekt Cesta pro mladé, 
který propojuje firmy a studenty a nabízí jim příležitost 
jak profesně i osobnostně vyrůst. Cesta pro mladé 
umožňuje studentům získat praxi formou stáže. Zažijte 
na vlastní kůži, co obnáší konkrétní pracovní pozice 
od A do Z a získejte tolik ceněné zkušenosti v oboru!

Můžete se přihlásit na stáž?
Ano, jestliže je vám do 26 let včetně (nebo do 28 let  
v doktorském studiu), studujete prezenčně a zároveň  
splňujete jeden z těchto požadavků: 
•  jste studentem posledních čtyř semestrů vysoké školy 

(bakalářského i magisterského studia) nebo vyšší  
odborné školy,

• jste žákem posledního ročníku střední školy,
• jste studentem jednoletého denního studia jazykové školy.
 

Co všechno vám stáž dá?
•  praxi přímo ve firmě
•  šanci zůstat ve firmě i po škole
•  kurz měkkých kompetencí
•   individuální poradenství na téma další kariéry  

a seberealizace
•  další super příležitosti

Na výběr máte ze 144 pozic. Můžete si tak vybrat,  
zda vás do budoucna láká podnikání, a proto může  
být přínosnější stáž u OSVČ, nebo raději konkrétní  
pozice ve větší firmě. Stáže s Cestou pro mladé  
nejsou časově ani administrativně náročné,  
vše se dá jednoduše domluvit!

Jak se zapojit? 
Na webu www.cestapromlade.cz je v pravém horním 
rohu záložka: PŘIHLÁŠENÍ. Přes ni se stačí zaregistrovat 
do systému a můžete si prohlédnout aktuální nabídku stáží.  
Další informace najdete na webu v sekci STUDENT.

 cestapromladewww.cestapromlade.cz

Byla jsem spokojená,  
protože jsem se dozvěděla 

mnoho nových přínosných věcí, 
lektoři byli sympatičtí a vše bylo 

podle mých představ. Nejvíce 
se mi líbila část individuálního 

poradenství, kde jsem se 
dozvěděla mnoho užitečných 

rad k životopisu.“   

Lucie, stáž na pozici  
finanční referentka

JAkÉ JSOU 

ZkUšENOSTi 

NAšiCh 

STÁŽiSTů?

„Příjemné prostředí,  
příjemný mentor, a tím  

i příjemná práce. hodně jsem  
se naučila a zjistila jsem, 

že v praxi to je úplně jiné nežli 
to, co nás učí ve škole. Za tuto 

příležitost velmi děkuji.“  

Kateřina,  
stáž na pozici účetní

„Přineslo mi to  
neskutečně mnoho,  

nové zkušenosti, nové  
kontakty a nové pracovní 

příležitosti.“  

Dominik, stáž na pozici  
SEO specialista

Letak170x240-DoBrozury-Zluta-3.indd   1 31.1.2018   14:03:35

Univerzita Pardubice

Nabízíme
•  Kurzy, workshopy, besedy studentů a zaměstnavatelů, stáže, 

nabídka volných pracovních míst.
• Zveřejňování volných pracovních míst

Informace o dění najdete na Facebooku Kariérního centra 
Univerzity Pardubice

Kontakt:
Ing. arch. Iva Svobodová
vedoucí Kariérního centra Univerzity Pardubice
iva.svobodova@upce.cz

KARIÉRNÍ
centrum
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TOP zaměstnavatelé 2018

Studie TOP zaměstnavatelé 2018 zná své vítěze. V průzkumu hlasovalo přes 10 000 studentů vysokých 
škol. Vybrali TOP 60 firem z různých odvětví. Chcete také pracovat u těch nejlepších?

Žebříček TOP 5 zaměstnavatelů dle průmyslového odvětví

1. místo 2. místo 3. místo 4. místo 5. místo
Advokátní 
kancelář

AK Havel & Part-
ners

AK Brož & So-
kol & Novák

Allen & Overy WEIL, GOT-
SHAL & MAN-
GES

Čermák a spol.

Automobilo-
vý & strojíren-
ský průmysl

ŠKODA AUTO Hyundai Motor 
Manufacturing 
Czech

Siemens Bosch Škoda Transpor-
tation

Bankovnic-
tví & investice

Komerční banka Česká spořitelna Československá 
obchodní banka

Raiffeisenbank MONETA Money 
Bank

Energeti-
ka & plynáren-
ství&

Skupina ČEZ EON Česká 
republika

Unipetrol Innogy ČEPS

petrochemický 
průmysl

Skupina ČEZ EON Česká 
republika

Unipetrol innogy ČEPS

Informační 
technologie

Microsoft Seznam.cz Avast AHOLD Czech 
Republic

Alza.cz

IBM Česká 
republika

Tieto Czech Kooperativa 
pojišťovna VIG

Všeobecná zdra-
votní pojišťovna

ING Group

Obchod IKEA Česká 
republika

Lidl Česká 
republika

Alza.cz MAKRO 
Cash & Carry 
ČR

Kaufland

Pojišťovnictví Česká pojiš-
ťovna

Allianz pojiš-
ťovna

Kooperativa 
pojišťovna VIG

Všeobecná zdra-
votní pojišťovna

NN Group

Poraden-
ství & au-
dit & daně

Deloitte Česká 
republika

KPMG McKin-
sey & Company

PWC Česká 
republika

EY

Spotřebitelský 
průmysl

Plzeňský 
Prazdroj

L’Oréal Česká 
republika

Heineken Česká 
republika

Kofola Coca-Cola HBC 
Česko a Sloven-
sko

Stavebnictví STRABAG Fakultní nemoc-
nice v Motole

Bayer AGEL Ústřední vojen-
ská nemocnice

EUROVIA CS Metrostav HOCHTIEF Skanska
Telekomuni-
kace

T-Mobile Czech 
Republic

O2 Czech 
Republic

Vodafone Czech 
republik

České Radioko-
munikace

Huawei Techno-
logies (Czech)

Zdravotnictví Zentiva Fakultní nemoc-
nice v Motole

Bayer AGEL Všeobecná fa-
kultní nemocnice 
v Praze

Vítězové hlavních kategorií

kategorie Firma

Právník Havel & Partners

Technik Skupina ČEZ

Ekonom KPMG

Farmacetu a lékař Zentiva

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 
agenturou GFK, univerzitami, studentskými organizacemi a firemními partnery. Cílem studie je poskyt-
nout jedinečné údaje – kdo jsou TOP zaměstnavatelé a kde by se studenti, budoucí absolventi, měli uchá-
zet o práci – celému vysokoškolskému světu. Studie zároveň naznačuje firmám, jak se stát preferovaným 
zaměstnavatelem.

Zdroj: ASA (Asociace studentů a absolventů), z.s.
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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 zaměst-
nání. 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 zá-
kladě 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 důvo-
dy. 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 roz-
hovor 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 ověř-
te 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 oka-
mžitě 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.
Personalisté nejčastěji ověřují, zda jsou údaje, které jste uvedli v životopise, pravdivé – uvedené vzdělání, 
časové údaje u jednotlivých zaměstnavatelů (pokud jste skončili pracovní poměr v září 2007 a začali opět 
pracovat v lednu 2008, můžete být požádáni o vysvětlení, co jste v tomto období dělali), a zda se vaše pro-

fesní zkušenosti odpovídají požadavkům pozice. Důležitá je i vaše osobnost, zda se shoduje s hodnotami 
a kulturou dané společnosti. Toto je subjektivní oblast, proto byste měli mít na vědomí, že vaše negativní 
zapůsobení během tohoto kola vám může zavřít dveře k dalšímu postupu.

Během pohovoru se můžete setkat s různými typy otázek – ověřovací (údaje uvedené ve vašem životopi-
se) 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. Můžete být požádáni, 
abyste například navrhli řešení fiktivního problému, který může daná pozice přinést. Zaznít může i otázka 
týkající se vašich předchozích omylů nebo problémových oblastí a jak jste tyto situace konkrétně řešili. 
U vyšších manažerských pozic je pak důležitá i vaše schopnost pracovat s lidmi a orientace na cíl či pro-
ces. Tyto otázky nejsou tak „nebezpečné“ jak se zdají, ale přesto se jich mnoho kandidátů zalekne. Vy ale 
budete na pohovor připraveni a žádná otázka vás nezaskočí, vše lze logicky vysvětlit.

Pohovoru se nebojte, ale nezapomeňte, že i drobné detaily zanechají dojem:
•  Na pohovor choďte včas, je to velmi důležité. Vždy je lepší, když dorazíte o 5 až 10 minut dříve než 

se zpožděním. Je to první známka spolehlivosti a schopnosti plánovat svůj čas. Čas navíc může být 
někdy využit k vyplňování formulářů.

•  Nezapomeňte si vypnout mobilní telefon a nechte jej tak až do doby, než skončí interview.
• Při podání rukou mějte pevný stisk.
•  Buďte zdvořilí ke všem zúčastněným. Každý zaměstnanec, se kterým se setkáte, pro vás může být 

důležitý a může ovlivnit finální rozhodnutí o pracovní nabídce.
•  V žádném případě byste jako kandidát neměli žvýkat či používat nevhodná, vulgární slova. Je vhodné 

používat spisovný jazyk, ale i přesto mluvit přirozeně.
•  Je dobré, pokud sledujete reakce a chování osoby, která s vámi vede rozhovor, můžete je využít 

ke svému dobru.
•  Všechny otázky mají svůj důvod, a proto byste na ně měli plynule odpovídat. Nesnažte se získat čas 

slovy „Co je to za hloupou otázku?“.
•  V případě, že máte nějaké nejasnosti, raději se zeptejte znova, než abyste odpovídali na otázku, které 

nerozumíte.
•  Na kladené otázky odpovídejte pravdivě a nikdy nemluvte negativně o předchozích zaměstnavatelích.
•  Připravte si otázky o společnosti a práci, na něž jste ještě neměli možnost zjistit odpověď. Zvláště 

pokud máte možnost setkat se přímo se zástupcem oddělení.

Bylo-li první kolo pohovoru úspěšné, pozve vás zaměstnavatel zpravidla do dalšího, pravděpodobně již zá-
věrečného kola přijímacího řízení. Pro tuto fázi přijímacího řízení platí stejné zásady, které již byly zmíněny, 
avšak je zde nutné připravit se na vyjednávání ohledně finančních a jiných podmínek spojených s vykonává-
ním budoucí pozice. Je nutné si dobře rozmyslet, jaké jsou z vaší strany požadavky, a nebát se je přednést. 
I v případě, že zaměstnavatel nebude ochoten vyhovět, stanou se pravděpodobně předmětem další disku-
se, nikoliv důvodem vašeho okamžitého odmítnutí.

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. Pevně však doufám, že nyní jste již na pohovor dobře 
připraveni a podaří se vám získat pracovní nabídku, po které jste toužili. Hodně štěstí!

 Náborový tým personálního oddělení společnosti PricewaterhouseCoopers
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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 poho-
voru dost možná odpovídat.

Přečtěte si přehled nejčastějších otázek při pohovoru.

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.

Tipy jak hledat práci

Nespoléhejte jen na úřady práce. Využijte například
Pracovní portály
Jsou na nich nabídky zaměstnání firem různého zaměření. Velká poptávka je po IT, programátorech, ob-
chodních zástupcích, manažerech různých typů zaměření atd. Nenajdete tu např. pedagogické profese. Na 
řadě portálů máte možnost založit si profil, přes který můžete sledovat o jaké pozice u kterých firem jste 
se již ucházeli. Výhodou vyhledávání volných pracovních pozic na pracovních portálech je jednoduchost 
a nejmenší časová náročnost.

Personální agentury
Jsou prostředníkem mezi zaměstnavatelem a uchazečem o zaměstnání. Firmám pomáhají agentury nalézt 
vhodného kandidáty na volné pracovní pozice a uchazečům o zaměstnání s nalezením vhodného pracov-
ního místa. Uchazeči za zprostředkování práce neplatí agentuře žádné poplatky a agentura na nich nesmí 
uplatňovat ani srážky ze mzdy. Pokud vás personalista shledá vhodným pro vybranou pozici, na další kolo 
jdete přímo do firmy, která zaměstnání nabízí.

Hledejte u zdroje
Většina firem umisťuje pracovní nabídky přímo na svých stránkách. Pokud se rozhodnete oslovit firmu 
touto cestou, velkou roli zde hraje kvalita motivačního dopisu. Proto je dobré psát každý dopis zvlášť s dů-
razem na ty vlastnosti, které firma od svého zaměstnance očekává. Někdy se vyplatí i jednoduše „googlit“.

Ptejte se kolem vás
Zeptejte se svých příbuzných kamarádů a známých. Je tu možnost, že se u nich uvolní místo a obrátí se 
právě na vás. Zmiňte se před nimi o svých zkušenostech a kvalitách, někdy dělá přímluva u šéfa hodně. 
Napište na facebooku, že hledáte práci. Čím víc přátel máte, tím víc se jich to dozví.
Facebook také rozjel pracovní portál Social Job Partneship. Momentálně je na něm víc než milion a půl 
pracovních nabídek.
Na popularitě stále nabývá i Linked-In, která má v současné době víc než 40 mil. uživatelů z celého světa. 
Na profilu je vhodné zaznamenat kromě osobních údajů také celou vaši dosavadní školní a pracovní kariéru. 
Linked-In totiž sledují i náboráři personálních agentur. Může se stát, že vás někdo osloví s pracovní nabíd-
kou. Nebojte se tedy sdělit světu, v čem jste dobří.
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