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Úvodní
slovo
rektora
Vážení účastníci veletrhu,
milí studenti,
v ruce držíte průvodce sedmým ročníkem
Veletrhu pracovních příležitostí. Brožura
stejně tak jako akce samotná Vám dává
příležitost prohlédnout si možnosti,
které Vás čekají, až opustíte ČZU. Výborná uplatnitelnost v praxi je jedním
ze základních skladebných kamenů dobrého studijního programu. Množství
a zejména rozmanitost firem, se kterými máte dnes možnost se seznámit,
ukazuje, že právě toto kritérium se ČZU dlouhodobě daří naplňovat. Naši
absolventi tak mají na trhu práce oproti ostatním značnou výhodu.
Univerzita dlouhodobě vychovává odborníky znalé svého oboru, jejichž pověst
mezi zaměstnavateli je více než dobrá. Dále zvýšit šanci na dobré uplatnění
se nicméně vždycky vyplatí a to nejen svědomitým studiem, ale také aktivitou
nad rámec základních povinností. Právě Veletrh pracovních příležitostí Vám
v této aktivitě podává pomocnou ruku. Obzvlášť v současné době nepřeberného
množství příležitostí je důležité vědět minimálně směr, jakým se chcete ubírat.
Věřím, že Veletrh pracovních příležitostí Vám pomůže správně se zorientovat.

					prof. Ing. Petr Sklenička, CSc.
					rektor
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Seznam vystavovatelů

Často přemýšlím, co je smyslem
a největším přínosem Veletrhu pracovních
příležitostí, a to pro studenty ČZU i pro
vystavující organizace. Samo sebou se
nabízí odpověď – najít si práci, případně
najít zaměstnance – nicméně toto
vnímám jako druhotnou záležitost.
Na prvním místě podle mě jsou
Informace:
Studenti mají skvělou příležitost
si podat ruku se zástupci z desítek
společností a vyptat se na všechno
důležité – jaké pozice mají otevřené, jaká je kultura společnosti, jaká je náplň
práce, v čem je ta, či ona společnost zajímavá pro své zaměstnance a jaká je
představa o budoucích kandidátech.
Další nespornou výhodou veletrhu je tréning měkkých dovedností – oslovit
manažera, či náboráře, udělat dobrý první dojem, pokládat otázky tak, abych se
dotyčnému vryl do paměti a dostal jsem vizitku, či rovnou pozvání na pohovor.
A to celé v naprosto bezpečném prostředí, protože ruku na srdce, pokud to
pokazíte, tak váš výkon zapadne.
A v neposlední řadě je to propagace univerzity a jejích absolventů:
Když budete na veletrhu aktivní, tak tím šíříte dobré jméno univerzity i sebe
jako budoucích absolventů ČZU. Tady není žádná hnojárna, ale univerzita plná lidí
s potenciálem.
A proto zahoďme ostych, nahoďme úsměv a pojďme do toho.

CELOUNIVERZITNÍ

 Adastra
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 IKEA
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Services

 Nestlé

 Provident
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VYSTAVOVATELÉ FAKULTY

Computing B.V.

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

 PwC

 Škoda Auto

 AOPK

 Revenium

 TPA Audit

 REMA

 SFŽP

 Vodafone

 Unipetrol

 Starbucks

 VOZP

 Zeměměřický ústav

 SZIF

 ZARA ČR

 Tesco

				Mgr. Přemysl Gubani
				vedoucí Career Center ČZU

 Unipetrol

VYSTAVOVATELÉ FAKULTY

 VZP

LESNICKÉ A DŘEVAŘSKÉ
A
 rcibiskupství pražské -

VYSTAVOVATELÉ
PROVOZNĚ EKONOMICKÉ
FAKULTY
 Accenture
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Loga vystavovatelů

Provozně ekonomická fakulta

Kruhová hala – celouniverzitní vystavovatelé

Fakulta lesnická a dřevařská (menza)

www.uhul.cz
Informace o lesích

VPP / 2020
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Přednášky

Technická fakulta

BEKO
Engineering

Čas

Společnost

Název přednášky

Kdo

Místnost

10:00

SZIF

Start kariéry v SZIF

Mgr. Aneta
Heverlová
Ing. Mgr. Denisa
Nechanská

RKUI

Od absolventa ČZU
k metodikovi na SZIF“

Fakulta životního prostředí (menza)

11:00

PwC

Jaké to je pracovat v poradenské
firmě PwC? #consulting rocks

Monika Krkošková

RKUI

12:00

MOL

MOL - Může to být i Tvoje cesta

zástupce
společnosti MOL

RKUI

13:00

Starbucks

Starbucks – víc než káva

Petra Kolářová,
Josef Jilemický

RKUI

14:00

ALZA

Customer Experience /
Candidate Experience - Alza.cz

Adéla Nevrlá
a Zbyněk Chládek

RKUI

10:00

EURES

Evropské služby zaměstnanosti
+ EUROPASS - portfolio dokladů
pro lepší uplatnění

Mgr. Michal
Jelínek,
Mgr. Irena
Palánová

RKUII

11:00

MZe

Kvalita potravin a vývoj
potravinářské legislativy

zástupce MZe

RKUII

12:00

Career
Center ČZU

Jak se chovat na VPP a
maximalizovat úspěch

Přemysl Gubani

RKUII

13:00

BEHIRO

Najdi svůj talent stejně jako nový
super track na Spotify

Lukáš Macenauer

RKUII

14:00

Continental

Kariéra v Continentalu očima
elektronických dvojčat

Petr a Pavel
Bařinovi

RKUII

Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s.

Mapa areálu
TEC HNICKÁ FAK ULTA
13 VYS TAVOVATELŮ

K RU HOVÁ
H A LA
ER ZITNÍCH
U
O
30 CEL NIV
LŮ
V YS TAVOVATE

FAK ULTA
ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ (ME NZA)
4 VYS TAVOVATELÉ

FA KU LTA
LESNIC KÁ
A DŘEVAŘSK Á
(M ENZA)
6 VYSTAVOVAT
ELŮ

PROVOZN Ě
EKONOMIC K Á
FA K U LTA
TAVOVATELŮ
YS
V
26
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Společnost

NON - EU

NON - Czech

OZP

Co nabízíme

Agrofert







Brigády, pracovní pozice na částečný úvazek, pracovní
pozice na plný úvazek, témata BP/DP, stáž

Amazon










Pracovní pozice na plný úvazek

Barclays







Pracovní pozice na částečný úvazek, pracovní pozice
na plný úvazek, stáže

Bosch







Brigády, pracovní pozice na částečný úvazek, pracovní
pozice na plný úvazek, témata BP/DP, stáž, jiné

Camp Leaders







Brigády, pracovní pozice na částečný úvazek, pracovní
pozice na plný úvazek, stáž, jiné





Brigády, pracovní pozice na částečný úvazek, pracovní
pozice na plný úvazek, témata BP/DP, stáž, jiné

AVE

CareerMarket

Brigády, pracovní pozice na částečný úvazek, pracovní
pozice na plný úvazek

Continental







Brigády, pracovní pozice na částečný úvazek, pracovní
pozice na plný úvazek, témata BP/DP, stáž

ČEZ







Pro studenty – témata BP/DP, stáž, praxe; Pro absolventy – pracovní pozice na plný úvazek

Eures

Jiné- EURES (Evropské služby zaměstnanosti) poradenství

EYELEVEL







Brigády, pracovní pozice na částečný úvazek, pracovní
pozice na plný úvazek

Fastenal







Brigády, pracovní pozice na částečný úvazek, pracovní
pozice na plný úvazek

Faurecia







Brigády, pracovní pozice na částečný úvazek, pracovní
pozice na plný úvazek, témata BP/DP, stáž, jiné

Globus







Brigády, pracovní pozice na částečný úvazek, pracovní
pozice na plný úvazek, témata BP/DP, stáž

Hays







Brigády, pracovní pozice na částečný úvazek, pracovní
pozice na plný úvazek, stáž

Ikea













Brigády, pracovní pozice na plný úvazek

MOL







Brigády, pracovní pozice na částečný úvazek, pracovní
pozice na plný úvazek, témata BP/DP, stáž

MZe







Pracovní pozice na částečný úvazek, pracovní pozice
na plný úvazek, témata BP/DP, stáž

Nestlé







Brigády, pracovní pozice na částečný úvazek, pracovní
pozice na plný úvazek, stáže

Pernod Ricard







Částečný úvazek (Dvouletý Trainee program na DPP
/ DPČ)

Provident







Brigády, pracovní pozice na částečný úvazek, pracovní
pozice na plný úvazek

PwC







Pracovní pozice na částečný úvazek, pracovní pozice
na plný úvazek, stáž

Revenium







Brigády, pracovní pozice na částečný úvazek, stáž, jiné
(autorskou činnost)

SFŽP










Pracovní pozice na plný úvazek, stáž










Pracovní pozice na plný úvazek

Unipetrol







Brigády, pracovní pozice na částečný úvazek, pracovní
pozice na plný úvazek, témata BP/DP, jiné

VZP







Pracovní pozice na dohodu, pracovní pozice na plný
úvazek, témata BP/DP

McDonalds
Mercedes-Benz Trucks

Starbucks
SZIF
Tesco

Brigády a pracovní pozice na částečný úvazek
Brigády, pracovní pozice na částečný úvazek, pracovní
pozice na plný úvazek, témata BP/DP

Vážení studenti,
až dnes budete procházet veletrhem
pracovních příležitostí, nezapomeňte na
jednu zásadní věc. Všichni ti lidé jsou tu
dnes kvůli vám. Jsou tu, aby se s vámi
setkali v neformálním prostředí, kde máte
výhodu domácí půdy. Přijeli proto, že chtějí něco, co vy máte, umíte, anebo třeba
aspoň časem umět budete.
Užijte si tuto možnost se se zaměstnavateli seznámit a nezapomeňte, že na trhu
práce jste vy tím, kdo určuje nabídku. Tak se nenechte koupit snadno. Ptejte se,
srovnávejte a hlavně buďte aktivní. Nejen, že je to skvělý trénink k jakémukoliv
pohovoru, ale pokud se vám takový přístup podaří udržet nejen dnes, budete
snem každého týmu, ať už svoji kariéru směřujete kamkoliv.
Přeji mnoho úspěchů,

					Monika Krkošková
					Recruitment & HR Projects Manager
					PwC Česká republika

Brigády, pracovní pozice na částečný úvazek, pracovní
pozice na plný úvazek, témata BP/DP

Pracovní pozice na částečný úvazek, pracovní pozice
na plný úvazek, témata BP/DP, stáž
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PwC Česká republika
V PwC se zabýváme auditorskými, daňovými, právními a poradenskými službami
včetně poradenství v oblasti technologií. PwC Česká republika je součástí celosvětové
sítě firem s více než 250 tisíci lidí ve 158 zemích světa. V České republice budujeme s
klienty důvěru již 29 let. V kancelářích v Praze, Brně a Ostravě je jim partnerem více
než 1300 našich kolegů.
U nás dostaneš možnost nahlédnout pod pokličku toho, jak se dělá byznys ve velkých
firmách. Pokud máš ambice a chuť učit se, pošli nám své CV a přidej se k nám.

Staň se součástí
expertního týmu PwC
www.pwc.cz/kariera

Mezinárodní atmosféra, inspirativní kolegové,
unikátní projekty, rychlý profesní růst.

POŽADUJEME

NABÍZÍME

• Jsi v posledním ročníku bakalářského
nebo magisterského studia nebo jsi v
posledních dvou letech ukončil/a VŠ
vzdělání – a to nejen v ekonomickém
oboru.
• Máš logické myšlení a analytické
schopnosti.
• Hovoříš dobře anglicky a nebojíš se
tuhle schopnost použít.
• Umíš si zorganizovat nejen svůj den a
práci.
• Máš vlastní názor na věc.

• Dostaneš špičkový Ultrabook a iPhone
8 s neomezeným tarifem.
• Podpora dalšího vzdělávání: placené
certifikace ACCA, následně možnost
KAČR, PwC Tax Academy, profesní
certifikace RTA – Registrated Tax
Advisor, Soft & Business skills školení a
mnoho dalších workshopů.
• Multisport karta a benefit program,
který můžeš využít na dovolenou,
letenky, sport, koncerty... Prostě na to,
co tě baví.

PROČ PRACOVAT PRO NÁS
• Koncentrovaná zkušenost a rychlý kariérní růst. Může to znít jako fráze,
ale tak to skutečně je.
• Možnost v budoucnu pracovat na zahraniční pobočce PwC.
• Pravidelná zpětná vazba na tvojí práci a konzultace s koučem, se kterým
můžeš řešit svůj další rozvoj i kariérní směr.

✔

✔

KONTAKT
Barbora Bradáčová
Nábor studentů a absolventů
Barbora.Bradacova@pwc.com

© 2020 PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. “PwC” je značka, pod níž členské
společnosti PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL) podnikají a poskytují své služby. Společně tvoří světovou
síť společností PwC. Každá společnost je samostatným právním subjektem.
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ČÍM
CHCEŠ
BÝT?

Koncern AGROFERT Vám může
nabídnout kariéru ve významných
společnostech v rámci ČR.
JSI STUDENT?
• Začni skvělým přechodem mezi školou a praxí
• Přijď k nám na brigádu, stáž nebo praxi

JSI ABSOLVENT?
• Získej možnost se dále odborně vzdělávat
a rozvíjet
• Přihlaš se do Trainee programu nebo
u nás začni rovnou pracovat

PROJEKT PÁTEŘNÍCH ŠKOL
• Spolupracujeme se středními školami
a 20 fakultami různých vysokých škol
od roku 2011

KONTAKT
E: kariera@agrofert.cz
AGROFERT, a.s.
Pyšelská 2327/2
Chodov 140 00 Praha 4

www.agrofert.cz

AGROFERT, a. s.

AGROFERT, a.s. působí v 16 zemích světa a sdružuje 230 subjektů ze sektoru chemie,
potravinářství, zemědělství, pozemní techniky a technologií, lesnictví a dřevařství,
obnovitelných zdrojů a médií. Koncern AGROFERT dnes zaměstnává téměř 33 tisíc lidí
a je největším českým privátním zaměstnavatelem. AGROFERT je největším
koncernem v českém a slovenském zemědělství a potravinářství.

POŽADUJEME

NABÍZÍME

Hledáme absolventy s ukončeným SŠ
nebo VŠ vzděláním chemického,
potravinářského, ekonomického nebo
technického směru. Správný kandidát by
měl mít dobré organizační schopnosti,
být samostatný, komunikativní,
iniciativní, ochotný učit se novým věcem
a ovládat alespoň jeden světový jazyk.
Rádi přijmeme odborníky i absolventy do
všech odvětví.

Nabízíme vám zajímavou práci v
tradiční, úspěšné a dynamické firmě. V
našich společnostech nabízíme řadu
pracovních příležitostí v rozličných
oborech. Studentům a absolventům
nejrůznějších studijních oborů nabízíme
možnost nastartovat svoji profesní
kariéru napříč celou Českou a
Slovenskou republikou. Máte jedinečnou
příležitost pracovat se špičkovými
odborníky, kteří vám poradí vždy, kdy to
bude třeba. Naučíte dělat svoji práci
dobře, profesně se rozvíjet a vzdělávat.

PROČ PRACOVAT PRO NÁS
Nemáte pracovní zkušenosti? Díky AGROFERT Trainee programu se
před nástupem do prvního zaměstnání seznámíte s běžným chodem
firmy. Získáte mnoho nových odborných znalostí a dovedností z
nejrůznějších oblastí. Stanete se součástí našich projektů a zúčastníte se
řady odborných exkurzí.

✔
✔
✔
✔

KONTAKT
Dejte nám o sobě vědět a staňte se součástí našeho týmu.
E: kariera@agrofert.cz, www.agrofert.cz/kariera
Najdete nás také na LinkedIn a Instagram.
AGROFERT, a. s., Pyšelská 2327/2, Chodov 149 00 Praha 4
– 15 –
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Amazon
At AMAZON we don’t wait for the next big idea to present itself. We envision the shape
of impossible things and then we boldly make them reality. So far, this mindset has
helped us to achieve some incredible things.
So, if you’re ready to pioneer, we’re here to help you get there. Let’s build new
systems, challenge the status quo, and design the world we want to live in. we believe
the work you do here will be best work of your life.

Curious
about Amazon?
Apply today
CHECK OUT W W W. AMAZON.JOBS/EN/
LOCATIONS/CZECH-REPUBLIC

WE LOOK FOR

WE OFFER

- Students and fresh graduates with
English and other European languages
knowledge
- Graduates with professional
background
- Experienced professionals

In our Office in Prague we have open
various range of different positions within
following departments:
- Human Resources
- Fraud Investigations
- Procurement
- Transportation – Relay Operations
Center

WHY WORK WITH US

✔

Whatever your background of current area of expertise, if you are
motivated by results and driven enough to achieve them, Amazon is a
great place to be. We are all about flexibility: we expect you to adopt to
changes quickly and we encourage you to try new things and take your
career down different paths

✔
✔

CONTACT

✔

Darya Pratasenia, Recruiter
prgrecruiters@amazon.com
Sokolovska 115
180 00 Prague 8-Invalidovna

✔
✔
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AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o.
Jsme jednou z největších společností na trhu v oblasti odpadového hospodářství,
komunálních služeb, sanací ekologických zátěží, demolic a údržby komunikací. AVE
má přes 2000 zaměstnanců a pokrytí po celé České republice s ročním obratem 6
miliard Kč.

POŽADUJEME

NABÍZÍME

- Týmového hráče

- Smysl pro inovativnost

- Zájem o moderní technologie

- Loajalitu
- Chuť se dále vzdělávat


- Stabilitu

- Práci v malém autonomním týmu
- Možnost kariérního růstu
- Osobní přístup
- Práci ve firmě, která má budoucnost
- Prostor pro Vaše nápady

PROČ PRACOVAT PRO NÁS

✔

V AVE si vážíme pracovního nasazení každého zaměstnance a
vytváříme, podporujeme a udržujeme prostředí, které je založeno na
vzájemné úctě k člověku a respektování základních lidských práv.

✔
✔
✔

KONTAKT
Dejte nám o sobě vědět a staňte se součástí našeho týmu.
E: job@ave.cz
www.kariera.ave.cz

✔

✔
✔
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Part-Time Coder
for IT development
centre in Prague
88%

Barclays
We want our Prague Technology Centre to become the number one technology
employer in the Czech Republic by creating an environment where people can do
interesting and challenging work whilst developing their careers and having fun. Since
2008 our Technology Centre in Prague has grown to become a strategic location for
development, testing, and application management, primarily servicing our Investment
Banking division. Our Early Careers program aims to support and train technology
graduates.

Development Roles

500+

Employees in Prague

43

Nationalities

Love technology? Want to define the future of finance?
Join us and you can unleash the next reality in FinTech.

WE LOOK FOR

WE OFFER

- Good English
- University student
- Whichever area you join, you’ll work in
a varied and dynamic technical
environment that includes C#, Java,C++,
HTML5, .Net, iOS, Android, MS SQL
Server, Hadoop, Messaging, Agile, Test
Automation, and Application
Management
- Your level of any programming
language is more than welcome
- Attention to detail

- Expect an extraordinary experience that
will accelerate your learning.
- You’ll work part-time writing code for
one of our digital, application
development or client facing teams to
define the future of finance.
- You’ll work on real projects that can
improve the lives of millions of
customers, clients and colleagues.
- You can choose from exciting and
challenging assignments.

WHY WORK WITH US

✔

You’ll fast track your skills and knowledge with a high level of support.

As a Part-time Coder, you’ll connect and collaborate with
those who’ve achieved incredible technological breakthroughs,
as we fast-track your skills with high-level support and inspiring
live projects.
•
•
•

Core Developer & Automation Developer
Front-End Developer
Data/Cloud Developer

Your advanced training will include mentoring from elite technical experts,
with feedback and guidance on the best career path to accelerate your
success.

CONTACT
Email: estera.lukacovicova@barclayscapital.com
Telefón: +420 228 886 061
Barclays, Na Pankraci 1683/127, 140 00 Prague 4
www.barclays.com
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Robert Bosch České Budějovice
Vyvíjíme, testujeme a vyrábíme řešení pro chytřejší budoucnost automotive.

POŽADUJEME

NABÍZÍME

*Zájem o techniku
*Základní VŠ technické znalosti nebo VŠ
znalost nutnou na specifické pozici
*Možnost relokace do Č.Budějovic
*Znalost anglického jazyka

*Atraktivní finanční ohodnocení
*Vysoké investice do vzdělávání
zaměstnanců – stáže v zahraničí,
odborná školení, jazykové kurzy, soft
skills
*Podpora bydlení formou příspěvku na
pronajatý byt ve výši 5.000,-Kč/měsíc
*Bezúročné půjčky na bydlení do
200.000,-Kč
*Flexibilní pracovní doba 37,5h /
částečný home office
*Firemní mateřská školka
* Periodické bonusy (čtvrtletní,
semestrální, roční, 13. a 14. plat...)

PROČ PRACOVAT PRO NÁS

✔

Konstatní podporu odborného vzdělávání, významné možnosti kariérního
rozvoje (expert / manažer), možnosti působení v zahraničních pobočkách
firmy Bosch a silnou sociální politiku firmy v této chvíli využívá 4000
zaměstnanců. Přijď se informovat o možnostech uplatnění.

✔

KONTAKT
*Spolupráce se studenty (Stáže, Brigády, Exkurze, DP/BP):
Zdenek.Holenka@cz.bosch.com
*Další informace o možnostech uplatnění a spolupráce:
Michal.Janecek@cz.bosch.com
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Work & Travel USA
Zažij léto v USA - cestuj, poznávej
nové lidi, místa a při tom si na své
dobrodružství vydělej.
Tvé léto nikdy nebylo lepší!

Camp Leaders
Work and Travel USA v letních kempech ti zlepší
angličtinu, poznáš lidi z celého světa a samozřejmě
zažiješ spoustu zábavy a dobrodružství

Resort Leaders
Work and Travel USA v luxusních hotelech
nabízí mnoho pozic a profesionální zkušenost z
hospitality. A na závěr samozřejmě cestování.

National Parks
Prožij celé léto tam, kde ostatní jen chvilku
cestují. Národní parky nebo zábavní parky jsou
ideální pro skupinky kamarádů.
campleaders.com/cz • resortleaders.com/cz • smallerearth.com/cz

Camp Leaders & Resort Leaders CZ
Smaller Earth je britská společnost, která vznikla v Liverpoolu v roce 1999 a má tak
více než 20 let zkušeností s Work and Travel USA programy. Camp Leaders & Resort
Leaders jako část Smaller Earth v Česku nabıź ı́ práci přes léto v amerických kempech,
resortech, národních a zábavních parcích. Program Work and Travel USA je skvělá
přıĺ ežitost, kdy studenti zažijı́ multikulturnı́ výměnu zkušenostı,́ zıś kajı́ nové poznatky
a zlepšı́ si znalost angličtiny.

POŽADUJEME

NABÍZÍME

Hledáme studenty vysokých a vyššıć h
odbornıć h škol, kteřı́ toužı́ po tom, zažıt́
skvělé léto v USA a zıś kat pracovnı́
zkušenost v anglicky mluvıć ı́ zemi.
Požadujeme komunikativnı́ angličtinu,
věk 18+ a zdravotnı́ způsobilost
pracovat na dané pozici. V závislosti na
programu musıš́ být ochotný pracovat
v USA po dobu 9,10 nebo 12 týdnů.
Předchozí pracovní zkušenost je
výhodou, ale nenı́ podmın
́ kou.

Nabıź ım
́ e zajímavou pracovnı́ zkušenost
v USA a možnost vylepšit si tak svoje
CV. Na základě tvých zájmů ti
pomůžeme vybrat vhodnou variantu
programu – letní tábor, luxusní hotelový
resort, zábavní nebo národní park. Po
skončenı́ tvé pracovnı́ smlouvy máš až
30 dnı́ na cestovánı́ po USA. Se svými
novými kamarády ale můžeš jezdit na
výlety či využıt́ aktivity areálu i během
pracovní části.

PROČ PRACOVAT PRO NÁS
Zažiješ nezapomenutelné léto v USA, získáš pracovní zkušenosti ze
zahraničí a poznáš super lidi ze všech koutů světa. Zlepšení angličtiny
100%, budeš mít příležitost naučit se novým dovednostem
a v neposlední řadě tě čeká až měsíc cestování po USA!

✔
✔
✔
✔

KONTAKT
E: czech@smallerearth.com
T: +420 720 060 603
www.campleaders.com/cz nebo www.resortleaders.com/cz

✔

✔
✔
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CAREERMARKET

NABÍZÍME
POŽADUJEME

NABÍZÍME
Portál spojuje studenty, zaměstnavatele,

vysoké školyvysoké
přes více než
12 let.přes
Portál spojuje studenty, zaměstnavatele,
školy
Zabývá se marketingem, poradenstvím,
více než 12 let. Zabývá se marketingem,
poradenstvím,
event
event managementem
zejm. v oblasti
přírodních
a
technických
věd.
Aktivně
managementem zejm. v oblasti přírodních a technických věd.
příležitosti pro trojstrannou
Aktivně vyhledává příležitosti provyhledává
trojstrannou
spolupráci,
spolupráci, jako jsou stáže, bakalářky,
jako jsou stáže, bakalářky, diplomky,
částečné
i plné
pracovní
diplomky,
částečné i plné
pracovní
úvazky,
trainee programy,
soutěže,
úvazky, trainee programy, soutěže,
workshopy
apod.
Najdete
workshopy apod. Najdete zde informace
zde informace o aktuálních stipendiích, finančních zdrojích,
o aktuálních stipendiích, finančních
akcích na podporu uplatnění budoucích
absolventů
v praxi a
zdrojích, akcích
na podporu uplatnění
budoucích absolventů v praxi a mnohé
mnohé další.
další.

Portál
CareerMarket
PROČ
PRACOVAT PRO NÁS
www.careermarket.cz
Email: info@careermarket.cz
Tel.: +420 775 258 566

✔
✔
✔
✔

KONTAKT

✔

Portál CareerMarket
www.careermarket.cz
Email: info@careermarket.cz
Tel.: +420 775 258 566

VPP / 2020
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✔
✔
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Continental Automotive Czech Republic
Společnost Continental svou činnost zaměřuje už od roku 1871 na vývoj
bezpečnostních, úsporných a chytrých řešení pro svět v pohybu. Dnes patří mezi 5
největších dodavatelů pro automobilový trh.
V Brandýse se zaměřujeme na výrobu autorádií, multimediálních systémů, palubních
přístrojů, telematiky a řídících jednotek palivových systémů. Využíváme high-tech
výrobní i skladové technologie, například Optical Bonding pro zvyšování kontrastu
displejů. Samozřejmostí jsou projekty zaměřené na Průmysl 4.0.

POŽADUJEME

NABÍZÍME

Studenta nebo absolventa VŠ (nejen) s
technickým zaměřením.
Komunikativní osobnost, která ráda
spolupracuje s ostatními.
Zájem o nové technologie.
Schopnost domluvit se v angličtině.

Zázemí a know-how silné mezinárodní
společnosti.
Možnost spolupráce s našimi odborníky
a spolupodílení se na technických
řešeních.
Využití teoretických znalostí v praxi.
Vypracování diplomové nebo bakalářské
práce.
Flexibilní pracovní dobu.
Zajímavou finanční odměnu.

PROČ PRACOVAT PRO NÁS
Můžeš si vyzkoušet práci s nejnovějšími technologiemi.
Můžeš realizovat své kreativní nápady.
Budeš spolupracovat s kolegy z celého světa.
Budeš pracovat v mladém týmu.
Výsledky své práce uvidíš kolem sebe každý den.

✔

✔

KONTAKT
Barbora Deverová
barbora.deverova@continental.com
+420 703 894 983
Brandýs nad Labem
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ÚSPĚŠNÁ
KARIÉRA
ZAČÍNÁ SPRÁVNÝM ROZHODNUTÍM

Skupina ČEZ
Společnost ČEZ je největším energetickým uskupením v České republice i v rámci
střední a jihovýchodní Evropy a největším výrobcem elektřiny v České republice.
Svým zákazníkům dodává také plyn a teplo. ČEZ je jádrem rozsáhlé skupiny firem –
Skupiny ČEZ, jejíž aktivity zahrnují pestré spektrum činností od těžby surovin, přes
výrobu, distribuci a obchod až po oblast telekomunikací, informatiky, jaderného
výzkumu, projektování, výstavby a údržby energetických zařízení nebo zpracování
vedlejších energetických produktů.

POŽADUJEME

NABÍZÍME

Plusové body určitě dostanete za
samostatnost a aktivní přístup k
zadaným úkolům, práci na svém
osobním rozvoji, znalost prostředí
energetiky, dobré komunikační
dovednosti, spolehlivost, pečlivost a
zodpovědnost.

Aktuální nabídku pracovních pozic v
rámci celé Skupiny ČEZ a akcí pro
studenty a absolventy, na kterých se
můžeme setkat, najdete na
www.kdejinde.cz

Sleduj KDEJINDE.cz
PROČ PRACOVAT PRO NÁS

✔

Získáte zaměstnání ve Skupině ČEZ, která se pravidelně umísťuje na
prvních příčkách anket o nejlepšího a ekonomicky stabilního
zaměstnavatele. Práci, v níž budete mít možnost dále rozvíjet své znalosti
a dovednosti.

✔

KONTAKT
kdejinde@cez.cz
www.kdejinde.cz
www.facebook.com/PracevCEZu
www.linkedin.com/company/cez

Kde jinde to dokážete
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27. 2. 2020

10:00
────
ČZU
────
Kruhová hala

EURES - Evropské služby zaměstnanosti
Web:

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

Profil:

JAK A KAM ZA PRACÍ DO EVROPY

•
•
•
•

────
Akce se koná při

27. 2. 2020
PŘEDNÁŠKA

příležitosti
veletrhu
pracovních
příležitostí ČZU

„Evropské služby zaměstnanosti + EUROPASS - portfolio dokladů
pro lepší uplatnění“

Pracovní mobilita v rámci vnitřního trhu EU se dnes stala běžnou
součástí profesního života mnoha Evropanů. Pro usnadnění
mobility v rámci EU/EHS a Švýcarska lze využít služeb, které
bezplatně poskytuje poradenská síť EURES. Využijte příležitosti a
seznamte se s možnostmi získávání zkušeností v zahraničí, které
představí poradci EURES.
Na přednášce se také dozvíte, jak si vytvořit portfolio EUROPASS
pro prezentaci svých dovedností a kvalifikace zaměstnavatelům
doma i v zahraničí.

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

•

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 s poradci EURES

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/eures

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu
České republiky.
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EYELEVEL
WE CREATE GLOBAL BRAND THEATRE. EYELEVEL is a global company with
Czech heritage and 600+ employees & 12 subsidiaries around the world.
We design, produce, and install brand retail stores for global brands such as Nike,
Adidas, Vans, Calvin Klein, The North Face, Dyson, Starbucks.

WE LOOK FOR

WE OFFER

•
•
•
•
•

• Paid flexible Internships
• Unique company Culture & Values
• Gain experiences around the world
• WORK HARD, PARTY HARD

Energy & Creativity & Passion
Crazy thoughts
Honest & Open mind & Humble
Team spirit
Confidence in English

WHY WORK WITH US
There are no limits for you at EYELEVEL.
Come & See

✔

✔

CONTACT
careers@eyelevel.com
Tomáš +420 605 242 343, Nikola +420 604 457 733

– 35 –

✔

VPP / 2020

Fastenal
Původem americký distributor nejen spojovacího materiálu zaměřený na servis
výrobních společností - každé na míru.
Podnikatelská filosofie firmy vychází z víry v lidi a jejich schopnost dosáhnout
pozoruhodných věcí, když dostanou příležitost.

POŽADUJEME

NABÍZÍME

Dobré komunikační dovednosti - čeština
a angličtina

Rozmanitou pozici s prostorem pro
vlastní iniciativu

Schopnost učit se, a provádět více úkolů
v rychle se rozvíjejícím prostředí

Kariéru v rychle se rozvíjející a rostoucí
organizaci

Řidičský průkaz skupiny B (aktivní řidič)

Práci v mezinárodním prostředí

Uživatelskou znalost práce na počítači

Motivační plat a bonus program

PROČ PRACOVAT PRO NÁS
Nabízíme práci v přátelském kolektivu, v rychle se rozvíjející a rostoucí
společnosti s mezinárodním přesahem. V rámci pozice tě kompletně
zaškolí zkušenější kolegové z týmu a Fastenal School of Business, která
pořádá několikrát do roka školení (zpravidla v zahraničí) a online
platformy. Pokud se chceš přidat k našemu týmu, pošli nám svůj životopis

✔
✔
✔
✔

KONTAKT

✔

aholusa@fastenal.com
tel: +420 222 265 141

✔
✔
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Faurecia
Připoj se k automotive společnosti se stoletou tradicí a sídly ve 36 zemích světa.
Inovace máme v srdci, a tak neustále pracujeme na vývoji nových materiálů, výrobních
procesů a možností, které automobily a jejich jednotlivé komponenty nabízejí. V České
republice můžete nalézt sedm našich závodů, které se zaměřují na výrobu
autosedaček, interiérových dílů či výfukových systémů. V současné době se
nacházíme v Písku, Pardubicích, Plzni a Mladé Boleslavi, kde celkem zaměstnáváme
již přes 5000 Faureciánů.

Nakopni kariéru
během studia
Zapoj se do programu
Working Students

POŽADUJEME

NABÍZÍME

Znalost angličtiny a chuť učit se novým
věcem.

Plné pracovní úvazky v Čechách i
zahraničí a flexibilní pracovní úvazky pro
studenty.

PROČ PRACOVAT PRO NÁS
Co u nás najdeš?
Kolegy, kteří jsou špičkami ve svých oborech
Mezinárodní prostředí, kde využiješ cizí jazyky
Karierní růst

✔
✔
✔

KONTAKT
Ing. David Havelec, Country Talent Acquisition Manager
david.havelec@faurecia.com, 724337081
Faurecia, Bezděčín 125, 293 01 Mladá Boleslav
www.spolunamtoladi.cz

spolunamtoladi.cz

✔
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✔
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Globus ČR, v. o. s.

Globus je německá maloobchodní řetězec podnikající kromě Německa i
v Lucembursku, České republice a Rusku. Na český trh expandoval Globus v roce 1996
a byl tak historicky prvním hypermarketem na území České republiky v Brně.
Momentálně provozujeme 15 hypermarketů, jednu menší prodejnu v Pardubicích a na
přelomu ledna/února otevíráme prodejnu s restaurací na Pankráci. Zaměstnáváme přes
6000 zaměstnanců.

Sportovní
a spolecenské
akce

13. mzda,
10% sleva na nákup
a spoustu dalsích
benefitu

POŽADUJEME

Od absolventů bez praxe požadujeme
hlavně nadšení, chuť do práce a snahu
rychle se učit, aby se brzy stali
plnohodnotným článkem oddělení a
společnosti. Dále očekáváme dobrou
znalost MS Office, především excelu a
ideálně i jednoho světového jazyka.

NABÍZÍME

Skvelá
parta lidí

Uchazečům o zaměstnání nabízíme celou
řadu pozic napříč společností – od pozic
v provozu až po pozice na Koordinaci
(centrála společnosti). Pozice na
Koordinaci jsou spíše administrativního
rázu (IT, nákup, marketing apod.)
S chodem provozu se absolventi mohou
nejlépe seznámit díky pozici Trainee,
kterou jsme schopni „ušít“ na tělo.

PROČ PRACOVAT PRO NÁS

Kromě celé řady jak finančních, tak nefinančních benefitů nabízíme našim
zaměstnancům přátelské pracovní prostředí a zázemí rodinné firmy.
Vytváříme takové prostředí, aby se u nás dobře pracovalo i nakupovalo.

✔
✔
✔
✔

KONTAKT

✔

Ludmila Havlová
l.havlova@globus.cz,
Tereza Dědourková
t.dedourkova@globus.cz,

✔
✔
– 41 –

VPP / 2020

JAKÝ BUDE
VÁŠ PŘÍŠTÍ
KARIÉRNÍ TAH?
Navštivte naše kariérní stránky
www.hays-response.cz a vyberte
si tu správnou pracovní pozici,
která nastartuje vaši kariéru.
Šach mat: #jobfound.

Hays Czech Republic s.r.o.
Hays Czech Republic s.r.o. je součástí Hays plc, světového leadera v oblasti náboru
zaměstnanců. V současné době má Hays 262 poboček ve 33 zemích světa, kde
zaměstnává více než 12 000 lidí ve 20 různých specializacích (lidské zdroje,
marketing, logistika aj.) Společnost Hays otevřela první kancelář v ČR v roce 1998.
Zabýváme se náborem kvalifikovaných pracovníků na hlavní i dočasný pracovní
poměr, na projektové role a brigády. Kromě personální činnosti poskytujeme také
poradenskou činnost a mzdové průzkumy trhu.

POŽADUJEME

NABÍZÍME

Předchozí zkušenosti v oboru nejsou
nutné, avšak měli byste disponovat
profesionálním vystupováním s mírou
empatie pro práci s lidmi. Nutná je dobrá
znalost angličtiny na komunikativní
úrovni, kterou využijete pro práci v
mezinárodním prostředí na denní bázi.
Klíčová je pro nás chuť učit se novým
věcem, motivace jít za výsledkem a mít
radost z úspěchu.

S námi se stanete profesionálem a
partnerem pro naše klienty. Vše
potřebné vás naučíme. Budeš efektivně
pracovat s interní databází, sociálními
sítěmi a pracovními portály. Nabízíme:
- fixní mzdu a velmi motivační bonusový
systém
- průběžná školení a vzdělávání v oboru
- možnost zkráceného úvazku
- flexibilní pracovní dobu
- jazykové kurzy
- přátelský a optimisticky naladěný tým
- moderní pracoviště v centru Prahy

PROČ PRACOVAT PRO NÁS

✔

U nás máte možnost se stát součástí společnosti, která je ve svém oboru
na světové i domácí špičce. Pomůžeme vám nastartovat vaši kariéru tím
správním směrem.
Pokud vás nezajímá práce v externím HR, můžeme vám ji najít u našich
klientů z různých oborů (finance, účetnictví, marketing, sales, IT,
strojírenství, interní HR, logistika aj.)

KONTAKT
Hana Foltýnová (HR Manager)
+420 602 562 037
foltynova@hays.cz
hays.cz

hays-response.cz
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Most people see a
table.

IKEA Purchasing Services spol. s.r.o
What if you could make everyday life just a little bit better?

You see ideas that
improve efficiency.

The answer is simple: You can. This is what motivates us at IKEA. We’re constantly
searching to find new ways to be better. We use insights from real life at home all over
the world, learning about the needs and dreams of people. We use our home
furnishing knowledge to help inspire people with ideas and solutions that will help them
live the life they want.

WE LOOK FOR

WE OFFER

We do not intend to only fill in the
positions. We want to accept unique
personalities who will share our values,
show high professionalism and will
enable us to grow together. We value
humbleness, strong willpower, ability to
create togetherness and enthusiasm.

Be yourself with us
This is a place where you can focus on
doing what you love. There are no dress
codes or closed offices. No day is ever
the same. All ideas are welcome.
Everyone tries to pitch in when needed,
and failures are seen as a way of
learning. Are you ready to make the
world a little better, together?

IKEA Purchasing Services (Czech Republic) s.r.o

You see things a little differently. So do we. We believe that what you value is more important than
what your CV says. We offer positions that will challenge your skills and let you grow. Come see
things a little differently with us.

WHY WORK WITH US

✔

We listen to our colleagues, we understand their needs and we support
their ambitions and build on their strengths, there are endless career
opportunities. We offer a possibility to work in a fast growing company and
in an environment where people, team, passion for business and
delivering the results are the main drivers.

✔
✔
✔

CONTACT

✔

jana.markova1@inter.ikea.com

✔

Learn more and apply with us at IKEA.com

✔
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Mercedes-Benz Trucks
Jsme nejstarší automobilka na světě, největší světový výrobce nákladních vozidel.
Jako Mercedes-Benz Trucks jsme importér nákladních vozidel Mercedes-Benz a
FUSO do ČR a staráme se o celou prodejní a servisní síť.
Trucks you can trust!

POŽADUJEME

NABÍZÍME

* technické nebo ekonomické vzdělání
* schopnost domluvit se anglicky nebo
německy

* pro studenty:
- brigádu při studiu
- možnost napsání bakalářské nebo
diplomové práce
* pro absolventy:
- start pracovní kariéry na HPP

ZÁJEM O NÁKLADNÍ VOZIDLA?
ŠPIČKOVÉ TECHNOLOGIE?

Tvá hvězdná
budoucnost?

PROČ PRACOVAT PRO NÁS

✔

- jsme stabilní společnost s dlouhou historií na českém trhu, jsme:
Trucks you can trust

✔

NADNÁRODNÍ KONCERN?

✔

NOVÉ KREATIVNÍ PROJEKTY?

✔
BRIGÁDA ČI PLNÝ ÚVAZEK?

KONTAKT

✔

Jana Augustová, Mgr.
HR Generalist
telefon: 271 077 418
email: jana.augustova@daimler.com

✔
✔
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MOL Česká republika, s.r.o.
MOL Česká republika, s.r.o. vznikla 1. 1. 2016 sloučením společností PAP OIL a MOL
Retail se společností Slovnaft Česká republika.
S 304 čerpacími stanicemi je MOL druhým největším provozovatelem sítě čerpacích
stanic na českém trhu.
V letošním roce pokračujeme v zavádění Fresh Cornerů na svých čerpacích stanicích,
tedy míst s rozšířenou nabídkou kávy a čerstvého občerstvení.

VĚŘILA JSEM, ŽE PRÁCE PRO MOL
V PROGRAMU GROWWW POZICI
BUDE ODRAZOVÝ MŮSTEK MÉ
KARIÉRY – NADNÁRODNÍ SPOLEČNOST
SE ŠIROKÝM ROZSAHEM, KTERÁ
PODPORUJE MLADÉ TALENTY...

POŽADUJEME

NABÍZÍME

• SŠ / VŠ vzdělání, maximálně 1-roční
pracovní zkušenost
• Uživatelskou znalost MS Windows, MS
Office
• Pokročilou znalost AJ
• Inovační potenciál
• Analytické myšlení
• Komunikační a prezentační dovednosti
• Týmovu spolupráci

• Moderní kanceláře v centru Prahy
• Nadstandardní nabídka benefitů
• Výborný a přátelský kolektiv
• Možnosti rozvoje a dalšího vzdělávání
• Práce na lokálních a mezinárodních
projektech
• Společné firemní akce

TOTO SE MI VELICE BRZY
POTVRDILO A STÁLE POTVRZUJE.

PROČ PRACOVAT PRO NÁS
Olga
Sales Support Manager

Jsme mladý kolektiv, který kreativitu a chuť jít kupředu vítá. Pokud tě baví
podílení se na projektech a inovacích, MOL je pro tebe to správné řešení.
Budeš dělat práci, která dává smysl, a získáš zajímavé zkušenosti z
korporátního světa.

✔
✔
✔
✔

KONTAKT

MÁTE ZÁJEM O PRÁCI U NÁS?

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat na emailové adrese:
human.resources@molcesko.cz, nebo navštivte naše stránky
www.molcesko.cz

✔

✔
✔

Podívejte se na nabídku volných pracovních pozic na www.molcesko.cz!
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Ministerstvo zemědělství
Ministerstvo zemědělství nabízí jistotu a stabilitu zaměstnání, možnost dalšího
osobního a odborného rozvoje, sladění osobního a pracovního života, práci v menším
kolektivu.

POŽADUJEME

NABÍZÍME

Oceníme dobré nápady jak čerstvých
absolventů, tak zkušených kolegů s delší
praxí. Pro všechny nabízíme perspektivu
a seberealizaci díky samostatné a tvůrčí
práci.

• 5 týdnů dovolené + 5 dnů
indispozičního volna
• pružná pracovní doba
• příspěvek na sport, rekreaci, kulturu,
zdraví a kulturu
• osobní rozvoj - jazykové a odborné
kurzy, včetně účasti na odborných
konferencích
• stravování ve vlastní jídelně

PROČ PRACOVAT PRO NÁS
Pozice zaměstnance ve státní správě přináší nejen možnosti dalšího
vzdělávání, získávání zkušeností, široký rozhled, a takto získané
zkušenosti lze využít při absolvování výběrových řízení do institucí EU
nebo na zajímavou pozici agrárního diplomata v zahraničí.

✔
✔
✔
✔

KONTAKT
Ing. Michael Forman, ředitel odboru personálního
Těšnov 17, Praha 1
zamestnani@mze.cz, staz@mze.cz.

✔

✔
✔
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Nestlé
Nestlé, to je „Good Food, Good Life“. Chceme, aby byl díky nám každý den o kousek
lepší, aby se lidé na sebe více usmívali, abychom přinesli více radosti do života. A
může to být kousek čokolády ve správnou chvíli, ušetřená voda a energie na jeho
výrobu nebo mladý člověk, kterému jsme pomohli nastartovat kariéru.
Jako světová jednička v potravinářství víme, co je naše zodpovědnost – snažíme se
zlepšovat kvalitu výživy a pomáhat lidem po celém světě k vyváženému životnímu
stylu.

JOIN US!
HLEDÁTE SUPER BRIGÁDU PŘI ŠKOLE? TRAINEE & GRADUATE PROGRAMY?
VÍCE NA WWW.KARIERAVNESTLE.CZ

POŽADUJEME

NABÍZÍME

Do našeho trainee programu hledáme
vysokoškoláky různých směrů a
zaměření. Pracovní zkušenosti nejsou
podmínkou, ale důležité je, že se chcete
učit, zdokonalovat a rozvíjet. Pokud máte
selský rozum, analytické myšlení a umíte
dobře anglicky, tak jste právě Ti, na koho
čekáme!

Nestlé na naší pražské centrále nabízí
přibližně 40 různých trainee pozic napříč
našimi divizemi od marketingu, salesu
přes HR, IT až po finance. Výběrové
řízení probíhá v průběhu celého roku.
Program je navržen na 1 rok a
odpracovat byste měli 75 hodin měsíčně.
Nabízíme různé workshopy a školení,
pravidelné supervize od Vašich
manažerů a prostředí, ve kterém můžete
uplatnit své nápady. Příjemným
bonusem jsou dotované obědy a firemní
laptop i telefon.

PROČ PRACOVAT PRO NÁS

Trainee
#RISE

Co kdybys už při škole získal/a velký náskok
před spolužáky? Praxe v programu stáží
#riseandshine ti otevře dveře do světa byznysu.
Pochopíš, jak funguje velká ﬁrma, povedeš
vlastní projekt a budeš se učit od zkušených
manažerů. Navíc nahlédneš pod pokličku
ikonickým značkám, jako jsou Orion, Kit Kat,
Lion nebo Nespresso. Žádné vaření kafe nebo
kopírování, jednoduše plnohodnotná práce,
která tě posune o krok dopředu.

Graduate

U nás se nebudete nudit - nebudete pouze vyplňovat tabulky a stát u
kopírky. Stanete se plnohodnotným členem týmu, který se bude snažit,
aby Vám Trainee program přinesl co nejvíce - možná dostanete na starost
i vedení projektu! Zároveň chápeme, že studujete, proto nabízíme
flexibilní pracovní dobu a občasnou možnost home office.

#SHINE

Perfektní rozhled v byznysu během
dvou let. Zní to lákavě? Tohle ti
u nás umožníme. A ještě přidáme
osobní a manažerský rozvoj a plán
tréninků na celé dva roky. Poznej
komplexně celé odvětví a nastartuj svou
mezinárodní kariéru.

✔
✔
✔
✔

KONTAKT
Sledujte naše kariérní stránky a neváhejte nám zaslat svůj životopis!
www.karieravnestle.cz
anna.rejhonova@cz.nestle.com
Nestlé Česko s.r.o. Mezi Vodami 31, 143 20, Praha 4
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JAN BECHER PERNOD RICARD
Jan Becher Pernod Ricard je společnost s českými kořeny a celosvětovou působností.
Byla založena v roce 1807 slavnou karlovarskou rodinou Becherů a její hlavní činností
je výroba a prodej prémiových alkoholických nápojů. V roce 1997 se stala součástí
skupiny Pernod Ricard, jednoho ze dvou největších výrobců lihovin a vína na světě.
Vlajkovou lodí naší společnosti je dnes již světově proslulý bylinný likér Becherovka
Original, který v roce 2007 oslavil 200 let své existence a vyváží se do 40 zemí světa.

POŽADUJEME

NABÍZÍME

- velmi dobré komunikační schopnosti,
chuť zapojit se a naučit se nové věci

Nabízíme pozice v rámci dvouletého
TRAINEE PROGRAMU pro STUDENTY
ve 3 odděleních:

- flexibilitu a otevřenost, týmového
ducha
- dobrou znalost českého a anglického
jazyka

1. Marketing
2. Sales
3. Finance
• jedná se o práci na DPP / DPČ a každý
měsíc vás čeká speciální zážitek

- znalost MS office

PROČ PRACOVAT PRO NÁS
Protože u nás se naučíte nové věci, budete součástí života celé firmy a
poznáte ji ze všech úhlů pohledu - včetně výrobního závodu. Budete mít
vlastní zodpovědnost za svěřené úkoly a zažijete mnoho hezkých chvil.

✔
✔
✔
✔

KONTAKT

✔

Své životopisy zasílejte na: andrea.vargova@pernod-ricard.com

✔

Další kolo programu začíná 01.01.2021

✔

– 55 –

VPP / 2020

Provident Financial
Začali jsme v UK roku 1880, zde působíme už 22 let. Za tu dobu vyzkoušel naši
nebankovní půjčku už milión Čechů. Centrála v Leedsu, pobočky v 11 zemích, akcie
na londýnské burze…asi klasický korporát. Trochu ano a hodně ne. Máme 500
zaměstnanců, 1200 obchodních zástupců, pružně reagujeme na potřeby zákazníků, ve
firmě si tykáme a motivujeme k dobrovolnictví. Dbáme na etiku podnikání, což oceňují
zákazníci i přední neziskovky. A pokud má u nás někdo nápady, může si o nich
popovídat s kýmkoli z vedení. Stačí říct.

Hmm..nový kolega 

POŽADUJEME

NABÍZÍME

Nadšence. Srdcaře. Pohodové kolegy.
Hledáme energické studenty, kteří chtějí
pracovat při studiu podle svých možností
a vyvíjet se v budoucí experty a
manažery. Předchozí pracovní
zkušenosti nejsou podmínkou.

Možnost naučit se nové věci, využít své
znalosti a získat cenné zkušenosti od
expertů a seniorních manažerů.
Zaměstnáváme na hlavní pracovní
poměr (plný i zkrácený), DPP či DPČ.
Zájemcům rádi umožníme psaní
odborných, bakalářských či diplomových
prací s mentoringem konkrétní
odbornosti. Rádi zajistíme také praxi.

PROČ PRACOVAT PRO NÁS

Řídíme se heslem, že do práce se nechodí za trest, a podle toho jednáme.
Sídlíme v Praze, kde jsou na centrále všechna obvyklá korporátní oddělení
(finance, marketing, HR, IT, Credit Risk, právní). V regionech sídlí naši
obchodníci a v Brně kontaktní zákaznické centrum. Posilujeme řady našich
zaměstnanců o další odborníky – rádi se s vámi potkáme!

✔

KONTAKT
E: kariera@provident.cz, W: kariera.provident.cz
A: The Square, Olbrachtova 9/2006, Praha 4, 140 00

✔
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Více informací najdete na
WWW.REVENIUM.CZ
WWW.INSPIRANTE.CZ

Revenium, z. s.

V Reveniu vám stereotyp korporátního světa nehrozí. Budete chodit do kanceláře,
budete mít porady a schůzky, budete připravovat prezentace. Rozdíl ale bude v radosti.
Budete se podílet na tom, co je skutečně potřebné. A všichni vaši práci budou vidět.
Veřejnost si často myslím, že by lidé v neziskových organizacích měli pracovat
zadarmo, případně, že by je stát neměl finančně podporovat. Přitom není mnoho rozdílů
mezi prací neziskovky a jakékoliv jiné firmy. Nevěříte? Můžete k nám přijít na stáž.

REVENIUM, z. s.
Nezisková organizace Revenium
strategicky propojuje oblasti zdravotní, sociální a vzdělávání.
Díky týmu profesionálů z různých
oborů propojuje osoby se zdravotním postižením se zaměstnavateli
a veřejností, pomáhá lidem se zdravotním či jiným znevýhodněním
v rozvoji podnikatelských aktivit,
pomáhá měnit pohled na seniory
a mladé zdravotně postižené osoby.
Pro organizaci Revenium je důležité, aby nikdo kvůli svému (nejen)
zdravotnímu znevýhodnění nemusel
marnit svůj talent, ale naopak ho
mohl rozvíjet, ať už v zaměstnání
či podnikání.
Pomáháme zdarma každému, kdo se
dostal na životní křižovatku a potřebuje šlápnout do pedálů.

Firmám zase nabízíme naši odbornost, aby mohly zaměstnávání lidí
s postižením pojmout ve prospěch
zaměstnanců i vlastníků.
Mezi zaměstnance Revenia patří
z 90 procent právě handicapovaní
lidé. Brno, Kokořín, Mělník, Ostrava,
Praha, Tisá Žatec. To jsou místa, kde
nyní Revenium působí.
Odborná poradenství, on-line magazín Inspirante, osvětové projekty
NEJSEMTABU a Cesta za duhou,
pražírna kávy, výroba cold brew
a ledových čajů, terénní zdravotní
a sociální služby, unikátní designová
kolekce Lighthouse, beneﬁční akce,
vzdělávání, odborné konference
a semináře. Jsme tady pro všechny,
kdo věří, že rozmanitost posouvá
věci dopředu a k lepšímu.

POŽADUJEME

NABÍZÍME

Hledáme spolupracovníky pro rozvoj
všech našich projektů (stážisty,
dobrovolníky, zaměstnance) se
zaměřením na ekonomiku, fungování
firmy, marketing, ale i zájemce o
přispívání do online magazínu
Inspirante.cz.
- zájem o rozvoj a fungování organizace
na principech sociálního podnikání
- chuť pracovat v týmu nejen se zdravými
kolegy, ale i s kolegy se zdravotním
postižením

- možnost propojovat osoby se
zdravotním postižením se
zaměstnavateli
- možnost pomáhat lidem se zdravotním
či jiným znevýhodněním v rozvoji
podnikatelských aktivit
- možnost podílet se na rozvoji naší
designové kolekce Lighthouse
- možnost podílet se na rozvoji našeho
sociálního podniku Kokořín 12, pražírně
kávy a výroby
cold brew a ledových čajů
- možnost rozvíjet se v rámci online
magazínu Inspirante

PROČ PRACOVAT PRO NÁS

Práce by měla dávat smysl a měla by být přínosem pro celou společnost.
Naším cílem je, aby každý bez ohledu na svůj viditelný či neviditelný
handicap mohl pracovat na tom, v čem je nejlepší. V tom vidíme my smysl
naší práce.

✔
✔
✔
✔

KONTAKT
Hana Potměšilová, předsedkyně představenstva,
hana.potmesilova@revenium.cz. www.revenium.cz, www.inspirante.cz

✔

✔
✔
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Sázíme na budoucnost.
Přidejte se k nám.

Státní fond životního prostředí ČR

Jsme státní institucí rezortu životního prostředí, která od roku 1992 zprostředkovává
investice do ochrany a zlepšování životního prostředí v České republice. Projekty
spolufinancujeme nejčastěji formou dotací a půjček na zlepšování kvality vod, ovzduší,
nakládání s odpady a ochranu přírody a krajiny. Podporujeme také environmentální
vzdělávání, výchovu a osvětu, využívání obnovitelných zdrojů energie a úsporu energií.

POŽADUJEME

NABÍZÍME

Nejčastěji hledáme:
projektové manažery
metodiky
finanční manažery
právníky
referenty
administrativní pracovníky
koordinátory

práci v perspektivním oboru
příjemný kolektiv i pracovní podmínky
služební a pracovní poměry
5 týdnů dovolené
5 sick days
pružnou pracovní dobu
stravenky
jazykové a odborné vzdělávání
Fond kulturních a sociálních potřeb
sportovní akce

PROČ PRACOVAT PRO NÁS

- jsme zdrojem investic do životního prostředí
- jsme "továrna na projekty" - banka mezi státními institucemi
- máme celorepublikovou síť manažerů a poradců
- jsme partnerem obcí, měst a krajů, veřejnosprávních i neziskových
organizací, podniků i domácností a všech, kterým leží na srdci ochrana a
zlepšování životního prostředí

✔

✔

KONTAKT

www.sfzp.cz  Kariéra
Státní fond životního prostředí ČR • Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4

Státní fond životního prostředí ČR
Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4
T: +420 267 994 300 E: kariera@sfzp.cz
www.sfzp.cz
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Starbucks

Starbucks je již téměř 50 let přístavem kávových nadšenců po celém světě. Naším
posláním je s každým šálkem zlepšit den našim zákazníkům a oslavovat nejen kávu a
její bohatou tradici, ale rovněž spojovat lidi v našem okolí. Při naší práci se řídíme
heslem „love what you do“ – nadšení a energii vkládáme nejen do ručně připravovaných
produktů a spokojenosti našich zákazníků, ale také investujeme čas i finance do CSR
aktivit, abychom byli dobrým sousedem všude tam, kde působíme.

POŽADUJEME

NABÍZÍME

Dveře u nás má otevřené úplně každý, a
to i studenti bez zkušeností nebo
ambiciózní absolventi. Bez čeho se ale
neobejdeš? Nadšení pro kávu a kávovou
kulturu (dokonalé latté ale umět nemusíš
– rádi tě to naučíme)
Zákaznická spokojenost je pro tebe na
prvním místě. Otevřená mysl a chuť na
sobě neustále pracovat. Chuť dosahovat
výsledků a rozvíjet sebe i druhé.

Starbucks není jen o kávě – je hlavně o
lidech. Naše zaměstnance nazýváme
“partnery” a záleží nám na nich stejně,
jako na našich zákaznících. Na co se u
nás můžeš těšit?
Propracovaný system tréninků a školení
Podpora kariérního růstu – od baristy až
po manažera vlastní kavárny
Skvělý tým, ve kterém je radost pracovat
Prostředí mezinárodní firmy, kde se toho
můžeš hodně naučit a zapojit se do
různých projektů.Velké množství benefitů
a finanční bonusy za dosažené výsledky.

PROČ PRACOVAT PRO NÁS
Na to nejlépe odpoví naši partneři: “Lidský přístup, možnosti růstu, skvělý
tým.“ “Flexibilní pracovní doba, práce s týmem a možnost neustále se
rozvíjet. “ „Baví mě být součástí naší kultury a pomáhat plnit naše cíle.“
„Přístup společnosti k zaměstnancům, platová politika, výborný tréninkový
program.“ “Přátelské prostředí, živá atmosféra.

✔
✔
✔
✔

KONTAKT
Zajímá tě ještě více o práci a kultuře ve Starbucks? Běž na:
www.lovewhatyoudo.cz,www.welcometothejungle.com/cs/companies/star
bucks, www.vimvic.cz/firmy/recenze/starbucks
Barbora Miková, Recruitment Specialist CZ/SK, barbora.mikova@amrest.
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CO U NÁS ZÍSKÁTE

Státní zemědělský intervenční fond
Benefit karta

Stravenky

Udělejte radost sobě nebo
někomu z rodiny. Co takhle
zkusit konečně bungee jumping
nebo koupit mamince pobyt
v lázních?

Jeden den svíčková jako
od maminky a druhý třeba
Pho Bo? Se stravenkami žádný
problém.

25 dní dovolené

5 sick days

Dovolená na Bali nebo na chatě
v Beskydech? U nás budete mít
dostatek volného času na to
stihnout oboje.

Nachlazení se má vyležet
a ne přecházet. To u nás dobře
víme, a proto mají naši zaměstnanci 5 dní volna navíc.

Pružná
pracovní doba

Vzdělání
a osobní rozvoj

Jste spíše ranní ptáče nebo
sova? U nás si zvolíte pracovní
dobu sami tak, aby Vám co
nejvíce vyhovovala.

Školou to nekončí. V SZIF
vám dáme možnost na sobě
neustále pracovat – semináře
s odborníky z praxe, možnost
dalšího studia a mnohem víc.

Mobilní telefon

Příjemný
pracovní kolektiv

S novým telefonem zvládnete
všechny pracovní i osobní hovory, a na surfování dostanete
1,5 GB dat každý měsíc.

Nejsme další nudný úřad.
U nás máme skvělé kolegy,
díky kterým se budete
do práce těšit.

Pracovní prostředí

Práce v centru dění

Zapomeňte na neosobní
a šedivé kanceláře.
U nás se vám bude pracovat
jako doma. Nebo ještě lépe!

Ať už budete pracovat v kanceláři v centru města nebo
jezdit za klienty – vždy budete
v centru dění.

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) je jedinou akreditovanou platební agenturou
v ČR, která zemědělcům, lesníkům a potravinářům zprostředkovává finanční podporu z
evropských a národních zdrojů. Je nás 1300 a pracujeme nejen v pražské centrále, ale
také na 7 regionálních odborech a 65 okresních pracovištích. Chceme, aby se penězi
neplýtvalo a končily tam, kde budou pomáhat. Díky tomu se nám daří podporovat naše
zemědělce a aktivně rozvíjet venkov.

POŽADUJEME

NABÍZÍME

Ukončené bakalářské či magisterské
vzdělání, chuť se učit novým věcem,
nadšení pro práci.

Osobní a profesní rozvoj
Stabilitu a vyváženost pracovního a
osobního života
Práci, která má smysl a je vidět
Kolegy, kteří vás toho hodně naučí

PROČ PRACOVAT PRO NÁS
Radíme, konzultujeme a pomáháme. Lidé k nám chodí rádi, protože jim
dokážeme pomoct. Na to, co děláme, jsme hrdí. Díky naší práci funguje
české zemědělství lépe. Hledáme nové kolegy, kteří se nebojí práce ve
státní správě a pomohou nám ji reprezentovat jako smysluplnou. Vážíme
si každé znalosti a dovednosti. A praxi nevyžadujeme ;-)

✔
✔
✔

KONTAKT
www.pojdpomahatzemedelstvi.cz
kariera@szif.cz

✔

Kontaktní osoba:
Ing. Kateřina Bayerová
+ 420 604 210 800
katerina.bayerova@szif.cz, www.pojdpomahatzemedelstvi.cz
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Ready
for new
challenge?

Time to start your
career is now!
Do you know that each development programme
at Tesco is basically an expedition?
You can be on the right track from September.
CE Graduates Programme in Head Office
Young Leaders Programme at Tesco Stores

Tesco Stores ČR a.s.
Tesco Stores ČR a.s. se svými bezmála 13 000 zaměstnanci s téměř 200 obchodních
jednotek, různých formátů, patří k největším soukromým zaměstnavatelům v České
republice. Centrální kancelář v Praze poskytuje nezbytnou podporu prodejnám a
najdete v ní zkušené odborníky z mnoha oblastí. Další velmi důležitou součástí
společnosti je distribuční centrum, složitý logistický uzel, přes který proudí zboží do
našich obchodů. Společnost Tesco byla založena v roce 1919 Jackem Cohenem ve
Velké Británii.

POŽADUJEME

NABÍZÍME

• ukončené SŠ nebo ukončené VŠ min.
bakalářského stupně) maximálně před dv
• znalost AJ - v závislosti na typu
programu
• mobilita - zájem o stěhovat se za prací
• zaměření na zákazníka a zájem o
oblast maloobchodu
• odolnost vůči stresu, flexibilitu,
zodpovědný přístup, zdravé sebevědomí
• proaktivní přístup a ambici vést vlastní
tým

CE GRADUATE PROGRAMME in Head
Office
YOUNG LEADERS PROGRAMME prodejny
• zaměstnání na plný úvazek s širokou
nabídkou rozvojových aktivit
• program trvající 6-12 měsíců v
závislosti na schopnostech kandidáta
• zaměření na maloobchod - provoz
obchodních jednotek
• flexibilita

PROČ PRACOVAT PRO NÁS
• naše absolventské programy Ti pomohou rychle nastartovat tvou kariéru
a ujasnit si směr Tvého růstu a rozvoje
• dostaneš možnost si vyzkoušet téměř všechny pozice na obchodě,
pochopit jednotlivé procesy a rutiny s provozem obchodní jednotky
• získáš zkušenosti s vedením vlastního týmu lidí
• během programu Tě bude podporovat mentor

KONTAKT
Magdaléna Píchalová - Talent koordinátor
E: Magdalena.Pichalova@tesco.com
T: +420 602 430 138

✔
✔
✔
✔
✔

✔
✔
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skupina Unipetrol
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.

POŽADUJEME

NABÍZÍME

Ukončené minimálně bakalářské studium
v oboru chemickém, technickém,
elektrotechnickém, strojním
ekonomickém či týkající se ekologie a
ochrany životního prostředí.

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
diplomových prací nebo na
vědecko-výzkumných projektech.

PROČ PRACOVAT PRO NÁS
Zaměstnáváme bezmála 5 000 lidí, kterým se samozřejmě věnujeme.
Naši zaměstnanci mají možnost využít množství nadstandardních benefitů
jako pravidelné lékařské prohlídky, stravenkové karty, možnost zřízení
tankovací karty Benzina, vstupenky na domácí zápasy HC Verva Litvínov
nebo třeba Multisport kartu, kterou nabízíme zaměstnancům za 250 Kč!

✔
✔
✔
✔

KONTAKT
Anna Říhová Horáková, Specialista náboru & HR marketingu
anna.horakova@unipetrol.cz
+420 225 001 615
www.unipetrol.cz
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Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
Téměř 30 let patříme mezi špičku v péči o klienty.
Téměř 30 let si vážíme každého našeho zaměstnance.
Téměř 30 let píšeme lidské příběhy našich klientů společnými silami!

Práce na reálných projektech
Časová flexibilita s ohledem na studium
Získání zkušeností napříč obory
Motivující finanční ohodnocení
Spolupráce už v době studia
Podpora při tvorbě bakalářské nebo diplomové práce
Placené kontrakty s různou délkou
Spolupráce po boku opravdových profíků
Certifikát o absolvování Trainee programu

NEVAŘÍME
Z VODY
Nahlédněte pod pokličku VZP
VZP nabízí mnoho oborů, ve kterých
se můžete začít realizovat i vy.
Uplatnění v rámci celé ČR.
Více informací a kontakty na www.zdravakariera.cz

POŽADUJEME

NABÍZÍME

- chuť na sobě pracovat a proaktivní
přístup
- předchozí praxe není nutná
- rádi u nás přivítáme šikovné studenty či
absolventy vysokých škol oborů
ekonomie, účetnictví, marketing, právo,
zdravotnictví, IT a dalších

- množství otevřených pozic a oborů
- práci, která vám bude každý den dávat
smysl
- prostor pro vlastní iniciativu a realizaci
- časovou flexibilitu a uplatnění ve všech
regionech ČR
- spolupráci i osobám se zdravotním
postižením
- spolupráci formou dohody o pracovní
činnosti v rozsahu maximálně 20 hodin
týdně
- opravdu motivující finanční ohodnocení
- podporu při tvorbě závěrečné práce

PROČ PRACOVAT PRO NÁS
- Trainee a Handicap programem prošlo už 710 účastníků,
157 z nich aktuálně u nás pracuje na plný pracovní úvazek
- jsme stabilní a perspektivní zaměstnavatel
- u nás se učíte od profesionálů
- pracovní uplatnění u nás najdete v mnoha oblastech a ve
všech regionech ČR

KONTAKT

✔
✔
✔
✔
✔

Mgr. Mercedes Wimmerová
mercedes.wimmerova@vzp.cz
www.vzp.cz / www.zdravakariera.cz

✔
✔
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JEDNODRUHOVÁ VÝBĚROVÁ KÁVA

z Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko

BRAZÍLIE
ETIOPIE
KEŇA

„Pražíme kávu s respektem k přírodě i k zrnu.“
Sabri Elogeli, expert na pražení kávy Naturpark

Slovo „výběrová“ není jen šperk na etiketě. Je garancí, že výběru druhu kávy, zemi původu
i technologii pražení věnujeme velkou pozornost.
Pražírna kávy na adrese Kokořín 12 je sociální podnik organizace Revenium, založený
na respektu k lidem, přírodě, zdrojům i ﬁnálnímu produktu.
Kávu pro Vás praží lidé se zdravotním znevýhodněním a postižením. Zakoupením každého
balení kávy přispíváte k jejich pracovnímu uplatnění a rozvoji celého podniku.

„Když se mi něco podaří,
dobrou kávu si zasloužím.“
„Když se nedaří,
tak dobrou kávu potřebuji.“
Hana Potměšilová,
předsedkyně představenstva spolku Revenium

www.kokorin12.cz
www.naturpark12.cz
Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

PŘIVÝDĚLEK
PŘI STUDIU.
Pokud od brigády očekáváš, že bude časově
flexibilní a umožní ti skloubit studium, koníčky
či další povinnosti, tahle bude ta pravá.
Jsme světovým lídrem na trhu s rychlým
občerstvením a do našeho přátelského týmu
hledáme spolehlivé parťáky s chutí se učit
novým věcem. Budete u nás připravovat
skvělé jídlo a za pokladnou obdarovávat naše
zákazníky milým úsměvem.

Více na: mcdonalds.jobs.cz

AGROTEC GROUP a.s.
Společnost AGROTEC Group je největším dodavatelem pozemní techniky v České
republice, která zaměstnává více než tisíc lidí s ročním obratem přes 9 miliard korun.
Do portfolia našich značek patří například New Holland, Case, Steyr, Amazone,
IVECO, Škoda, Kia a mnoho dalších. Naše střediska najdete kromě celé ČR také na
Slovensku a v Maďarsku.

POŽADUJEME

NABÍZÍME

Nadšení do zemědělské, stavební či
dopravní techniky.
Aktivní přístup k zadaným úkolům.
Komunikativnost a týmového ducha.
Chuť chtít se do věcí zapojit.

Možnost najít si v rámci skupiny pozici,
která Vás bude bavit.
Načerpání cenných zkušeností, které se
Vám v budoucnu budou hodit.
Možnost učit se od zkušených kolegů,
kteří jsou profesionály ve svém oboru.
Propojení studia s praxí: pracovní dobu
si můžete přizpůsobit, jak bude potřeba
Motivující finanční ohodnocení.
Účast na zahraničních služebních
cestách.

PROČ PRACOVAT PRO NÁS
Zajímáte se o zemědělskou, stavební nebo dopravní techniku?
Chcete být u nejmodernější techniky na trhu a získat praxi ve firmě, kam
byste po škole mohli i nastoupit?
Rádi byste se dozvěděli, jak probíhá práce produktového manažera nebo
marketingového specialisty pro zmiňované značky?
Neváhejte a ozvěte se nám!

✔

KONTAKT
Personální oddělení
kariera@agrotec.cz
602 122 565
519 402 152
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AUFEER DESIGN s.r.o.

BEDNAR FMT s.r.o.

Mezinárodní společnost specializovaná na designérské, vývojové, konstrukční a
výpočtové produkty a služby v oblasti automobilů, kolejových vozidel a letectví.

Jsme český výrobce závěsné zemědělské techniky specializující se na stroje pro
zpracování půdy, setí, hnojení a mulčování. V současnosti zaměstnáváme více než
270 pracovníků a exportujeme do více než 35 zemí v Evropě, Asii, Austrálii, Severní
Americe a Africe.

Pokud chceš vidět více, najdeš nás na sociálních sítích pod našim jménem. Tam se
nejlépe dozvíš, jak to u nás žije a zároveň nahlédneš pod pokličku našich projektů v
jednotlivých oblastech.

POŽADUJEME

NABÍZÍME

POŽADUJEME

NABÍZÍME

Mít dobrou náladu (alespoň většinu
pracovní doby)
Technické vzdělání - SŠ, VŠ
Znalost softwaru Catia V5 , ICEM Surf
Znalost AJ / NJ
Ochotu učit se nové věci
Časovou flexibilitu
Proaktivní přístup k práci
Máš rád auta a něco o nich víš
Pokud máš schopnosti 3D modelování a
třeba umíš vytvořit výkres - skvělé, už jsi
skoro náš.

U nás si určitě vybereš to správné
zaměření, které tě bude bavit. Pracujeme
v oblastech designu, inženýringu a
industrializace.
Příjemné pracovní prostředí, kde je stále
dobrá atmosféra.
Dlouhodobou spolupráci, na které si
zakládáme.
Finanční ohodnocení, které Tě bude
motivovat.
A jak je zvykem, spoustu
zaměstnaneckých benefitů.

• znalost angličtiny na komunikativní
úrovni
• znalost dalšího světového jazyka
výhodou
• chuť pracovat a učit se nové věci

• dynamické prostředí české výrobní
společnosti
• přátelský kolektiv
• zajímavou a různorodou práci pro
jednotlivá oddělení
(konstrukce, marketing, vývoj a výzkum,
servis, obchod, finanční oddělení)
• možnost cestování
• flexibilní pracovní dobu
• možnost kariérního postupu
• firemní kurzy anglického jazyka
• firemní teambuildingy a akce

PROČ PRACOVAT PRO NÁS

PROČ PRACOVAT PRO NÁS

Projdeš školením po kterém stoupneš v ceně nejen u nás, ale i na
pracovním trhu.
Nahlédneš s námi do budoucnosti - koncepční vývoj a návrhy sériových
řešení Ti to umožní.
Zajímají Tě vývojové práce ve 3D systému Catia V5.
Možnost pracovat ve vývojových centrech světových automobilek.

Hledáte práci při studiu, kde byste se mohli něco nového přiučit, získat tak
potřebnou praxi a zároveň si přivydělat? Kontaktujte naše personální
oddělení, rádi vás poznáme.

✔

✔

KONTAKT

KONTAKT

Kristina Hradiská
HR specialista
Telefon: +420 739 586 920; +420 326 700 434
E-mail: kristina.hradiska@afd.cz

Personální oddělení, Jitka Nýdrlová, tel.: 601 569 780,
e-mail: jitka.nydrlova@bednarfmt.com

VPP / 2020
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BEKO
Engineering
BEKO Engineering spol. s r.o.

ČEPS, a.s.

BEKO Engineering patří mezi lídry v oblasti vývoje, konstrukce a Engineeringu pro
všechna odvětví průmyslu. Rovněž jsme spolehlivým partnerem pro implementaci PLM
řešení.
Působíme na českém i slovenském trhu, kde disponujeme zázemím poboček v Liberci,
Praze, Brně, Plzni, Žilině, Bratislavě a Trenčíně, a je aktivní také na evropském trhu.
Do našich týmů po celé ČR hledáme nadšené kolegy, kteří se zajímají o automobilový,
letecký, kolejový a stavební průmysl.

ČEPS, a.s., působí na území České republiky jako výhradní provozovatel přenosové
soustavy (elektrická vedení 400 kV, 220 kV). Udržuje, obnovuje a rozvíjí 43 rozvoden
se 78 transformátory. Poskytuje přenosové služby a služby spojené se zajištěním
rovnováhy mezi výrobou a spotřebou elektrické energie v reálném čase. ČEPS, a.s., je
začleněna do evropských struktur, zajišťuje přeshraniční přenosy pro export, import a
tranzit elektrické energie. Podílí se na formování liberalizovaného trhu s elektřinou.

POŽADUJEME

NABÍZÍME

POŽADUJEME

NABÍZÍME

- úplné střední vzdělání nejlépe
technického směru
- základní znalost minimálně jednoho
SW
je výhodou: CATIA / NX / Inventor /
Solidworks
- komunikativní znalost NJ nebo AJ
- technické a logické myšlení
- zájem o automobilový, letecký a
strojírenský průmysl
- ochotu učit se novým věcem a stále se
na sobě pracovat
- ochotu cestovat
- flexibilitu

- práci pro renomované zákazníky
- možnost práce v zahraničí
- individuální finanční ohodnocení
- odborný i kariérní růst - specializovaná
školení, výuka cizích jazyků...
- příjemné a přátelské pracovní prostředí
- firemní bonusy - příspěvek na
stravování, Flexi Pass, MultiSport karta

Hledáme talentované a motivované
studenty/absolventy se zájmem o
vystudovaný obor. Hledáme ty z Vás,
které baví pracovat v týmu a kteří se
chtějí dále učit a vybudovat si unikátní
profesní know-how pro další kariéru.

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA
• částečný úvazek
• plný úvazek
• bakalářská a diplomová práce
• praxe
• stipendijní program
• brigáda

PROČ PRACOVAT PRO NÁS

PROČ PRACOVAT PRO NÁS

Máte chuť pracovat s těmi nejmodernějšími technologiemi a cestování pro
Vás není překážkou, ale naopak výhodou.
Zapomeňte na nudné a nesmyslné projekty, v BEKO Engineering děláme
jenom to, co našim klientům opravdu pomůže, a všichni naši specialisté
dobře vědí, co dělají.
Občas jen nevědí, kde jim hlava stojí – a proto potřebujeme tebe!

Nabízíme zajímavé, perspektivní zaměstnání v oboru
energetika/elektrotechnika ve společnosti, která má jedinečné know-how a
disponuje unikátními činnostmi ve svém oboru. Zaměstnance
odměňujeme nejenom širokou škálou zaměstnaneckých benefitů, ale i
pestrou nabídkou vzdělávání a osobnostního rozvoje.

✔

KONTAKT

KONTAKT

BEKO Engineering spol. s r.o.
hr@beko-plm.cz
www.beko-engineeirng.cz

Lucie Svobodová
kariera@ceps.cz
www.ceps.cz
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DOPRAVNÍ PODNIK hl. m. PRAHY, a. s.

FARMET a. s.

Jsme největším dopravcem zajišťujícím městskou hromadnou dopravu v České
republice a zároveň největším zaměstnavatelem v Praze.

Společnost Farmet a. s. je dynamicky se rozvíjející českou společností, zabývající se
vývojem, výrobou, prodejem a servisem zemědělských strojů na zpracování půdy, setí
a hnojení a technologií na zpracování olejnin, rostlinných olejů a krmiv.

POŽADUJEME

NABÍZÍME

POŽADUJEME

NABÍZÍME

VŠ vzdělání v technickém oboru.
Zájem o dopravu.
Chuť se učit a získávat zkušenosti.

Stáže a odborné praxe pro studenty.
Technické pracovní pozice pro čerstvé
absolventy bez praxe i pro absolventy s
praxí.
Práci v perspektivním oboru hromadné
pozemní a kolejové dopravy.

Očekáváme iniciativní přístup a orientaci
na kvalitní plnění úkolů spolu se
schopností týmové spolupráce. Vítáme
jedince se znalostmi z technických
oborů.
Podrobnější údaje k jednotlivým
pracovním pozicím najdete na našich
webových stránkách.

Aktuální a úplná nabídka pracovních
pozic je na webových stránkách
společnosti.
Studentům a absolventům technických
oborů nabízíme:
- praxe, stáže, brigády v moderním
strojírenském provozu,
- spolupráci na ročníkových,
bakalářských, diplomových pracích a
podobných projektech,
- pracovní uplatnění na pozicích :
konstruktér, technolog, projektant,
obchodní zástupce a jiných.

PROČ PRACOVAT PRO NÁS

PROČ PRACOVAT PRO NÁS

Jistota zaměstnání. Profesní a odborný rozvoj. Zaměstnanecké benefity:
- velmi výhodné zaměstnanecké jízdné
- příspěvek na stravování
- příspěvek na volný čas a zdraví
- příspěvek na penzijní připojištění
- 5 týdnů dovolené, další volné dny (placené sick days, neplacené volno).

Svých zaměstnanců si vážíme!
• motivující finanční ohodnocení, roční prémie, valorizace mezd,
• práce v perspektivní české firmě, prostor pro seberealizaci, iniciativu a
profesní růst, příjemné pracovní prostředí v přátelském kolektivu
• zaměstnanecké výhody - příspěvek na dopravu, 5 týdnů dovolené,
stravování ve firmě s příspěvkem zaměstnavatele

✔

KONTAKT

KONTAKT

Pavlína Pecháčková, tel. 2961 95005, mob.727 966 702
email: absolventskyprogram@dpp.cz
https://dpp.jobs.cz/ nebo http://dpp.jobs.cz/absolventi/

Farmet a.s., Jiřinková 276, 552 03 Česká Skalice
Personální oddělení, telefon: 491 450 128, e-mail: personal@farmet.cz
www.farmet.cz, www.facebook.com/FarmetMachinery
www.youtube.com/c/farmet, cz.linkedin.com/company/farmet-a-s
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LINET spol. s r. o.

Procter & Gamble Rakona, s.r.o.

Linet spol. s r. o. je předním světovým výrobcem a technologickým lídrem v oboru
nemocničních a pečovatelských lůžek. Portfolio firmy zahrnuje řešení určená pro
intenzivní péči, produkty pro běžnou lůžkovou péči i speciální lůžka pro domovy
seniorů či léčebny dlouhodobě nemocných. Produktové řady doplňují i porodní lůžka,
gynekologická, transportní a dialyzační křesla. Nabídka rovněž obsahuje širokou škálu
příslušenství jako antidekubitní matrace, mobiliář, zdravotnický nábytek atd.

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

POŽADUJEME

NABÍZÍME

POŽADUJEME

NABÍZÍME

Uplatní se u nás všichni s technickým
nebo ekonomických vzděláním, kteří
mají chuť se dále učit, umí anglicky, mají
plno nápadů a chtějí je v praxi realizovat.

U nás nezažijete nudné a stereotypní
zaměstnání, naopak dáme vám prostor
růst s námi. Dynamičnost, kreativita,
rozvoj - to jsou hlavní atributy
zaměstnání v LINETu. Jsme společnost
založená na inovacích, která se neustále
vyvíjí, roste a vstupuje na nové trhy.
Oceníme vaši práci i nápady, umožníme
vám pružnou pracovní dobu a budete mít
prostor pro kariérní i osobnostní růst.
A abyste se po práci nenudili, nabízíme
prostřednictvím kafeterie množství
benefitů, z nichž si vybere opravdu
každý.

• Má ukončené magisterské vzdělání na
vysoké škole ideálně technického směru
• Je schopen dorozumět se v českém
nebo slovenském a anglickém jazyce
• Má technické dovednosti
• Umí odprezentovat svoje výsledky
• Je iniciativní a flexibilní
• Je schopen systematicky řešit
problémy
• Má předpoklady pro efektivní vedení
lidí
• Má chuť neustále se učit a rozvíjet
• Má komunikační dovednost

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

PROČ PRACOVAT PRO NÁS

PROČ PRACOVAT PRO NÁS

Výsledek naší práce ovlivňuje životy milionů lidí po celém světě. Chcete
se stát součástí firmy, která před 30 lety začínala na malém statku
v Čechách a která dnes působí ve více než 120 zemích světa? Anebo se
k nám chcete připojit, protože vás láká prostředí technologické a
inovativní firmy, kde uplatníte svoje znalosti a něco dalšího se naučíte?

• Reálná práce od prvního dne pod vedením zkušenějších kolegů
• Získání zkušeností pro svůj další rozvoj
• Povyšování z vlastních řad
• Možnost rotace a práce v zahraničí
• Odpovídající plat a jeho růst

✔

KONTAKT

KONTAKT

Mgr. Jana Krblichová
HR Partner/Senior Recruiter
jana.krblichova@linet.cz, 725 529 756
www.linet.cz

Veronika Melčová
PROCTER & GAMBLE - RAKONA s.r.o.
Ottova 402, 269 01 Rakovník
Phone: + 420 313 522 797
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Process Automation Solutions s.r.o.

STROM PRAHA a.s.

Jsme významný evropský dodavatel řešení v oblasti průmyslové automatizace a
výrobních informačních systémů. Naše společnost se specializuje na automatizaci
technologických procesů v průmyslu (Oil&Gas, chemie, farmacie, potravinářský
průmysl, energetika, atd.). Druhou oblastí naší působnosti je automatizace strojů a
výrobních linek v automobilovém průmyslu. Naši zaměstnanci jsou základem úspěchu
naší společnosti.

Pracuj pro John Deere!
Vstup do světa nejmodernějších zemědělských strojů a technologií. Do světa John
Deere, který již od roku 1837 udává směr ve svém oboru.

POŽADUJEME

NABÍZÍME

POŽADUJEME

NABÍZÍME

• Vzdělání se zaměřením na
automatizační techniku nebo
elektrotechniku
• Znalost německého nebo anglického
jazyka
• Chuť dále se vzdělávat
• Schopnost pracovat v týmu i
samostatně

• Možnost výkonu praxe, práce na hlavní
pracovní poměr nebo DPP/DPČ.
• Aktuální pracovní pozice:
Projektant MaR/Elektro
Projektant automatizace
Programátor PLC/DCS
Programátor průmyslových robotů
Konstruktér

Zapálení pro naší práci.

1. Poctivé pracovní prostředí založené
na vzájemném respektu.

HLEDÁME proto zájemce, kteří budou s nadšením vynakládat co nejvíce úsilí ve
prospěch našich zákazníků. Ty, kteří budou vnímat příležitost BÝT UŽITEČNÝ jako
výsadu, ne jako samozřejmost. Pokud jsi to právě Ty, napiš nám na kariera@strom.cz
a my se s Tebou co nejdříve spojíme.

2. Práci s nejlepšími zemědělskými
technologiemi.
3. Spousty možností pro osobnostní i
kariérní růst.
4. Práci, za kterou budou vidět reálné
výsledky!

PROČ PRACOVAT PRO NÁS

PROČ PRACOVAT PRO NÁS

U nás najdete otevřený přístup a příjemnou pracovní atmosféru.
Díky ploché organizační struktuře a principu „vždy otevřených dveří“
vytváříme prostor pro spolupráci a vzájemný respekt.
Můžete získat praxi, začít kariéru nebo uplatnit své dosavadní zkušenosti.

Protože chceš pracovat s nejlepší značkou na světě a chceš mít možnost
neomezené seberealizace.

✔

✔

KONTAKT

KONTAKT

Adresa: Průmyslová 1472/11,102 09 Praha 10
E-mail: jobs.cz@pa-ats.com
Telefon: +420 296 584 790

kariera@strom.cz
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ŠKODA AUTO

Valeo

Nenech si ujet jedinečnou příležitost a staň se součástí technologicky vyspělé
společnosti, kterou je největší česká automobilka - ŠKODA AUTO. Náš úspěch stojí na
schopnosti být vždy o krok napřed, na skvělých zaměstnancích a jejich vynikající práci.
Tu u nás umíme náležitě ocenit a nejen proto jsme se již po několikáté stali
zaměstnavatelem roku. Přidej se k nám a rozjeď svůj kariérní závod ve ŠKODA AUTO!

Není nás vidět a stejně jsme přítomni. Naše umění tkví v bezpečné a příjemné jízdě.
Do aut dodáváme samostatnost, komfortní prostředí i relax. Vyvíjíme a vyrábíme
chytré systémy do aut budoucnosti.

POŽADUJEME

NABÍZÍME

POŽADUJEME

NABÍZÍME

Do ŠKODA AUTO hledáme talentované
studenty a absolventy technických i
ekonomických oborů se znalostí cizích
jazyků, kteří mají zájem o smysluplné
pracovní uplatnění v technicky a
technologicky vyspělé společnosti.
Pokud chceš své schopnosti a znalosti
rozvíjet v týmech opravdových
profesionálů, hledáme právě tebe!

Studentům umožňujeme již během
studia aplikovat získané znalosti do
podnikové praxe prostřednictvím
odborných stáží, během nichž můžeš za
podpory našich odborníků vypracovat i
svou závěrečnou práci. Pro absolventy
máme připravený jednoletý rozvojový
Trainee program, díky kterému se staneš
důležitou součástí společnosti ŠKODA
AUTO. V rámci Doktorandského
programu se placenou formou a pod
odborným dohledem našich profesionálů
podílíme na výzkumu vysokoškolských
doktorandů.

- technické vzdělání (Strojírenství,
Elektrotechnika, Informační technologie)
- chuť do práce, která mění budoucnost
všech řidičů
- ochotu cestovat a zlepšovat se díky
školením a tutorům
- samostatnost i schopnost týmové práce
- odvahu předvést iniciativu

Mezi naše benefity patří:
- 6 týdnů dovolené
- stravenky a flexipassy/karta multisport
- měsíční i půlroční bonusy
- technická a jazyková školení
- finanční náhrady za stěhování,
ubytování i dojíždění
- příspěvek na penzijní připojištění
- a mnoho dalšího...

PROČ PRACOVAT PRO NÁS

PROČ PRACOVAT PRO NÁS

Moderní prostředí, profesionální přístup, smysluplná práce a možnost
osobního i profesního růstu ti spolu se spoustou benefitů a výhod zajistí,
že se z tebe pod křídly Škodováckého šípu stane opravdová hvězda tvého
oboru.

Práce u nás představuje nahlížení do budoucna. Dodáváme většině
existujících automobilek. Zajišťujeme celý vývoj i testování, vyrábíme
komponenty. Následně vše nacházíme v nových autech rodinných
příslušníků, či kamarádů. Jsme hrdí na to, že se nacházíme v
každodenním životě na silnicích.

✔

KONTAKT

KONTAKT

Tereza Kozáková
tereza.kozakova@skoda-auto.cz
www.skoda-kariera.cz

Berta ŠTĚPÁNOVÁ
berta.stepanova@valeo.com
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Arcibiskupství pražské – Lesní správa
Našim posláním je spravovat les, součást naší krajiny, společného domova, společné
Země. Chceme hospodařit tak, abychom vyváženým způsobem nakládali s přírodním
bohatstvím a co nejvíce využívali tvořivých sil přírody.
Naše lesy jsou v sedmi krajích. Rádi bychom byli dobrými pracovními partnery a
vytvářeli pracovní příležitosti pro místní obyvatele.
Našim úkolem a cílem je zpomalit šíření kůrovcové kalamity, ustát složitou
ekonomickou situaci lesnického sektoru a správně obnovit rozpadající se lesní porosty.

(koná se v Menze ČZU)

POŽADUJEME

NABÍZÍME

- spolehlivost
- vytrvalost
- aktivní přístup
- zodpovědnost
- samostatnost,
- ochotu učit se nové věci
Hledáme především nové kolegy na
pozice hajného nebo adjunkta, které by
naplňovala péče o svěřený lesní
majetek.

- stabilitu
- zázemí tradiční organizace
- osobitý přístup
- možnost profesního růstu
- pružnou pracovní dobu
- 5 týdnů dovolené
- možnost služebního bydlení
- myslivost v režijních honitbách

PROČ PRACOVAT PRO NÁS
Pokud chcete být součástí našeho týmu při zvládání probíhající kalamity,
naučit se něco nového a být u zrodu nového lesa, jste u nás vítáni.

KONTAKT
Arcibiskupství pražské – Lesní správa
Thákurova 3
160 00 Praha 6 – Dejvice
E-mail: les@apha.cz; www.apha.cz/les
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KRONOSPAN

Lesprojekt východní Čechy, s.r.o.

Firma KRONOSPAN je světový lídr a hrdý průkopník v oblasti výroby desek na bázi
dřeva pro nábytkářský průmysl a stavebnictví. Celkem 43 firem skupiny KRONOSPAN
s působností po celém světě tvoří jednu velkou rodinu. S vlastními výrobními i
technickými kapacitami mají významný podíl na zlepšování kvality bydlení.
Mladí jsou naše budoucnost, proto firma KRONOSPAN podporuje spolupráci se
školami všech typů a pomáhá studentům již v průběhu studia.

Lesprojekt východní Čechy, s.r.o.
Gočárova 504
Hradec Králové
500 02

POŽADUJEME

NABÍZÍME

POŽADUJEME

NABÍZÍME

- Zájem o stálé a dlouhodobé uplatnění
- Zájem o nové a unikátní výrobní
technologie
- Studenty, kteří se chtějí odborně
rozvíjet a kariérně růst

- Studijní praxe/ stáže
- Témata bakalářských a diplomových
prací a odborné vedení při jejich
zpracování
- Technickou spolupráci s vysokými
školami
- Širokou nabídku Trainee programů pro
absolventy (zaškolení a odborné vedení
mentora)
- Brigády během studia - ve výrobě i v
kanceláři (víkendové i celoroční)

Lesnické vzdělání

Projektant HÚL - tvorba LHP a LHO
Projektant HÚL - provozní inventarizace
lesa
Projektant HÚL - digitální zpracování dat

PROČ PRACOVAT PRO NÁS

PROČ PRACOVAT PRO NÁS

Získáte zajímavou práci v odborném kolektivu s využitím jedinečných
moderních technologií, se kterými se jinde nesetkáte. Dostanete
příležitost k seberealizaci a odbornému růstu, budete mít možnost
účastnit se zajímavých školení „na míru“ v našem vlastním školicím
středisku KRONOVISION.Poskytneme vám příležitost cestovat a pracovat
na projektech.

Mám zájem o projekční práci v lesnictví s možností profesního růstu
Chci pracovat samostatně při současné maximální podpoře týmu
Práce v pohodovém a férovém kolektivu
Motivující ohodnocení v závislosti na odvedené práci a přístupu
Přístup k moderním technologiím a technickému vybavení
Firma s 24 letými zkušenostmi v oboru

KONTAKT
KRONOSPAN CR, spol. s r.o., Na Hranici 2361/6, 586 01 Jihlava
Více informací na tel. čísle: 567 124 394 nebo nás kontaktujte na emailu:
prace@kronospan.cz
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✔

KONTAKT

Lesprojekt východní Čechy, s.r.o., Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové
Ing. Pavel Gregor, jednatel
gregor@lesprojektvc.cz, 603 236 141
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Lesy České republiky, s.p.
Lesy České republiky, s.p.
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

POŽADUJEME

NABÍZÍME

-Vysokoškolské/středoškolské vzdělání
lesnického směru (nebo dle inzerované
pracovní pozice)
-Uživatelskou znalost práce na PC
(Microsoft Office – Outlook, Word, Excel)
Řidičský průkaz skupiny „B“ – aktivní
řidič
-Komunikativnost, důslednost, pečlivost,
spolehlivost, ochotu učit se, loajalitu,
flexibilitu
-Pro lesnické pracovní pozice je aktivní
výkon práva myslivosti (zbrojní průkaz,
lovecký lístek) výhodou

-Zajímavou a samostatnou práci
-Aplikaci teoretických znalostí v praxi
-Kvalitní zaškolení a další vzdělávání
-Nastartování osobní kariéry a možnost
osobního růstu
-Umožníme absolvování školních praxí a
získání pracovních zkušeností v
programu „Adjunktem na léto“
-Pomůžeme s řešením bakalářské či
diplomové práce

PROČ PRACOVAT PRO NÁS
Jsme významným zaměstnavatelem v sektoru lesnictví v České republice.
Zaměstnáváme více než 3500 zaměstnanců. Vytváříme pracovní místa
související zejména s lesním hospodářstvím, vodním hospodářstvím,
krajinným inženýrstvím, životním prostředím a jeho ochranou. Své
uplatnění u nás nacházejí i absolventi se zaměřením stavebním,
ekonomickým a právním

KONTAKT
• www.lesycr.cz
• https://lesycr.cz/volna-pracovni-mista/
• Sledujte nás na sociálních sítích: Facebook, Instagram, Twitter
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www.uhul.cz
Informace o lesích

PILA MARTINICE s.r.o.

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů

Simínský mlýn 26, 262 42 Březnice
IČ: 248 15 799 DIČ: CZ24815799

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem (ÚHÚL) je organizační
složkou státu zřízenou Ministerstvem zemědělství. ÚHÚL je odborná organizace
ministerstva pro oblast lesnictví a myslivosti s celorepublikovou působností (9
poboček).

www.martinicegroup.cz
Jsme firma s 25 letou historií. V současné době se zabýváme výstavbou dřevěných
montovaných panelových domů, CNC výrobou krovů a vazníků se styčníkovou deskou
a výstavbou zemědělských a průmyslových hal.

POŽADUJEME

NABÍZÍME

POŽADUJEME

NABÍZÍME

- vysokoškolské vzdělání v dřevařském
nebo stavebním oboru
- znalost PC programů MS office, a
zkušenost s CAD systémy
- ideálně znalost cizího jazyka AJ, NJ
nebo FR (není podmínkou)
- ideálně řidičské oprávnění skupiny B
- komunikativnost, ochotu se učit novým
věcem, flexibilitu a loajalitu vůči firmě.

pracovní pozice na HPP:
- mistr výroby
- projektant/ka výroby RD, krovů a
vazníků
- vedoucí výroby
- rozpočtář/ka RD
- obchodní asistent-asistentka

• Vzdělání lesnického směru,
• Zájem o odborný růst,
• Řidičský průkaz skupiny B,
• A pokud máte i zápal pro práci v
lesnictví, jste náš ideální kandidát.

• Zajímavou práci v terénu i v kanceláři,
• Pružnou pracovní dobu,
• Fajn partu lidí se stejnými zájmy jako
jsou ty vaše,
• Ubytování,
• Podporu při studiu a dalším vzdělávání,
• Stabilní zaměstnání pod vedením
odborníků.

PROČ PRACOVAT PRO NÁS

PROČ PRACOVAT PRO NÁS

Jsme rodinná firma s mladým kolektivem.
Máme moderní výrobu s CNC stroji, Hundegger a Mi-Tek.
Využíváme nejnovější 3D CAD systémy, Mi-Tek, SEMA, Dlubal software.
Máme za sebou zajímavé realizace domů, hal a veřejných prostor jako
jsou rozhledna, koupaliště ad..
Využíváme nejmodernějších technologií suché výstavby.

• Provádíme široké spektrum odborných činností, takže se každý den
naučíte něco nového,
• Pracujeme na celostátních i mezinárodních projektech, které nás
neustále posouvají vpřed,
• V kanceláři i v terénu používáme moderní technologie,
• Naši práci děláme profesionálně a s chutí.

KONTAKT
Ing. Michal Zeman, Ph.D
tel: +420 601 328 388
email: zeman@martinicegroup.cz

VPP / 2020

Ing. Zdeněk Svoboda
tel: +420 727 894 138
email: svoboda@martinicegroup.cz
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KONTAKT
Více informací o nás a aktuálně vypsané volné pozice naleznete na
www.uhul.cz/kdo-jsme/volna-mista
nebo zašlete prosím svůj životopis na nabor@uhul.cz
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Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Jsme resortní organizací Ministerstva životního prostředí. Zajišťujeme odbornou i
praktickou péči o přírodu a krajinu v České republice. Pečujeme především o chráněné
krajinné oblasti, národní přírodní rezervace a národní přírodní památky. Poskytujeme
odbornou podporu státní správě, administrujeme dotační programy, které pomáhají
zlepšit stav naší krajiny. Pro ohrožené druhy rostlin a živočichů připravujeme
záchranné programy či programy péče. Jsme vědeckým orgánem CITES, podílíme se
na mezinárodních projektech.

(koná se v Menze ČZU)

POŽADUJEME

NABÍZÍME

• VŠ vzdělání
• specializace: přírodovědné, lesnické a
zemědělské obory, ochrana přírody
• znalost práce na PC
• zájem o ochranu přírody a krajiny
• entuziasmus a nadšení pro společnou
věc
Pro výkon projektových pozic je třeba:
• zkušenost s realizací a administrací
dotačních programů a projektů
• znalost anglického jazyka slovem i
písmem
• koordinační dovednosti

• stabilní zaměstnání, které má smysl
• práci v přátelském kolektivu
• klouzavou služební/pracovní dobu
• zaměstnanecké benefity (5 týdnů
dovolené, 5 dní tzv. sick days,
stravenky, FKSP, multisport karta,
jazykové kurzy)

PROČ PRACOVAT PRO NÁS
Protože vaše práce může být i vaším koníčkem.
Protože vám umožníme další odborný i osobní rozvoj.
Protože vám umožníme skloubit pracovní i rodinný život.
Protože to dává smysl.

✔

KONTAKT
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 4 Chodov
www.nature.cz
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Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s.

Společnosti REMA

Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum

Hlavními aktivitami společností pod značkou REMA (REMA Systém, REMA Battery,
REMA PV Systém, REMA AOS) je ochrana životního prostředí prostřednictvím služeb
zabezpečujících zpětný odběr a recyklaci elektrických a elektronických zařízení (jako
jsou pračky, televize, počítače, tiskárny atd.), baterií, akumulátorů a solárních panelů.
Svým klientům REMA nabízí odborné a komplexní řešení na cestě ke splnění
legislativních povinností, a běžným spotřebitelům pomoc a jednoduché vyřešení
starostí s vysloužilými spotřebiči.

Zabýváme se orientovaným a aplikovaným výzkumem v oblastech:

POŽADUJEME

NABÍZÍME

POŽADUJEME

NABÍZÍME

Jsi student posledních dvou ročníků
fakulty provozně ekonomické, technické
či fakulty životního prostředí? Nebo už
absolvent, který se chystá nabírat nové
zkušenosti? Máš týmového ducha?
Pokud ti navíc nechybí zájem o životní
prostředí, nové technologie a
ekonomické procesy, přijď k nám, získáš
tím možnost odborně se vzdělávat a
rozvíjet.

Studentům i absolventům nabízíme
stáže, brigády v průběhu studia
i uplatnění po ukončení studia a s tím
i jedinečnou příležitost nastartovat svou
kariéru a získat zkušenosti na juniorních
pozicích v různých pracovních týmech
napříč společnostmi REMA.

• nadšení pro vědu a výzkum;
• vzdělání a hlavně znalosti v oboru
zpracování odpadů;
• 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.

• 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 benefity jako týden dovolené
navíc, pružná pracovní doba (37,5 h
týdně), příspěvky na penzijní připojištění
nebo home office na psaní článků či
výzkumných zpráv;
• odpovídající mzdové ohodnocení.

• efektivní a ekologické výroby motorových paliv,
• přípravy surovin pro výrobu polymerů,
• trvale udržitelného využívání obnovitelných surovin,
• snižování emisí škodlivých látek,
• pokročilých anorganických materiálů.

PROČ PRACOVAT PRO NÁS

PROČ PRACOVAT PRO NÁS

Vychováváme si vlastní odborníky na většinu druhů činností a
podporujeme jejich ambice. Nabízíme možnost pracovat v prostředí, kde
jsou hlavními hodnotami lidé, životní prostředí a společné hodnoty. Staň
se i ty součástí agilní společnosti, která je schopna v každé situaci najít
potřebná a dlouhodobě udržitelná řešení.

Zajímají Tě paliva budoucnosti? Přeměna odpadů na látky s vyšší
přidanou hodnotou? Nebo čištění odpadních vod?
Přes 65 let se zabýváme výzkumem technologií chemického průmyslu.
V současnosti zkoumáme třeba výrobu paliv, která pomohou snížit emise
CO2, a zajímají nás i další environmentální témata.
Chceš s námi tvořit budoucnost? Přijď se zeptat!

✔

KONTAKT

KONTAKT

Společnosti REMA
www.rema.cloud
komunikace@rema.cloud
GSM: +420 702 220 884

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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Poznámky

ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD
Zeměměřický úřad je organizační složkou státu, ve své působnosti navazuje na
dlouholeté zajišťování zeměměřických činností vykonávaných ve veřejném zájmu,
zejména v oblastech geodetických základů a státních mapových děl. V současné době
je jeho působnost orientována především na tvorbu, vedení a poskytování
geografických dat.
Pestré možnosti uplatnění u nás nachází především absolventi oborů
přírodovědeckých a informačních technologií, kterým můžeme nabídnout i možnost
profesního růstu.

POŽADUJEME

NABÍZÍME

• Týmového ducha
• Spolehlivost
• Schopnost samostatného myšlení
• Odpovědnost
• Ochotu dále se vzdělávat
• Dobré komunikační schopnosti

• Geograf nebo Kartograf
• Geodet
• Programátor
• Referent zeměměřictví a katastru
nemovitostí
• Analytik informačních a komunikačních
technologií
• Administrativní pracovník
• Možnost zapojení do činnosti úřadu i
během studia
• Nalezení témat pro zpracování
absolventských prací

PROČ PRACOVAT PRO NÁS
Pro možnost podílet se aktivně na tvorbě jedinečného celostátního
mapového díla, pro rozmanitou práci s geografickými daty a podílení se
na procesu jejich aktualizace. Pro zajímavou činnost při zpracování
leteckých měřických snímků či využití laserového skenování při tvorbě
výškopisu Česka.

✔

KONTAKT
Zeměměřický úřad
Pod sídlištěm 1800/9, 18211 Praha 8 - Kobylisy
e-mail: zu.praha@cuzk.cz
https://geoportal.cuzk.cz/
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JEDNODRUHOVÁ VÝBĚROVÁ KÁVA

z Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko

BRAZÍLIE
ETIOPIE
KEŇA

„Pražíme kávu s respektem k přírodě i k zrnu.“
Sabri Elogeli, expert na pražení kávy Naturpark

Slovo „výběrová“ není jen šperk na etiketě. Je garancí, že výběru druhu kávy, zemi původu
i technologii pražení věnujeme velkou pozornost.
Pražírna kávy na adrese Kokořín 12 je sociální podnik organizace Revenium, založený
na respektu k lidem, přírodě, zdrojům i ﬁnálnímu produktu.
Kávu pro Vás praží lidé se zdravotním znevýhodněním a postižením. Zakoupením každého
balení kávy přispíváte k jejich pracovnímu uplatnění a rozvoji celého podniku.

„Když se mi něco podaří,
dobrou kávu si zasloužím.“
„Když se nedaří,
tak dobrou kávu potřebuji.“
Hana Potměšilová,
předsedkyně představenstva spolku Revenium

www.kokorin12.cz
www.naturpark12.cz
Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

