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Vážení studenti, absolventi, účastníci KONTAKTU 2020,

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

Účastí na KONTAKTU 2020 získáte nejen přehled o aktuálních nabídkách pracovních míst 
a  o  možnostech spolupráce s konkrétními společnostmi, ale také se dozvíte o nabídkách trainee 
programů a odborných stáží. Můžete si zde na vlastní kůži vyzkoušet, jak probíhá pracovní pohovor 
nebo si nechat zkontrolovat svůj životopis. Studenti nižších ročníků zde mohou najít například téma své 
diplomové práce či odbornou praxi. 

Předkládaný katalog je souhrnem základních informací o zúčastněných firmách a měl by vám 
napomoci při rozhodování o volbě budoucího zaměstnavatele.

Neváhejte využít příležitostí, které KONTAKT 2020 nabízí!

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

Za organizátory

Ivana  Veselá 
Fakulta ekonomicko-správní

Iva Ulbrichová 
Fakulta chemicko-technologická

V Pardubicích březen 2020
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na

1. Faurecia
2. ČSOB Pojišťovna a.s., člen holdingu ČSOB
3. FOXCONN CZ s.r.o.
4. JHV-ENGINEERING s.r.o.
5. Mazars s.r.o.
6. Česká spořitelna a.s.
7. Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
8. Coca-Cola HBC Česko a Slovensko
9. Philip Morris

10. Komerční banka
11. Quadient s.r.o.
12. ŠKODA TRANSPORTATION a.s.
13. Digiteq Automotive s.r.o.
14. AŽD Praha s.r.o.
15. TE CONNECTIVITY
16. VERA, spol. s r.o.
17. Generali Česká pojišťovna a.s.
18. Ministerstvo zdravotnictví
19. PARTNERS Financial Services a.s.
20. Kooperativa pojišťovna a.s.

21. eBRÁNA s.r.o.
22. První Signální a.s.
23. Siemens Mobility s.r.o.
24. Procter&Gamble
25. Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech s.r.o.
26. EURES - Evropské služby zaměstnanosti
27. PROFI CREDIT Czech a.s.
28. Etnetera a.s.
29. KPMG Česká republika
30. skupina Unipetrol
31. Grafton Recruitment s.r.o.
32. PKP CARGO INTERNATIONAL a.s.
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33. CZECHOSLOVAK GROUP
34. Iveco Czech Republic a.s.
35. Eurocentrum Pardubice - Úřad vlády ČR
36. OLTIS Group a.s.
37. Unicorn a.s.
38. Continental Automotive
39. Synthesia a.s.

1. FARMAK a.s.
2. Synthon s.r.o.
3. ON Semiconductor Czech Republic s.r.o.
4. PRECIOSA a.s.
5. Synthesia a.s.
6. Contipro a.s.
7. Kayaku Safety Systems Europe a.s.
8. MemBrain s.r.o.; MEGA a.s.
9. proseat Mladá Boleslav s.r.o.

10. SAINT-GOBAIN ADFORS CZ
11. Austin Detonator s.r.o.
12. KERAMTECH s.r.o.
13. Argotech a.s.
14. Valeo
15. ERA a.s.
16. Teva Czech Industries s.r.o.
17. Spolek pro chemickou a hutní výrobu a.s.
18. Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum a.s.
19. AGROFERT a.s.
20. Správa železnic, státní organizace
21. LAURYN s.r.o.
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PROGRAM VELETRHU

čas akce místo/poznámka

9.00 Zahájení veletrhu přízemí Auly, 
FChT foyer 1. patro 

9.00 – 15.00 Osobní konzultace se zástupci fi rem 
suterén, přízemí 
a 1. patro Auly, 
foyer FChT

9.30 – 14.00 Konzultace CV Aula 1. patro

9.15 – 14.00  Pohovory nanečisto Aula  učebna A5  
(1. patro)

9.30 – 14.00 Konzultace LinkedIn profi lu Aula učebna A4  
(1. patro)

9.00 – 15.00 Jak a kam za prací do Evropy 
osobní konzultace Aula 1. patro

13.00 – 13.30 Jak a kam za prací do Evropy 
přednáška Aula učebna A1 

13.30 – 14.30  
Jak budovat svůj osobní brand na sociálních 
sítích za účelem uplatnitelnosti na trhu práce
přednáška

Aula učebna A1

9.30 – 13.00 Fotografování a služby vizážistky Aula suterén

pátek 13. 3.
8.00 – 13.00

Assessment centrum nanečisto nutno přihlásit se 
předem

15.00 Ukončení veletrhu

PŘEHLED FIREM

CO NABÍZÍME?
Super partu odborníků, co Ti pomůžou 
nastartovat Tvoji kariéru. A nejen to! 
U nás můžeš vybírat ze zajímavé kombinace 
benefitů, motivačního ohodnocení a možnost 
rychlého nástupu kariéry.

JAK ZAČÍT?
Dej nám o sobě vědět 11. 3. na HR pointu! 
Přihlásit se můžeš na stáž, do trainee 
programu, a nebo si rovnou vybereš 
práci v oboru.

KONTAKT
E: kariera@agrofert.cz
www.agrofert.cz

Najdeš nás také na Instagramu
a Linkedin

@agrofert.cz
www.agrofert.cz

Najdeš nás také na Instagramu

Super partu odborníků, co Ti pomůžou 
nastartovat Tvoji kariéru. A nejen to! 
U nás můžeš vybírat ze zajímavé kombinace 
benefitů, motivačního ohodnocení a možnost 

Dej nám o sobě vědět 11. 3. na HR pointu! 
Přihlásit se můžeš na stáž, do trainee 
programu, a nebo si rovnou vybereš 

Chceme právě Tebe 
do našeho týmu!

Jsi student nebo absolvent 
zemědělského, technického, 
chemického nebo 
potravinářského oboru?
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AUSTIN DETONATOR S.R.O.
Jasenice 712

755 01  Vsetín
 

ARGOTECH A.S.
 Sídlo: Holubova 978, Náchod 547 01

Provozovna: Náchodská 529, Trutnov 541 01

 

Optoelektronika, mikroelektronika a ultra přesná mechanika jsou hlavními činnostmi 
společnosti Argotech a.s. Zákazníkům po celém světě poskytujeme služby v oblasti výzkumu 
a vývoje produktů a procesů, inženýrských služeb, řízení projektů, výroby a poradenství. Argotech 
a.s. je mladá česká společnost založená v roce 2006, která se nachází ve městě Trutnov v podhůří 
Krkonoš.

Trutnov je městem lehkého průmyslu. Jsou zde zastoupeny firmy z elektrotechnického, 
energetického, strojírenského a automobilového průmyslu. Každý rok se v Trutnově koná mnoho 
kulturních a sportovních akcí, divadelních představení a hudebních festivalů. Pro jeho výhodnou 
polohu je Trutnov turistickým centrem, taktéž proto, že se nedaleko nachází nejvyšší pohoří 
Krkonoše.

Počtem 50 zaměstnanců se firma Argotech řadí mezi menší společnosti, avšak využívanou 
technologií se řadí ke špičce ve světě.

Do svého týmu hledáme absolventy i studenty vysokých škol pro: 
 – návrh a vývoj špičkových polovodičových komponent pro opto-elektronické systémy
 – verifikaci dosažených parametrů ve výrobě, design procesu, inovace a vývoj nových produktů
 – návrh a vývoj procesu výroby, měření
 – vedení a spolupráce na mezinárodních projektech.

FIRMA NABÍZÍ
 – profesní i osobní rozvoj,
 – vzdělávací kurzy (odborné, jazykové, osobní 
rozvoj),

 – perspektivní a stabilní zaměstnání, 
zaměstnanecké benefity (pružná pracovní 
doba, týden pracovního volna, cestovní 
pojištění, služební byt,  …)

FIRMA POŽADUJE
 – Chuť učit se nové věci, 
 – elektrotechnické či strojní vzdělání výhodou, 
 – technické znalosti, 
 – čtení technických výkresů, 
 – znalost práce s PC, 
 – angličtinu pro komunikaci se zahraničními 
partnery, 

 – schopnost práce v týmu.

KONTAKT
Eliška Stavrovská - personalista
prace@argotech.cz
tel.: 778 735 754

WWW.ARGOTECH.CZ

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 950 
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 znalosti angličtiny
 – samostatnost, zodpovědnost

AUSTIN DETONATOR S.R.O. 
      Jasenice 712 

755 01  Vsetín 
 

       

 

Austin Detonator s.r.o. se zabývá kompletní výrobou průmyslových iniciátorů (především 
neelektrických, elektrických a elektronických rozbušek) pro trhací práce při povrchovém i hlubinném 
dobývání nerostných surovin včetně ropy a zemního plynu a při stavebních pracích.  

Jsme součástí korporace Austin Powder Company, Cleveland, Ohio, USA. Máme sídlo ve Vsetíně a jsme 
jednou z nejvýznamnějších firem ve městě i ve Zlínském regionu. Zaměstnáváme 950 zaměstnanců. 

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

            
 
 

CO NABÍZÍME CO POŽADUJEME 

- praxe a stáže během VŠ studia  - vzdělání se zaměřením na chemii, 
- spolupráci při zpracování bakalářských  technologická zařízení nebo strojírenství 

a diplomových prací -  zájem o obor, nadšení a chuť na sobě stále 
- exkurze  pracovat 
- uplatnění v dynamické mezinárodní společnosti - aktivní znalosti angličtiny 
- příležitost pro další vzdělávání a profesní růst - samostatnost, zodpovědnost 
- široký program zaměstnaneckých benefitů  
 (25 dnů dovolené, roční odměny, příspěvek na  
 dopravu, závodní stravování, ad.)  
- podporu při dojíždění nebo přestěhování 

                         

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



2020  |  KONTAKT  |  přehled fiRem  |  1514  |  přehled fiRem  |  KONTAKT  |  2020

  

  
   
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.  

 
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! 

 
 Andrea.kaiserova@continental-corporation.com 

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

  
 

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

Blanka Kašparová
Personalistka
+420 465 519 561
Blanka.Kasparova@contipro.com

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

KDO JSME?KDO JSME?
Jsme ryze česká biotechnologická společnost s tradicí od roku 1990. Jsme ryze česká biotechnologická společnost s tradicí od roku 1990. Vyrábíme kyseli-
nu hyaluronovounu hyaluronovou nejvyšší kvality pro prestižní světové značky. Naše suroviny pro farma nejvyšší kvality pro prestižní světové značky. Naše suroviny pro farma-
ceutický a kosmetický průmysl vyvážíme do více než 70 zemí světa. Díky internímu vý-ceutický a kosmetický průmysl vyvážíme do více než 70 zemí světa. Díky internímu vý-
zkumu a vývoji, kterému se věnuje 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 zaZkušené výzkumné pracovníky, ale také absolventy přírodovědných oborů a oborů zaZkušené výzkumné pracovníky, ale také absolventy přírodovědných oborů a oborů zaZkušené výzkumné pracovníky, ale také absolventy přírodovědných oborů a oborů za-
měřených na strojírenství, mechatroniku, elektrotechniku a nanotechnologie. Uvítáme měřených na strojírenství, mechatroniku, elektrotechniku a nanotechnologie. Uvítáme 
i talenty z jiných oblastí. 

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

JAKÉ MÁME BENEFITY?
• Pružná pracovní doba s možností maximálního sladění pracovních a osobních aktivit
• Podpora odborného vzdělávání a osobního rozvoje
• 5 týdnů dovolené
• Zázemí stabilní společnosti s tradicí vice než 28 let na světových trzíchZázemí stabilní společnosti s tradicí vice než 28 let na světových trzích
• Stravování v areálu společnosti s příspěvkemStravování v areálu společnosti s příspěvkem
• Sleva na firemní produktySleva na firemní produkty
• Bezúročné půjčky na bydlení
• Roční bonus za nenemocnost (plné využití pracovní doby)
• Firemní byty, pomoc při relokaci

ZAUJALI JSME VÁS? OZVĚTE SE NÁM A URČITĚ NĚCO VYMYSLÍME.

POJĎTE
DĚLAT VĚDU 
S NÁMI
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Výrobce vojenských, bezpečnostních 
a záznamových systémů.

www.reti a.cz

HLEDÁME:
• Vývojáře SW/HW
• Projektové manažery
• Systémové inženýry

a další

www.dako-cz.cz

HLEDÁME:
• Vývojové pracovníky
• Soft ware specialisty
• Procesní inženýry
• Vývojové technology

Přední výrobce pneumati ckých, elektromechanic-
kých a  hydraulických brzdových systémů a kom-
ponentů pro kolejová vozidla s více jak 200letou 
tradicí. 

Zdroj: Siemens Mobility

www.eldis.cz

HLEDÁME:
• Vývojáře SW/HW
• Elektrotechniky
• Servisní techniky

Přední světový výrobce leti štních přehledových 
radarů, přesných přistávacích radarů a systémů
pro řízení letového provozu.

Jsme přední průmyslový holding v České republice a na Slovensku, 
který v několika desítkách fi rem zaměstnává více jak 8 200 lidí 
v různých odvětvích. Komplexním portf oliem našich služeb 
a výrobků se řadíme často mezi nejlepší a největší hráče Evropy 
v různých oborech. Společnosti  DAKO-CZ, ELDIS Pardubice a RETIA 
jsou součástí  skupiny CZECHOSLOVAK GROUP.

Neustále hledáme nové talenty, zejména pak na pozicích:

• podnikové fi nance: controlling, reporti ng, fi nanční účetnictví, 
treasury, IFRS, trainee pro absolventy

• další oblasti  uplatnění: IT, právní oddělení, IMS, Real Estate, HR, 
Marketi ng, Akvizice

Více info na www.czechoslovakgroup.cz

Třemošnice

Pardubice

Pardubice

Přelouč/Praha

Přelouč/Praha

hr_inzerce_2xA5_final.indd   1-2 14.02.20   15:43
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Každý má mít 
prostor pro svou 
profesní realizaci

Vystudoval jsem pojistné inženýrství na Univerzitě v Pardubicích a do ČSOB Pojišťovny jsem nastoupil před osmi lety. Moje pracovní zařazení je Risk manažer. Zajímavá a pro mě velice sympatická kombinace matematiky, statistiky a analýzy dat. Nejvíce si v naší společnosti cením otevřené a přátelské atmosféry, která dává možnost kdykoliv se obrátit na kolegy s prosbou o pomoc, radu či jejich názor. Důležité pro mě je, abych ve své práci nacházel smysl 
a možnost seberealizace.

„

Jan Zajíc, 
Risk manažer
ČSOB Pojišťovna

„

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

466 100 777www.csobpoj.cz/kariera

CSOB_HR_kampan_A5.indd   2 10.01.19   10:56
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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!

DIGITEQ AUTOMOTIVE
Praha- Mladá Boleslav- Plzeň

Elektrické a elektronické systémy v automobilech hrají stále důležitější roli. Starají se o naše 
pohodlí i bezpečnost a bez jejich existence bychom si dnešní jízdu autem uměli jen stěží představit. 
Jejich vývoj a stálá inovace jsou zásadními faktory úspěchu každého výrobce automobilů. Jsme 
100%ním členem skupiny Volkswagen a jsme důležitou součástí těchto aktivit. 

Studuješ VŠ/VOŠ s technickým zaměřením a hledáš aktuálně příležitost učit se od odborníků 
z praxe?

Zvládl/a bys chodit při škole do práce na min. 15 hod týdně?

Neváhej a pošli nám své CV a motivační dopis! 

V případě oboustranné spokojenosti spolupráce formou HPP po dokončení Tvého studia.

KONTAKT
Petra Nováková. +420 703 467 061
petra.novakova@digiteqautomotive.com
Digiteq Automotive s.r.o.
Novodvorská 994/138 Praha 4 142 21

NABÍZÍME:
– Vzdělávání
– Snížený pracovní úvazek (37,5 hod./týden)
– Flexibilní pracovní doba
– 5 týdnů dovolené, Sick days
– Flexi volno – možnost napracovat si poskytnuté volno
– Stravenky
– Program Multisport
– Zvýhodněný operativní leasing na vozy Škoda
– Jazykové kurzy (AJ/NJ) přímo na pracovišti
– Odměna za doporučení nového kolegy ve výši 30 000 Kč
– Řada fi remních akcí

POŽADUJEME:
– Komunikativní znalost 
– Radost z práce v týmu
– Proaktivní přístup
– Samostatnost
– Analytické uvažování

Orientace v oblasti automobilové 
elektroniky bude tvou výhodou.

�  /digiteqautomotive
�  /company/digiteqautomotive/
�  /digiteqautomotive/
www.digiteqautomotive.com
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STAŇTE SE SOUČÁSTÍ FIRMY, 
KTERÁ PÍŠE HISTORII

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

Aktuální volné pozice na kariera.era.aero

PRACOVIŠTĚ:
• Pardubice
• Praha
• Brno
• Strakonice
• Uherské Hradiště

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

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

ERA a.s.
Průmyslová 462
530 03 Pardubice www.era.aero

KONTAKT:

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 108 pracovníků

Jsme zaměřeni na malé a střední firmy, 
které chtějí, aby jejich byznys rostl. 
Klientům poskytujeme optimální webové, 
e-shopové či onlinové řešení, aby se 
mohli soustředit na svůj byznys  
a digitální svět nechat na nás.

Jsme eBRÁNA,
pardubická digitální agentura

facebook.com/eBRANA.cz

instagram.com/ebrana_cz

linkedin.com/company/ebr-na

realizovat se

brigády

odborné stáže a praxe

vedení diplomových a bakalářských prací

kurzy a školení

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

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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Vytváříme webová řešení, mobilní aplikace, e-shopy...

Firemní narozeniny      Dev Day      Oktobírfest      

víkendový Offline      Future Port Prague      

Kódohraní      Vánoční večírek      

Etnetera Group ples

Přidej se k nám!

Java      Spring      React

JavaScript      Node.js      Kotlin      

React Native      Swift      Scala      Linux

kariéra YouTube

PRÁCE ZÁBAVA

EURES - EVROPSKÉ SLUŽBY ZAMĚSTNANOSTI
Úřad práce České republiky

www.uradprace.cz
www.eures.cz

www.eures.europa.eu 

JAK A KAM ZA PRACÍ DO EVROPY
– EURES - EURopean Employment Services jsou Evropské služby zaměstnanosti
– EURES - informační a poradenská síť v zemích EU/EHP a ve Švýcarsku (32 zemí)
– EURES - poskytuje služby a informace související s mobilitou pracovníků v Evropě (volný 

pohyb pracovní síly v rámci EU/EHP a Švýcarska)
– Evropský portál pracovní mobility EURES www.eures.europa.eu obsahuje celoevropskou 

databázi volných míst, registrovaným zaměstnavatelům umožňuje přístup k zájemcům o práci. 

– Služby EURES jsou poskytovány bezplatně a lze jich využívat prostřednictvím internetových 
portálů EURES nebo prostřednictvím konzultací na pracovištích Úřadu práce ČR.

ČESKÝ PORTÁL EURES:
www.eures.cz 

– Životní a pracovní podmínky v zemích 
EU/EHP a ve Švýcarsku

– Volná pracovní místa ze zemí EU/EHP 
a Švýcarska 

– Burzy práce, kalendář akcí
– Informace o práci v ČR pro zájemce 

z evropských zemí 
– Informace a služby pro zaměstnavatele 
– Kontakty na službu EURES v ČR

EVROPSKÝ PORTÁL EURES:
www.eures.europa.eu 

– Evropská databáze volných pracovních míst 
v zemích EU/EHP a ve Švýcarsku

– Databáze CV on-line (možnost registrace 
zájemců o práci a zaměstnavatelů) 

– Životní a pracovní podmínky v zemích 
EU/EHP a ve Švýcarsku 

– Kontakty na službu EURES v zemích EU/EHP 
a ve Švýcarsku

– On-line veletrhy práce 
www.europeanjobdays.eu

KONTAKT
Úřad práce České republiky
EURES 
www.uradprace.cz/web/cz/kontakty-na-eures-poradce 

Projekt je spolufi nancován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost 
a státního rozpočtu České republiky.
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Zaujalo tě to? Ozvi se mi: 

David Havelec 
+420 724 337 081
david.havelec@faurecia.com

A pro ty, které neláká cizina jsou 
tu naše karierní stránky, kam
inzerujeme pracovní příležitosti  
ve všech sedmi závodech v ČR: 

faurecia.jobs.cz

flexibilní pracovní doba docházka 15-20 hodin týdně

eventy pro naše stážisty 
z celé republiky

zkušenosti z praxe z oddělení 
štíhlé výroby, kvality, údržby,   
technologie, HR nebo financí

Studium už máš  
zdárně za sebou? 
Hledáš full-time?

Chceš rozjet kariéru co nejdřív? Nevíš, jak to sladit se studiem  
a nezbláznit se z toho? Ve Faurecii pro tebe máme řešení, kterému 
říkáme Working Students program:

VIE program pro absolventy

• hlavní pracovní poměr
• dvouletá zahraniční zkušenost
•  příležitosti napříč obory

a zěměmi po celém světě

spolunamtoladi.cz
Tr

ai
ne

e 
pr

og
ra

m

Rozjeď to s námi 
v Trainee programu
Technologiemi u nás ve Foxconnu žijeme. Aby také 
ne, když jsme jedním z největších výrobců elektronic-
kých a elektrotechnických zařízení a součástek  
do počítačů na světě. Celosvětově za náš tým kope 
více než million lidí. Jen v České republice je nás skoro 
5 tisíc. V Pardubicích zabírají naše závody plochu jako 
16 fotbalových hřišt a denně vypravíme k zákazníkům 
40 kamionů našich výrobků.

Každý rok pro absolventy otevíráme Trainee program, 
ve kterém si můžete vybrat z pozic v nejrůznějších  
oblastech – IT, Inženýring, Automatizace, Výroba  
a logistika, Cost management, Nákup a další... 

Co Trainee program nabízí?
• V rámci Trainee pozice pracuješ na plný úvazek  

a dostáváš tedy řádnou mzdu.

• Máš možnost poznat kolegy, získat cenné zkušenosti 
a přátele na celý život nejen z řad Trainees.

• A rozhodně se nebudeš nudit...

... A k tomu navíc:
• Množství rozvojových aktivit a inspirativních setkání 

se zajímavými lidmi.

• Spousta exkurzí, které ti pomohou poznat celou  
společnost z různých úhlů pohledu.

• Celoprogramová soutěž o ceny pro nejlepšího Trainee.

• Standardní zaměstnanecké benefity (obědy od 21 Kč, 
3000 Kč ročně na volný čas a zdraví, týden  
dovolené navíc,...).

• A mnoho dalšího.

zamestnanipce@cz.foxconn.com

prace.foxconn.cz

O
te

ví
rá

m
e
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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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Zažij s námi životní jízdu! Více na www.ivecocr.cz/kariera

                   VÍTEJTE V IVECO BUS

Proč právě Iveco Czech Republic?

možnost poznat naše podnikové procesy. Čeká na Vás jedinečná šance podílet se na výrobě         
autobusů ve firmě, která je světovou jedničkou ve svém oboru. Budete členem naší velké       
rodiny a uvidíte výsledky své práce v reálném životě. Jsme IVECO … jsme svět autobusů.

VYUŽIJ SVOJI PŘÍLEŽITOST V IVECO ČR:

SPOLUPRÁCE NA BP A DP

STÁŽE / TRAINEE PROGRAMY

PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI PRO ABSOLVENTY

ivecoczechrepublic

Zažij s námi životní jízdu! Více na www.ivecocr.cz/kariera 
 

                   VÍTEJTE V IVECO BUS 

Proč právě Iveco Czech Republic? 
Stanete se součástí mezinárodní společnosti s mnohaletou historií a budete mít unikátní        
možnost poznat naše podnikové procesy. Čeká na Vás jedinečná šance podílet se na výrobě         
autobusů ve firmě, která je světovou jedničkou ve svém oboru. Budete členem naší velké       
rodiny a uvidíte výsledky své práce v reálném životě. Jsme IVECO … jsme svět autobusů. 

VYUŽIJ SVOJI PŘÍLEŽITOST V IVECO CR: 

SPOLUPRÁCE NA BP A DP 

 

STÁŽE / TRAINEE PROGRAMY 

 

PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI PRO ABSOLVENTY 

ivecoczechrepublic KERAMTECH s. r. o. Žacléř, Horská 139

Rodinná firma s dlouholetou tradicí,
vyrábějící elektrotechnický porcelán

a pomůcky pro slévárenství

Nabízíme:

ź zázemí rodinné firmy s dlouholetou tradicí
ź odpovídající finanční ohodnocení, další vzdělávání
ź možnost osobního a profesního růstu
ź práce v mladém kolektivu
ź firemní benefity (penzijní připojištění, rehabilitace, příspěvek na stravování)

Požadujeme:

ź VŠ vzdělání nejlépe se zaměřením na technologii keramiky nebo 
keramických materiálů, případně anorganickou chemii, nebo SŠ 
keramického zaměření s praxí minimálně 3 roky

ź řidičský průkaz skupiny B
ź aktivní přístup k práci, samostatnost
ź flexibilitu, loajálnost, invenci

Kontakt:

 Personální úsek
 Ludmila Burešová
 Mobil: +420 736 751 809
 Tel.:    + 420 499 739 713
 E-mail: buresova@keramtech.cz

www.keramtech.cz
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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!

HLEDÁME

Vývojáře
Konstruktéry
Programátory

hr@jhv.cz

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

ROZHOVOR

S JAKUBEM EXNEREM

PROGRAMÁTOR PLC
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co dělat, ale vytváříš k tomu i celé uživatelské rozhraní. 
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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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na výsluníMÍSTO

�    kvalitní zaškolení 
�    práci v týmu zkušených kolegů  
�    pružnou pracovní dobu 
�    možnost pracovního postupu v rámci skupiny KB 
�    zaměstnanecké benefity a bankovní výhody 
 
Seznam aktuálně nabízených pozic naleznete na kb.jobs.cz  
anebo nám napište na volna_mista@kb.cz.

 kb.jobs.cz

PAK TOHLE MÍSTO DRŽÍME PRÁVĚ VÁM.

U nás získáte: 

JSTE ČERSTVÝ 

ABSOLVENT?

KB HR inz Studenti UNI A5 2-19.qxp_Sestava 1  04.03.19  14:48  Stránka 1

Vyrostli jsme 
v KPMG
Audit mě učí porozumět nejen 
byznysu, ale i lidem. Už po dvou 
letech řídím vlastní tým i zakázky.

Honza Směták
Senior, Audit Commercial 

www.vyrostlijsme.cz

Nejžádanější zaměstnavatel dle studentů 
ekonomických fakult v ČR.
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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

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
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www.lauryn.cz

ODBOR PERSONÁLNÍ

� � �

Pokud máte zájem o zodpovědnou a smysluplnou práci, rádi Vás uvítáme v našich řadách. 
Hledáme nové kolegy a kolegyně, kteří by se chtěli mimo jiné podílet na zlepšování bezpečnostní 
situace a veřejného pořádku, dohlíželi na bezpečnost na silnicích a společně s námi by bojovali 
proti kriminalitě. Zároveň si mohou prohlubovat i své znalosti a odbornou kvalifi kaci.

NABÍZÍME
– stabilní zaměstnání
– pracovní dobu 7,5 hodin denně (37,5 hodin 

týdně)
– pravidelný služební příjem (hrubý nástupní 

plat 24 220,- Kč s nárůstem na 29 640,-Kč po 
absolvování roční základní služební přípravy)

– 6 týdnů dovolené
– 14 dní rehabilitační lázeňský pobyt
– služební volno s poskytnutím služebního 

příjmu (např. darování krve, studijní volno)
– náborový příspěvek 75 000 Kč
– příspěvky na dovolenou, rekreační pobyt, 

kulturní akce, příspěvky na stravné
– odchodné, výslužné a řadu dalších výhod

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

hledáme posily do našeho týmu

PŘEDPOKLADY K PŘIJETÍ DO 
SLUŽEBNÍHO POMĚRU
Příslušníkem policie se může stát každý 
občan České republiky, který:
– je starší 18-ti let
– je bezúhonný
– má minimálně střední vzdělání s maturitou
– je zdravotně, osobnostně a fyzicky způsobilý 

k výkonu služby
– je svéprávný
– není členem politické strany nebo 

politického hnutí
– nevykonává živnostenskou nebo jinou 

výdělečnou činnost a není členem řídících 
nebo kontrolních orgánů právnických osob, 
které vykonávají podnikatelskou činnost

e-mail: krpe.nabor@pcr.cz
https://nabor.policie.cz

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
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*Společnost si vyhrazuje právo na učinění kvali�kovaného výběru v případě většího množství zájemců.

ZA HRANICE CHEMICKÝCH 
REAKCÍ A VZRUŠUJÍCÍCH 
INOVACÍ

VAŠE KARIÉRA ZAČÍNÁ U NÁS

PRŮMYSLOVÁ 
CHEMIE

CHEMICKÉ 
SPECIALITY

AGRO
CHEMIKÁLIE

www.draslovka.cz/job

Lučební závody Draslovka a.s. Kolín
Havlíčkova 605, 280 02 Kolín IV, Czech Republic

Společnost Lučební závody Draslovka a.s. Kolín patří k tradičním výrobcům chemických 

specialit ve světě. Společnost je marketingově orientovaná se zaměřením na zákazníka, 

schopná pružně a rychle reagovat na změny tržní situace, požadavky trhu a jednotlivých 

zákazníků.

Základní strategií společnosti je zpracování kapalného kyanovodíku do následných 

produktů a výrobků s vyšší přidanou hodnotou.

TRAINEE PROGRAM

DIPLOMOVÉ PRÁCE

STÁŽE PRO STUDENTY VŠ

PRACOVNÍ POZICE NA HPP
Kontaktujte nás na:
job@draslovka.cz
nebo +420 321 335 315

ÚČETNICTVÍ A 
OUTSOURCING 

TRANSAKČNÍ ODDĚLENÍ AUDIT 

DAŇOVÉ PORADENSTVÍ MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ ZNALECTVÍ 

NA CO SE U NÁS MŮŽEŠ TĚŠIT: HLEDÁME:

• Tebe, pokud jsi čerstvý nebo budoucí absolvent, máš analytické 
myšlení a zálibu v číslech.

• Chceš komunikovat v angličtině.
• Rozumíš sl s tabulkami a funkcemi v Excelu.
• Chceš růst a kariérně postupovat bez toho, abys musel/a soutěžit s 

ostatními.

• Rychlé výběrové řízení.
• Zaučení a neustálou podporu kolegů.
• Rychlý kariérní růst.
• Sídlo v centru Prahy na Florenci.
• Flexibilní pracovní doba.
• Vzdělávání přes Mazars University nebo na externích 

školeních.
• Sportovní a kulturní akce hrazené firmou (např. lyžování v 

Alpách).

ZAUJALI JSME TĚ? POŠLI NÁM SVŮJ ŽIVOTOPIS  A STAŇ SE JEDNÍM Z NÁS! 
MÁŠ DOTAZ? NEVÁHEJ A KONTAKTUJ NÁS: HR@MAZARS.CZ 

PRO BLIŽŠÍ INFORMACE SLEDUJ  NAŠE KARIÉRNÍ STRÁNKY: 

WWW.MAZA RSCAR E E RS.CO M/CZ/ 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ:
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PRACUJTE S NÁMI

Jsme mezinárodně úspěšná česká firma 
s moderním výzkumem a vývojem ve Stráži pod Ralskem.
.

Naše technologie šetří zdroje v automotive
nebo potravinářství a napravují ekologické škody.
.

S námi budete mít příležitost realizovat projekty
po celém světě. www.mega.cz/volna-mista

JSME VÝZKUMNÍCI,
VÝROBCI A VIZIONÁŘI
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ON SEMICONDUCTOR CZECH REPUBLIC, S.R.O.
1. máje 2230 

756 61  Rožnov pod Radhoštěm

Jsme úspěšným světovým výrobcem polovodičů s dlouhou tradicí a více než 2000 zaměstnanci 
v České republice. Naše výrobky mají široké využití v různých oblastech, jako jsou spotřební 
a průmyslová elektronika, automobilový průmysl, telekomunikační technologie a výpočetní 
technika. V České republice působíme v Rožnově pod Radhoštěm a v Brně v oblastech:

– návrhu integrovaných obvodů 
– výzkumu a vývoje nových technologií
– technologiích výroby křemíkových desek a polovodičových čipů

Více o společnosti najdete na www.onsemi.cz a www.kariera-onsemi.cz.

FIRMA NABÍZÍ
Pro studenty:
– placené stáže a brigády
– stipendia
– specifi kace témat a vedení bakalářských/

diplomových prací
– exkurze
– prohlídky pro veřejnost
– pro absolventy nabízíme uplatnění na 

zajímavých pracovních pozicích

TYPICKÉ POZICE
– technolog výroby křemíkových desek
– technolog výroby čipů
– inženýr výzkumu a vývoje
– inženýr laboratoře
– průmyslový inženýr
– inženýr součástek
– produktový inženýr

Zaměstananecké benefi ty:
– příspěvek na dopravu a bydlení
– 1 týden dovolené navíc
– 3 sick days (pro náhlé nemoci)
– bridge days
– příspěvek na stravování
– Ticket Benefi ts Card
– příspěvek na penzijní připojištění
– vánoční dárky
– výhodné volání pro zaměstnance a rodinné 

příslušníky

KONTAKT
Oddělení náboru zaměstnanců
ON Semiconductor Czech Republic s.r.o.
1. máje 2230, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 

telefon: +420 571 753 696 
email: jobscz@onsemi.com
www.onsemi.cz   |   www.kariera-onsemi.cz
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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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Skupina PKP CARGO INTERNATIONAL, 
člen skupiny PKP CARGO, patří k nejvýznamnějším 
poskytovatelům služeb nákladní železniční dopravy 
v Evropě a zaměstnává přibližně 2 000 pracovníků.

JE ŽELEZNICE VAŠÍM KONÍČKEM?
 NABÍZÍME PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI ZEJMÉNA V OBLASTECH:
 ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY
 ŽELEZNIČNÍCH STAVEB
 OPRAV A ÚDRŽBY KOLEJOVÝCH VOZIDEL
 SPEDIČNÍCH A LOGISTICKÝCH SLUŽEB
 MEZINÁRODNÍHO OBCHODU

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

STIPENDIJNÍ PROGRAM PRO STUDENTY
MĚSÍČNÍ PŘÍSPĚVEK KE STUDIU AŽ 4 000 KČ
BONUS PŘI ÚSPĚŠNÉM UKONČENÍ STUDIA
JISTOTA ZAMĚSTNÁNÍ V OBORU PO UKONČENÍ STUDIA

KARIERA.PKPCARGOINTERNATIONAL.COM 
KARIERA@PKPCARGOINTERNATIONAL.COM

ai15803773917_letak_HR_A5_print.pdf   1   30.01.2020   10:43:14

PHILIP MORRIS ČR A.S. 
Vítězná 1, Sedlec, 284 03 Kutná Hora

Pmicareers.cz

Možná neznáte Philip Morris, ale určitě znáte naše značky - Marlboro, L&M, lokální Sparty nebo 
nový bezdýmný IQOS a Heets. Jsme leader na trhu tabákových výrobků jak u nás, tak ve světě. 
V Kutné Hoře máme továrnu, která hraje klíčovou roli v našem úspěchu. Neustále pracujeme na 
zlepšení našich výrobních procesů, a proto hledáme mladé inovativní kolegy, kteří nám s tím 
pomohou.

Naši lidé jsou pro nás priorita, proto se o ně staráme v mnoha oblastech. Je samozřejmostí 
mít rovné podmínky pro muže i ženy. Proto se již od roku 2018 pyšníme certifi kátem Equal Salary 
a letos po 6. jsme získali ocenění Top Employer 2020.

PŘÍLEŽITOSTI PRO STUDENTY & ABSOLVENTY
Mladí lidé jsou nedílnou součástí naší fi remní DNA. Najdete zde příležitosti jak pro studenty, tak 

i absolventy, ideálně ekonomického a technického zaměření. Hledáme do oblastí výroby, fi nancí, 
marketingu, obchodu nebo HR, stačí si jen vybrat. 

Hledáme lidi, kteří chtějí pracovat na projektech ve svých odděleních, přinášet nové nápady 
a vymýšlet nové cesty. Chceme, abyste pochopili fungování celé továrny a jak spolu jednotlivé 
oddělení spolupracují.

KONTAKT
Web: pmicareers.cz
E-mail: prace@pmi.com

Sleduj nás na:
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Preciosa je předním světovým výrobcem skleněných strojně broušených 
bižuterních a šperkových kamenů, klasických i moderních dekorativních 
svítidel, tradičních českých perliček, křišťálových dárkových předmětů, 

trofejí, exkluzivní bižuterie a výhradní výrobce skleněných zátek Vinolok.

Zákazníkům z celého světa přinášíme výrobky v kvalitě rovnající 
se absolutní světové špičce. Máme vlastní výzkumnou a vývojovou 

základnu. Naše a� lace jsou rozmístěny po celém světě.

K Preciose neodmyslitelně patří i Nadace Preciosa, která za 25 let své 
existence rozdělila v našem regionu na 250 milionů Kč

NABÍZÍME PŘÍLEŽITOSTI V OBLASTI VÝROBY, VÝZKUMU A VÝVOJE, 
STROJÍRENSTVÍ,  KVALITY, INOVACÍ,  V OBCHODNÍ SFÉŘE I  V MARKETINGU

Přidejte se k nám 
a pojďte s námi krášlit svět!

www.preciosa.com

PROCTER & GAMBLE – RAKONA, S.R.O.
 

Společnost Procter & Gamble Rakona, která byla založena v roce 1991, má v současné době 
kolem 400 zaměstnanců, včetně několika desítek inženýrů, kteří pracují na manažerských 
pozicích výrobního závodu Rakona. Výrobní podnik Rakona patří mezi deset největších podniků 
společnosti P&G, mající celkem 140 závodů po celém světě.

Zároveň je také největší firmou v Evropě vyrábějící prací prášky a neustále se rozrůstá, aby byla 
schopna plnit náročné požadavky spotřebitelů ve střední a západní Evropě.

FIRMA NABÍZÍ
 – Mladý kolektiv
 – Ubytování v Rakovníku v bytovém studiu nebo podporu na dojíždění či vlastní bydlení
 – Zajímavé benefity : stravování za zvýhodněné ceny,nákup výrobků P&G ve firemní prodejně, 
podpora zdravého životního stylu včetně možnosti využívat fitness centrum v areálu podniku

FIRMA POŽADUJE
Absolventy VŠ, kteří jsou týmovými hráči. Od prvního dne Tě čeká reálná práce na zlepšování 

výrobních procesů,žádné stínování! Nastoupíš jako procesní inženýr s možností kariérního 
a  pravidelného platového růstu. Náš cíl je rozvoj našich zaměstnanců a proto jim dáváme 
příležitost měnit pracovní pozice a tím rozšiřovat své zkušenosti a dovednosti.

KONTAKT
Veronika Melčová 
e-mail: melcova.v@pg.com
telefon: 313 522 797
https://pg.jobs.cz/
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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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Ahoj,

hledáš brigádu se skutečnou praxí? Chceš si vyzkoušet 
reálný profesní svět, díky kterému získáš více zkušeností,
než mají Tvoji kamarádi? Přihlas se do našeho Junior 
Trainee Programu a staň se opravdovým orlem!

Přivítáme Tě v přátelském kolektivu a rádi Ti ukážeme, co je 
náplní naší práce. Zapojíme Tě do našich projektů, při 
kterých můžeš realizovat své nápady a rozvíjet svoji 
osobnost. Neváhej a vyleť z hnízda!

Těšíme se na Tebe! 

Cke pog kok gokego ůdokgg coůokgodk gůkeof

Sökg ok dúgok skgs dúpgl údsgúpdsgúsdp g pok gos dfo
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SYSTÉMY PRO KOLEJOVOU DOPRAVU 
 
 

www.1sig.cz 

 

 

Jsme zabezpečovací společnost s více než 20letou historií. Přestože se zaměřujeme hlavně na 
železnice, řídící systémy První Signální slaví úspěch i v dalších oblastech. Zabezpečujeme dopravu v metru i 
na tramvajových linkách a depech. V poslední době se zaměřujeme i na segment Smart City. Poskytujeme 
jak kompletní řešení na klíč, tak i (doprovodné) služby – zpracování analýz, studií a projektů. Následně 
provádíme servis i údržbu zabezpečovacích zařízení. Samozřejmostí je 24/7 hot line podpora.  
 
Za dobu více než 20let jsme v našem oboru dosáhli významných úspěchů. Jako první ve střední a východní 
Evropě jsme vyvinuli počítačově řízené a následně i plně elektronické staniční zabezpečovací zařízení. 
Komponenty i komplexní řešení z produkce První Signální byly úspěšně instalovány v mnoha zemích 3 
kontinentů. Zákazníci z Evropy, Ameriky i Asie vyhledávají naše produkty pro jejich vysokou spolehlivost v 
nejrůznějších klimatických podmínkách, flexibilitu v odlišných provozních podmínkách a snadnou a rychlou 
údržbu.     
 
Studentům nabízíme: 

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

 
Naši zaměstnanci oceňují: 

• Moderní technologie 
• Možnost kariérního růstu 
• Přátelský tým 
• Firemní akce 
• Nadprůměrné mzdy 
• Příspěvek na stravování 
• Vzdělávání, včetně jazykových kurzů 
• 25 dnů dovolené 

 
Hledáme nové kolegy: 

• I v řadách absolventů škol 
• Zejména s elektrotechnickým a IT vzděláním 
• Na pozice vývojářů HW a SW, elektroprojektantů, testerů a servisních techniků 

 
Kontakt: 
telefon: +420 595 225 550 
e-mail: sekretariat@1sig.cz  
Navštivte naše stránky https://www.1sig.cz/ 
https://www.facebook.com/prvni.signalni/ 

 
 
 

 PRVNÍ SIGNÁLNÍ, A.S. 
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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, největším institucím z oblastí bankovnictví, pojišťovnictví, zdravotní péče a poskytovatelům 
služeb po celém světě. Ačkoli se jedná o globální společnost, celý vývojový tým sídlí v České republice, 
konkrétně v Hradci Králové, Olomouci a Ostravě. Z původních pěti lidí se rozrostl na současných 400+ 
zaměstnanců. Že se nám daří, dokazují i různá ocenění, která jsme získali: Zaměstnavatel regionu 
v letech 2011 - 2018, 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.  

PROČ PRÁCE U NÁS STOJÍ ZA TO? PROTOŽE
–  Je u nás dobře. Potvrzují to jak získaná ocenění z oboru, tak 

ocenění pro zaměstnavatele.
– Používáme nejnovější technologie a metody vývoje. Vyvíjíme 

i vlastní opensource (framework Bobril, objektové databáze BTDB).
– Obrovská koncentrace špičkových IT odborníků. Předávání 

znalostí.
– Moderní kancelářské prostory (ne open space), relax zóny, 

playstation, fotbálek, pinčes, polohovací stoly ad.
– Jedinečná fi remní kultura – to ale musíte poznat až na vlastní 

kůži. Máme rádi individuální odlišnosti, přičemž tvoříme tým, 
kde se navzájem podporujeme, diskutujeme, respektujeme 
své názory, vycházíme si vstříc, učíme se jeden od druhého.

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

– Software Consultant 

– Tester

– IT trainer

– UX Designer

– Clod Operations Engineer

join@quadient.com  |  www.joinquadient.com  |  www.quadient.com
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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 POČTVRTÉ!
Skupina Saint-Gobain Česká republika 
opět získala prestižní certifikaci
TOP EMPLOYER.
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SIEMENS MOBILITY, S.R.O.
Siemensova 2715/1, Praha – Stodůlky

155 00 Praha

Gró naší práce je oblast dopravy a mnohé s tím spojené. Neustále vyvíjíme nová chytrá řešení, 
která zvyšují a optimalizují dostupnost infrastruktury a zvyšují spokojenost zákazníka i cestujících.

V našem portfoliu naleznete:
– vývoj a konstrukci kolejových vozidel (od metra po vysokorychlostní vlaky),
– automatizaci železnic (výhybky, železniční přejezdy, zabezpečovací zařízení),
– inteligentní dopravní systémy (křižovatky, semafory, komunikace mezi vozidly),
– centrum sdílených služeb (nákup, controlling, účetnictví),
– a také se staráme o servis a údržbu vozů pražského metra linky C.

Měníme svět železniční dopravy a dopravní infrastruktury.

Najdete nás v Praze, Plzni, Brně a Ostravě.

UPLATNĚNÍ U NÁS NALEZNE:
– člověk se strojírenským zaměřením i elektrotechnikou
– projektový manažer, inženýr kvality i zkušený obchodník
– HW i SW Developer/Engineer
– účetní či nákupčí s dobrou jazykovou vybaveností
– elektromechanik, zámečník či servisní technik
– SW Tester, Java Developer nebo Embedded SW Developer
– SAP Consultant, Service Manager i IT Solution Architect   »   staci si vybrat!

CO NABÍZÍME:
– stipendijní program

– píšeš u nás BP či DP
– získáváš praxi placenou brigádou na reálných projektech
– podporujeme tě ve studiu měsíčním stipendijním příspěvkem

– brigády
– zaměstnání na poloviční/plný úvazek

– 25 dní dovolené, fl exibilní pracovní dobu a home offi  ce
– E-stravenky, MultiSport kartu a mobilní tarify
– jazykové kurzy a fi remní mateřskou školku
– zaměstnanecké slevy (např. na auto Škoda) a akciový program
– NAVÍC dle libosti nakládáš se svým osobním rozpočtem (min. 24 000 Kč) na:

– až 8 dalších dní placeného volna
– volnočasové aktivity
– penzijko a/nebo životko

KONTAKT
Jana Holasová
jana.holasova.ext@siemens.com  |  telefon: 720 172 053  |  www.siemens.cz/mobilityjobs

^

‘
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SKUPINA UNIPETROL
Záluží 1, Litvínov 7,  436 70

Milevská  2095/5, Praha 4, 140 00

 

Jsme rafinérská a petrochemická skupina. V Česku patříme z hlediska obratu mezi největší 
firmy, jsme jediným zpracovatelem ropy, výrobcem pohonných hmot a jedním z nejdůležitějších 
výrobců plastů. Do naší skupiny spadají rafinérie a výrobní závody v Litvínově a Kralupech nad 
Vltavou, společnost Paramo se značkou Mogul v Pardubicích a Kolíně, neratovická společnost 
Spolana a dvě výzkumná centra v Litvínově a Brně. Pod značkou Benzina provozujeme síť 413 
čerpacích stanic v Česku a 10 na Slovensku.

FIRMA NABÍZÍ
Pro absolventy (i bez předchozí praxe) máme 
interní Tréninkové centrum a školící programy, 
které rozšíří nabyté znalosti a propojí je s praxí.

Dále nabízíme spolupráci v oblasti diplomo-
vých prací nebo na vědecko-výzkumných pro-
jektech.

Zaměstnáváme bezmála 5 000 lidí, kterým se 
samozřejmě věnujeme. Naši zaměstnanci mají 
možnost využít množství nadstandardních be-
nefitů jako pravidelné lékařské prohlídky, stra-
venkové karty, možnost zřízení tankovací karty 
Benzina, vstupenky na domácí zápasy HC Ver-
va Litvínov nebo třeba Multisport kartu, kterou 
nabízíme zaměstnancům za 250 Kč!

FIRMA POŽADUJE
Ukončené minimálně bakalářské studium 
v  oboru chemickém, technickém, elektrotech-
nickém, strojním ekonomickém či týkající se 
ekologie a ochrany životního prostředí.

KONTAKT
Anna Říhová Horáková
Specialista náboru & HR marketingu

anna.horakova@unipetrol.cz
+420 225 001 615

WWW.UNIPETROL.CZ
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Správa železnic má nabídku 
pro všechny, které nebaví 
stereotyp a chtějí, aby jejich 
práce dávala smysl.

Dej se na 
dráhu!

Chceš mít 
jistotu 
různorodé 
práce?

www.szdc.czSpráva železnic
státní organizace

SPRÁVA ŽELEZNIC, STÁTNÍ ORGANIZACE
 

DEJTE SE NA DRÁHU!
Státní organizace Správa železnic vznikla v roce 2003 jako jedna ze dvou nástupnických 

organizací tehdejších státních Českých drah. Činnost Správy železnic zahrnuje provozování 
železniční dopravní cesty, zajišťování rozvoje a modernizace české železniční sítě, 
provozuschopnosti i údržby a oprav. Železnice, to nejsou jen pražce a koleje, ale táké mosty, 
tunely a celá soustava nádraží včetně malých zastávek.

Správa železnic přiděluje kapacitu dopravní cesty a je spárvcem více než 1 500 výpravních budov. 
Pečuje celkem o 9 400 kilometrů tratí, 6 700 mostů a 2 500 stanic a zastávek. Posláním Správy 
železnic je zajistit, aby železnice fungovala jako jeden celek k užitku zákazníků a cestujících.

K bezpečnému provozu je třeba zajistit, aby infrastruktura byla v dobré kondici. V posledních 
letech směřují miliardy korun nejen do modernizace tranzitních železničních koridorů, ale také do 
oprav a údržby dalších tratí včetně regionálních. 

Česká republika patří mezi země s nejhustší železniční sítí na světě a provoz na ní vyžaduje 
přesný řád. O jeho dodržování se nepřetržitě starají dispečeři Správy železnic. Řídí a zajišťují 
bezpečný a plynulý provoz pro včechny české i zahraniční dopravce, kteří se pohybují po našich 
tratích.

Sprava železnic si uvědomuje, že nádraží jsou a mají být pro lidi. Proto také k rekonstrukcím 
staničních buduch po celé České republice průstupujeme citlivě a s důrazem na současné trendy. 
Pro cestující budujeme nové přestupní terminály, parkoviště a zvalitňujeme nabídku služeb.

Patříme mezi největší zaměstnavatele v této zemi, pracuje u nás přes přes 17 000 lidí. Nabízíme 
zajímavou práci v prestižní firmě, stabilní uplatnění s možností osobního i profesního růstu, všem 
zaměstnancům zajišťujeme kvalitní zdravotnickou péči a benefity pro celou rodinu. 
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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



2020  |  KONTAKT  |  přehled fiRem  |  7372  |  přehled fiRem  |  KONTAKT  |  2020

ŠKODA TRANSPORTATION A.S.
Emila Škody 2922/1

301 00 Plzeň

 

Společnost Škoda Transportation je v oboru dopravního strojírenství tradiční českou firmou 
se silným postavením na domácím i světovém trhu. Jen málokterá značka proslavila Českou 
republiku ve světě tak, jako plzeňská Škoda. S jejími výrobky se lidé setkávají již více než sto 
padesát let.

Mateřská společnost Škoda Transportation a její dceřiné firmy se cíleně zaměřují na obor 
dopravního strojírenství. Mezi klíčové výrobky patří nízkopodlažní tramvaje, elektrické lokomotivy, 
metro, příměstské vlakové jednotky, trolejbusy, ale i trakční motory či kompletní pohony pro 
dopravní systémy.

FIRMA NABÍZÍ
Uplatnění u nás najde široká škála oborů. 

Mezi ty nejhledanější u nás patří konstruktéři, 
projektanti, technologové a obecně absolventi 
se strojním a elektro zaměřením. Neztratí 
se u  nás ani šikovný odborník na IT nebo 
projektový manažer.

FIRMA POŽADUJE
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.

KONTAKT
Mgr. Jakub Karel
HR Specialista
M: +420 733 696 675
jakub.karel@skoda.cz
www.skoda.cz

www.facebook.com/SkodaTransportation

SYNTHON, S.R.O.
Brněnská 32/597, 678 01 Blansko

www.facebook.com/Synthoncz

 

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

CO NABÍZÍME
 – moderní pracovní prostředí a špičkové 
vybavení

 – zázemí stabilní mezinárodní firmy
 – přátelskou a podporující atmosféru
 – práci, která má skutečně smysl
 – nadstandardní péči o zaměstnance a firemní 
benefity (týden volna navíc, příspěvky na 
životní a důchodové připojištění, Cafeteria, 
Multisport karta, příspěvek na stravování, ad.)

 – podporu při dojíždění a přestěhování
 – společenské a sportovní aktivity

AKTUÁLNĚ OTEVŘENÉ POZICE, KTERÉ BY VÁS MOHLY ZAJÍMAT
 – Procesní inženýr
 – Validační specialista v analytické laboratoři

Přijďte za námi na stánek zjistit více!
Nebo navštivte www.synthon.com/cz/kariéra, kde se můžete přihlásit na konkrétní pozici nebo 
podat otevřenou žádost. Těšíme se na Vaši reakci.

KOHO HLEDÁME
 – talentované absolventy chemických 
oborů, kteří chtějí dělat smysluplnou 
práci

 – kolegy, kteří přemýšlí v souvislostech 
a uvažují o svojí práci v širokém 
kontextu

 – týmové hráče, kteří se rádi dělí o své 
znalosti a zkušenosti

KONTAKT
Vendula Petýrková
HR Generalist

Vendula.petyrkova@synthon.com
T: +420 516 427 569 | M: +420 727 971 593 | www.synthon.com
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KONTAKTUJTE PERSONÁLNÍ ODDĚLENÍ
Michaela Bednářová
Specialista náboru

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

Náš TEam má 1300 zaměstnanců. 

JAKÉ BUDOUCÍ KOLEGY HLEDÁME? 
– Kolegy, kteří mají VŠ vzdělání technického, 

chemického směru
– Kolegy, kteří mají chuť se učit novým věcem
– Kolegy, kteří se chtějí stát součástí 

profesionálního TEamu

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

NABÍZÍME:
– Individuální přístup a prostor pro profesní 

růst
– Motivující fi nanční ohodnocení.
– 5 týdnů dovolené
– 13.plat
– Zajímavý roční bonus
– Odměnu za neabsenci
– Cafeteria systém
– Výhodné tarifní smlouvy s mobilním 

operátorem
– Dotované stravování
– Angličtina v dennodenní komunikaci s týmy 

po celém světě

www.te.com, www.te.jobs.cz, job.trutnov@te.com

TE CONNECTIVITY
GLOBÁLNÍ LÍDR V OBLASTI KONEKTIVITY

SMARTER, FASTER, BETTER

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

nastaRtujte vaši kaRiéRu s námi!

PŘIPOJTE SE K NÁM A ZLEPŠUJTE S NÁMI ŽIVOTY LIDÍ PO CELÉM SVĚTĚ!

Opavská Teva je významnou součástí největšího producenta generických léčivých přípravků 
na světě. Vyvíjíme, vyrábíme a prodáváme účinné farmaceutické látky a rostlinné extrakty. 
Ročně v klíčovém výrobním závodě celé korporace vyrobíme více než 8 miliard tablet, 50 milionů 
želatinových tobolek nebo 210 milionů cytostatických tablet. Českému zdravotnictví dodáme 
přes 20 milionů balení léčiv za rok. 

ČÍM SE ODLIŠUJEME OD OSTATNÍCH?
– Máme vlastní vývojové centrum na účinné farmaceutické látky
– Zaměstnáváme více než 70 vědeckých pracovníků
– Disponujeme laboratořemi se špičkovými technologiemi
– Tréninkové centrum na podporu a rozvoj mladých chemiků a farmaceutů

KONTAKT
Teva Czech Industries s.r.o. Ostravská 29, 747 70 Opava
Oddělení lidských zdrojů Tel.: +420 553 646 101, e-mail: Gabriela.Gilikova@tevapharm.cz

45  tisíc zaměstnanců   |   25  pracovišť výzkumu, vývoje a klinického hodnocení
74  výrobních závodů ve třech desítkách zemí  | 120  miliard tablet a kapslí/ročně

CO NABÍZÍME?
– Nastartování vaší kariéry a její růst, postup na 

vedoucí pozice v Česku i zahraničí
– Stabilní pracovní poměr se mzdou převyšující 

průměr v regionu
– 5 týdnů dovolené, sick days
– Roční bonus
– Systém benefi tů Cafeteria až 17 tisíc korun ročně
– Možnost zapojení do mezinárodních výzkumných 

projektů
– Účast ve workshopech ve společnostech Tevy 

v zahraničí

KOHO HLEDÁME?
– Studenty i absolventy VŠ
– Nové spolupracovníky s odbornými 

znalostmi v oboru chemie, farmacie, 
a příbuzných přírodních věd.

– Talenty, kterým nabízíme Trainee 
program (Bc, Mgr. Ph.D., RNDr.)
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Toyota Peugeot Citroën Automobile (TPCA) 
je společným podnikem firem Toyota Motor 
Corporation a  PSA Peugeot Citroën posta-
veným v roce 2002 v průmyslové zóně Kolín 
– Ovčáry. Výroba byla zahájena v únoru 2005 
a již v následujícím roce dosáhla roční kapa-
city 300 000 vozů. Od  roku 2021 převezme 
Toyota celé vlastnictví podniku.

V  TPCA pracuje v  současné době okolo 
2 400 lidí. Automobilka vyrábí modely Toyota
Aygo, Peugeot 108 a Citroën C1, městské vozy 
vyznačující se  spolehlivostí a  nízkou spo-
třebou, a představuje 
jednoho z největších 
exportérů v  České 
republice. V budouc-
nu rozšíří svou pro-
dukci také o  model 
Toyota Yaris.

TPCA používá nejekologičtější dostupné 
technologie a  je  držitelem mezinárodního 
certifikátu řízení ochrany životního pro-
středí EN ISO 14 001:2015 a systému ener-
getického managementu ISO 50 001:2012.

Na  rozvoj Kolínska věnovala společnost 
TPCA již více než 130 milionů korun a pod-
pořila tak přes 900 projektů.

www.tpca.cz

Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech, s.r.o.

Sledujte nás na sociálních sítích

TPCA almanach inz. 148x210mm.indd   1 22.01.20   12:07

A na čem
s námi budeš 

spolupracovat ty?
Kontaktujte nás:
jobs@unicorn.com
+420 779 970 000
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Software Engineer: Umíš v C, C++, C#?
System Engineer:    Vyznáš se v Pythonu, LabView, či CANOE?
Test Engineer:         Víš, co znamenají “požadavky na konstrukční nástroje”?

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

UNIPETROL VÝZKUMNĚ 
VZDĚLÁVACÍ CENTRUM, A.S.

Revoluční 1521/84, 400 01 Ústí nad Labem

Zajímají Tě paliva budoucnosti? Snižování emisí CO2? Přeměna odpadů na látky s vyšší 
přidanou hodnotou? Nebo spíš anorganika a vývoj geopolymerních materiálů a kompozitů? Víc 
než 65 let se zabýváme výzkumem technologií chemického průmyslu. 

V současnosti se jedná o oblasti:
– efektivní a ekologické výroby motorových paliv,
– přípravy surovin pro výrobu polymerů,
– trvale udržitelného využívání obnovitelných surovin,
– snižování emisí škodlivých látek,
– pokročilých anorganických materiálů.

Chceš s námi tvořit budoucnost? Přijď se zeptat!

FIRMA NABÍZÍ
– příležitost vyniknout při vedení vlastního 

výzkumného projektu;
– mezinárodní prostředí 
– (6 zahraničních kolegů, 3 projekty v H2020);
– zahraniční stáže, konference, školení, tréninky 

soft skills, podporu výuky jazyků;
– možnost podílet se na vzdělávání vysokoškoláků i 

středoškoláků;
– běžné benefi ty jako týden dovolené navíc, pružná 

pracovní doba (37,5 h týdně), příspěvky na 
penzijní připojištění nebo home offi  ce na psaní 
článků či výzkumných zpráv;

– odpovídající mzdové ohodnocení.

FIRMA POŽADUJE
– nadšení pro vědu a výzkum;
– vzdělání a hlavně znalosti v oboru 

chemie či materiálového inženýrství;
– angličtinu, díky níž se domluvíš se 

zahraničními kolegy a zvládneš psát 
odborné články;

– chuť prezentovat výsledky své práce 
na mezinárodních konferencích;

– schopnost pracovat s moderními 
aparaturami a analytickými přístroji.

KONTAKT
Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s.
Sídlo: Revoluční 1521/84, 400 01 Ústí nad Labem
Pracoviště Litvínov: Areál Chempark, Záluží 1, 436 70 Litvínov
www.unicre.cz   |   www.facebook.com/centrum.UniCRE
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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 
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. 

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
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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 jed-
noduchá pravidla, měli byste být na pohovor dobře při-
praveni a není se čeho obávat. Zároveň je však důležité, 
abyste si uvědomili, že tato pravidla nezajišťují stopro-
centní úspěch. Vždy je nutné, abyste si sami uměli od-
povědět na otázky: Pro kterou práci mám předpoklady? 
Co je mým dlouhodobým profesním cílem? Jaký typ spo-
lečnosti a práce by mi vyhovoval? Co pro mne znamená 
„kariéra“ a jak ji budovat? Jaké finanční ohodnocení oče-
kávám v novém zaměstnání? 

Čím lépe budete na interview připraveni, tím klidnější, 
přirozenější a vyrovnanější budete. Čím klidnější budete, 
tím lépe zapůsobíte. Čím lépe budete působit, tím větší 
šanci budete mít k získání nového zaměstnání. Nyní jste 
ve fázi výběrového řízení, kdy jste byli osloveni persona-
listou a vás čeká pracovní pohovor. Nejdříve byste měli 
znát účel pohovoru. Váš životopis již byl ověřen persona-
listou z hlediska praxe, vzdělání a dovedností. Pohovor 
je delikátní, spíše subjektivní část procesu přijímání pra-
covníků a na základě vašeho chování během rozhovoru 
si personalista vytvoří vlastní názor. Vy byste se jako po-
tenciální 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 pře-
devším 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, spolu-
pracovník nebo podřízený v dané společnosti. Jaké jsou 
vaše silné stránky a kde máte naopak slabosti? Měli bys-
te uvést příklad. Jakou pozitivní vlastnost můžete zúro-
čit 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 nezaměst-
naní, cestovali jste či jste se věnovali studiu, měli byste 
k  tomu uvést adekvátní důvody. Delší doba vyhrazená 
cestování nebo studiu se však akceptuje. Zaměstnava-
telé 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 může-
te 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 očeká-
vat, a zároveň být připraveni na to, že rozhovor může být 
veden více lidmi. Často se stává, že se k personalistům 
na interview připojí i váš potenciální nadřízený či kolega. 

5. Měli byste být připraveni na situaci, že vás společ-
nost požádá o reference. Sami si nejdříve ověřte jejich 
kvalitu, tato část výběrového řízení rozhodně není jen 
formalitou a může vám k dané pozici velmi pomoci a na-
opak. Referenční osoba je částečně i vaší vizitkou. 

6. O pracovní nabídku vyjádřete zájem. Přístup typu 
„jsem tu jen tak, abych něco zkusil“ vás okamžitě vyřa-
zuje z dalších kol! 

Pokud porozumíte základům, jak při interview postu-
povat, pak vás nemůže nic překvapit. Pohodlně se usaď-
te, 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 svo-
ji nervozitu. Komunikační schopnosti jsou jedním z nej-
častějších požadavků u většiny společností. 

Během pohovoru se můžete setkat s různými typy otázek 
– ověřovací (údaje uvedené ve vašem životopise) a osobní. 
Osobní otázky jsou založené na důkazech a vycházejí ze 
skutečnosti, že lidské reakce jsou v mnoha situacích stej-
né. Účelem těchto otázek je získání informací o vašich lid-
ských kvalitách, jako jsou zásady, upřímnost, pravdomluv-
nost, kreativita či vaše schopnost řešit problémy. 

Na závěr pohovoru poděkujte osobě, která s vámi in-
terview vedla. Jakmile s vámi bude personalista hovořit 
o  finálním vyjádření, nezapomeňte požádat o zpětnou 
vazbu, jak jste si během výběrového řízeni vedli. V přípa-
dě, že finální rozhodnutí pro vás nebude pozitivní, můžete 
se podobných chybám vyvarovat v budoucnu a zapraco-
vat na svém dalším rozvoji. 

Zdroj: personální oddělení společnosti PricewaterhouseCoopers

NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY PŘI PRACOVNÍM POHOVORU

Jste pozváni na pracovní pohovor a co nejlépe se na něj musíte připravit. Své šance na 
získání práce zvýšíte tím, že si dopředu projdete nejčastější otázky, na které budete během 
pohovoru dost možná odpovídat. 

OTÁZKY TÝKAJÍCÍ SE VZDĚLÁNÍ
 – Povězte nám víc o svém studiu. Proč jste si vybrali 
tento typ školy? Měli jste možnost studovat i na jiné 
škole?

 – Který předmět byl vaším nejoblíbenějším?

 – Jaký jste měli prospěch během studia?

 – Kolik cizích jazyků ovládáte?

 – Proč jste studium přerušili?

 – Chtěli byste opět studovat?

 – Zažili jste během studia neúspěch?

 – Jaký byl váš největší úspěch během studia?

 – Do jakých mimoškolních aktivit jste se zapojili?

 – Jak jste se dostali na stáž?

OTÁZKY TÝKAJÍCÍ SE PŘEDCHOZÍHO ZAMĚSTNÁNÍ
 – Vedli jste už v minulosti tým?

 – Byli jste z vašeho předcházejícího zaměstnání 
propuštěni nebo jste odešli sami?  
Povíte nám proč?

 – Proč jste byli tak dlouho nezaměstnaní?

 – Proč se ucházíte o jinou pozici, než na jaké jste 
pracovali naposledy?

 – 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.
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TOP ZAMĚSTNAVATELÉ

Studie TOP zaměstnavatelé 2020 zná své vítěze. V průzkumu hlasovalo  přes 11 000 studentů vysokých 
škol. Vybrali TOP 60 firem z různých odvětví. Chcete také pracovat u těch nejlepších?

ŽEBŘÍČEK TOP ZAMĚSTNAVATELŮ DLE PRŮMYSLOVÉHO ODVĚTVÍ

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

Advokátní 
kancelář

AK Havel  
& Partners 

AK Brož  
& Sokol & Novák

Dentons Allen & Overy PRK Partners

Automobilový 
& strojírenský 
průmysl

ŠKODA AUTO Siemens
Hyundai Motor 
Manufacturing 
Czech

Škoda  
Transportation

Bosh

Bankovnictví  
& investice

Komerční banka Česká spořitelna
Československá 
obchodní banka

Air Bank
MONETA  
Money Bank

Energetika  
& plynárenství 
& petrochemický 
průmysl

Skupina ČEZ Unipetrol
EON  
Česká republika

ČEPS 
BOHEMIA  
ENERGY  
entity s.r.o.

Informační 
technologie

Seznam.cz Avast Microsoft
IBM  
Česká republika

Kiwi.com

Obchod
IKEA  
Česká republika

Lidl  
Česká republika

Alza.cz Kaufland 
MAKRO  
Cash & Carry ČR

Pojišťovnictví
Generali  
Česká pojišťovna

Allianz  
pojišťovna

Všeobecná  
zdravotní  
pojišťovna  
České republiky

Kooperativa 
pojišťovna, a.s., 
Vienna Insurance 
Group

NN Group

Poradenství  
& audit & daně

KPMG  
Česká republika

Deloitte  
Česká republika

EY
PwC  
Česká republika

The Boston  
Consulting Group 

Pohostinství Starbucks Hilton
McDonald’s ČR 
spol. s r.o.

Tchibo Praha, 
spol. s r.o.

Bageterie  
Boulevard

Reality  
& Development

Penta Real 
Estate

CENTRAL 
GROUP a.s.

Trigema a.s. FINEP HOLDING CBRE

Spotřebitelský 
průmysl

L'Oréal
Coca-Cola HBC 
Česko a Slovensko

Plzeňský 
Prazdroj

HEINEKEN  
Česká republika

Nestlé Česko

Stavebnictví STRABAG Metrostav a.s. EUROVIA CS Skanska
Saint-Gobain 
Česká republika

VÍTĚZOVÉ HLAVNÍCH KATEGORIÍ
kategorie Firma
Právník Havel & Partners
Technik Skupina ČEZ
Ekonom KPMG
Farmacetu a lékař Zentiva

Vítězem napříč obory, je pro české vysokoškoláky Sku-
pina ČEZ. Nejlepší technici chtějí pracovat ve Skupině 
ČEZ, právníci v advokátní kanceláři HAVEL & PARTNERS, 
ekonomové ve společnosti KPMG a lékaři & farmaceuti 
ve společnosti Zentiva. Skokanem roku se stala společ-
nost Kiwi.com.

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 agentu-
rou GFK, univerzitami, studentskými organizacemi a fi-
remními partnery. Cílem studie je poskytnout jedinečné 
údaje – kdo jsou TOP zaměstnavatelé a kde by se stu-
denti, budoucí absolventi, měli ucházet o práci – celé-
mu vysokoškolskému světu. Studie zároveň naznačuje 
firmám,  jak se stát preferovaným zaměstnavatelem.

SPECIÁLNÍ KATEGORIE - HR MARKETING
kategorie Firma

Kariérní web
ŠKODA AUTO  
(www.skoda-kariera.cz)

Kariérní video
Rohlík.cz  
(IT v Rohlíku)

LinkedIn Lidl Česká republika v.o.s.

Instagram Seznam.cz, a.s.

Facebook
ŠKODA AUTO  
(Škoda Auto Kariéra)

Tabulka: Ocenění za nejvíce získaných hlasů, výsledky hlasování 

všech 11 491 respondentů bez ohledu na studijní zaměření a stu-

dijní výsledky.

PRŮZKUM PRACOVNÍHO TRHU TOP 
ZAMĚSTNAVATELÉ 2020 BYL REALIZOVÁN 
OD 1. ŘÍJNA DO 11. PROSINCE 2019. 
VÝSLEDKY BYLY VYHLÁŠENY V ÚNORU 2020.

TOP 10 CHARAKTERISTIK, PODLE KTERÝCH SI VYBÍRÁTE SVÉHO ZAMĚSTNAVATELE
 – Přátelské pracovní prostředí
 – Placené firemní vzdělávání
 – Promyšlená společenská odpovědnost
 – Možnost budoucího vysokého finančního hodnocení
 – Různorodé složení pracovního týmu
 – Jistota a stabilita zaměstnání
 – Podpora rozvoje a vzdělávání zaměstnanců
 – Pracovní místo podle vystudovaného oboru
 – Možnosti zahraničních stáží
 – Atraktivní produkty a služby Zdroj: ASA (Asociace studentů a absolventů), z.s.

Telekomunikace
T-Mobile  
Czech Republic

Vodafone  
Czech Republic

O2  
Czech Republic

České  
Radiokomunikace

ČD - Telematika

Zdravotnictví Zentiva
Fakultní  
nemocnice  
v Motole

Bayer
Fakultní  
nemocnice Brno

Fakultní  
nemocnice 
Hradec Králové

23 %
odměňování a možnost 
růstu ve firmě

14 %
pověst a image firmy

31 %
lidé a kultura ve firmě

32 %
pracovní náplň
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PERSONÁLNÍ AGENTURA

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

JAK FUNGUJE ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRÁCE PŘES 
PERSONÁLNÍ AGENTURU

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 spo-

lečnosti, 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 vytipo-
vané kandidáty přímo kontaktuje. Uchazeči o práci pak 
v  případě zájmu zasílají agentuře životopis. Ti, jejichž 
životopis už agentura má, pouze kontaktují svého kon-
zultanta s informací, že mají o práci zájem.

– Personalista si vytipuje vhodné uchazeče, kterým za-
volá a udělá s nimi první rozhovor, během kterého si 
ověří jejich komunikační a jazykové schopnosti. Vybra-
ní 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 kompetent-

ní k tomu, aby pracovní místo získal, doporučí jej pra-
covní agentura dané fi rmě na pohovor.

– Před absolvováním pohovoru vás konzultant agentu-
ry 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 po-
hovor. 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 kontak-
tu s personalisty, kteří je informují o výsledcích pohovorů 
a testů. V případě neúspěchu získá každý kandidát zpět-
nou vazbu v podobě rozebrání příčin neúspěchu a případ-
ných 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 kontak-
továním osobního konzultanta.

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