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Milé studentky, milí studenti,

od roku 1995, kdy se na Západočeské univerzitě poprvé konal Veletrh pra-
covních příležitostí, se svět práce výrazně proměnil. Svůj vliv na něj mají  
i očekávání mladé generace, tedy vás, současných studentů a absolven-
tů. Z mnoha průzkumů vyplývá, že jste mnohem sebevědomější a máte  
o svém profesním směřování jasnější představu. Kariéra je pro vás důleži-
tá, ale stejný význam pro vás má také naplněný osobní život. 

Možnost získat přehled o důležitých zaměstnavatelích nabízí katalog, 
který držíte v ruce. Za normálních okolností by byl vaším průvodcem  
a pomocníkem při Veletrhu pracovních příležitostí. Letos vám organizáto-
ři, kteří vzhledem k opatřením souvisejícím s pandemií koronaviru Veletrh 
pracovních příležitostí uspořádat nemohli, předávají užitečné informace alespoň jeho prostřednictvím.

Věřím, že v roce 2021 už budete mít opět možnost setkat se osobně s potencionálními zaměstnavateli, 
zeptat se na vše, co vás zajímá, a porovnat své představy s nabídkou průmyslových podniků, firem  

a nejrůznějších institucí přímo na Veletrhu pracovních příležitostí. 

 
Miroslav Holeček

rektor ZČU

Miřte vysoko!

Nezoufejte, že se jubilejní 25. ročník Veletrhu pracovních příležitostí při Západočeské univerzitě v Plz-
ni neuskutečnil fyzicky. Letos se v kampusu ZČU nikdo z důvodu opatření proti pandemii koronaviru 
nemohl ukázat, proto jsme se po dohodě s vystavovateli rozhodli, že se vám je pokusíme představit 
aspoň tímto katalogem, který právě čtete. Průvodce veletrhem vás na následujících stránkách seznámí 
s profily jednotlivých firem, jejich nabídkami uplatnění po dokončení studia, ale i možnou spoluprací již 
v jeho průběhu.

Opatření spojené s pandemií se velkou měrou promítla i do oblasti hospodářství a v mnoha sekto-
rech omezila výrobu a provoz. Nabídky zaměstnavatelů tyto faktory zohledňují a jsou aktuální ke konci 
května 2020. Musíme však poznamenat, že Průvodce připravený původně, který jsme v březnu nestihli 
vytisknout, měl mít stránek dvojnásobně.

Za organizátory 25. Veletrhu pracovních příležitostí při ZČU v Plzni přejeme mnoho zdraví a úspěchů  

a těšíme se na viděnou v příštím roce!
 

Petr Břicháček, SUS ZČU v Plzni  
Stanislav Frasyňuk, IAESTE ZČU Plzeň

vydává: Stavovská unie studentů ZČU v Plzni (www.sus.zcu.cz) a IAESTE při ZČU v Plzni (www.zcu.iaeste.cz) 
grafika, maskot, animace: AGIONET s.r.o., Prokopova 27, Plzeň, www.agionet.cz 

katalog sazba: Abstrakt s.r.o., Nerudova 934, Starý Plzenec, www.abstrakt.cz
tisk: Typos, tiskařské závody, s.r.o., Plzeň, náklad: 4000 ks, distribuce zdarma
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International Office Západočeské univerzity v Plzni
Možnosti zahraničních studijních a praktický stáží pro studenty ZČU

www.international.zcu.cz 

1. Studijní stáže v rámci programu Erasmus+: Erasmus
• členské země: státy EU (28 států) + Norsko, Island, Lichtenštejnsko + Turecko, Bývalá jugoslávská 

republika Makedonie
• délka: 3 - 12 měsíců na univerzitách v členských zemích, s nimiž má ZČU uzavřenou 

meziinstitucionální smlouvu platnou pro příslušný akademický rok (dostupné na www stránkách)
• studenti mohou absolvovat max. 12-ti měsíční pobyt Erasmus (studijní a praktická stáž) jednou za 

každý studijní cyklus, tj. 1x za Bc., 1x za Mgr., 1x za Ph.D. studium
• více informací:  www.naerasmusplus.cz nebo
    www.international.zcu.cz (záložka ERASMUS+/Studijní stáž)
• kontaktní osoby:  Bc. Lenka Porazilová / porazilo@rek.zcu.cz / 377 63 5767
    Mgr. Jana Ovsjanniková / ovsjan@rek.zcu.cz / 377 63 5773

2.  Studijní stáže v rámci programu INTER, tj. freemovers
•  členské země: všechny
•  délka: 1 - 12 měsíců
•  více informací:   www.international.zcu.cz (záložka FREEMOVERS/INTER) 
• kontaktní osoba:  Bc. Maryna Charlamova / mcharlam@rek.zcu.cz / 377 63 5775 

3.  Praktické stáže pro studenty a absolventy ZČU v rámci programu Erasmus+, Erasmus
•  členské země: státy EU (28 států) + Norsko, Island, Lichtenštejnsko + Turecko, Bývalá jugoslávská 

republika Makedonie
•  délka: 2 – 12 měsíců, pro absolventy do 1 roku od ukončení studia
•  stáže ve firmách a dalších organizacích zemí EU (kromě orgánů EU)
•  více informací:   www.international.zcu.cz (záložka ERASMUS+/Praktická stáž)
•  kontaktní osoba: Pavlína Bínová / binova@rek.zcu.cz / 377 63 5712

SEZNAM DALŠÍCH STIPENDIJNÍCH PROGRAMŮ
www.international.zcu.cz - záložka Ostatní nabídky

• Akademická informační agentura - AIA

• Mummert-Stiftung v Německu

• DAAD (Der Deutsche Akademische Austausch Dienst)

• KAAD (Deutscher Akademischer Ausländer-Dienst)

• GFPS (Gemeinschaft für studentischen Austausch in Mittel- und Osteuropa)

• Stiftung zur Förderung der Hochschule Regensburg

• AKTION: Spolupráce mezi Českou republikou a Rakouskem

• Fulbrightova komise - spolupráce ČR a USA

• Program studentských stáží v japonských 

firmách“VULCANUS“ 

• Visegrad Scholarship Program

• CEEPUS (Central European Exchange Programme for 

University Studies) 

• Společný semestrální kurz mezi FEK ZČU a Marquette 

University, USA
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Kariérní centrum Západočeské univerzity v Plzni (Career centre)  
má za cíl pomoci vám, studentům a čerstvým absolventům ZČU,  

při rozhodování o vaší budoucí profesní kariéře  
a usnadnit vám vstup na pracovní trh.

Co nabízíme?

• Organizujeme přednášky a workshopy zaměřené především  
na rozvoj soft skills (prezentační dovednosti, komunikační 
dovednosti, time management atd.)

• Poskytujeme sadu psychodiagnostických testů, které vám 
pomohou lépe poznat sami sebe a usnadní vám odpovědi  
na zapeklité otázky personalistů.

• Nabízíme komplexní individuální kariérové poradenství 
včetně konzultace životopisu či motivačního dopisu.

• Inzerujeme zajímavé pracovní nabídky určené pro studenty 
a čerstvé absolventy

Zkrátka rádi vám pomůžeme s čímkoli, co se týká vašeho profesního rozvoje  
a společně dotáhneme váš nástup do práce k dokonalosti.  

Naše služby jsou určené studentům všech fakult a jsou zdarma.

Sledujte nás na @CareerZCU a nic vám neunikne!

Kontakt:
Budova FST, UK619 a UK623

tel.: +420 377 631 220
e-mail: career@rek.zcu.cz
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Kontaktní osoba: Bc. Pavla Hrabačková
E-mail: ipcentr@rek.zcu.cz
www.ipc.zcu.cz
    facebook.com/IPC.ZCU.CZ/
+420 377 631 350

Informační a poradenské centrum ZČU představuje ucelený systém 
studijních, sociálních, psychologických a právních služeb, kterým pora-
denští pracovníci pomáhají svým klientům s orientací v určité problema-
tice, řešením problémů a překonáváním nesnází, se kterými se setkají 

v osobním, studijním nebo profesním životě.

INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ CETRUM ZČU

POSKYTUJEME PŘEDEVŠÍM:

pomoc studentům, kteří řeší složité životní situace, 
mající vliv na studijní výkon
informace o sociálních a ubytovacích stipendiích
informace o poplatcích za studium
pomoc při řešení některých právních otázek v souvislosti se studiem

PROJEKTOVÁ ČINNOST:
Vzděláváním k úspěchu bez bariér (CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0003942)
ESF projekt Západočeské univerzity v Plzni (CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002287)

KULTURKA
Sedláčkova 19, 306 14  Plzeň
    facebook.com/kulturka.zcu
+420 377 631 356

Prostor Informačního a poradenského centra, ve kterém se konají roz-
manité kulturní akce (workshopy, výstavy), přičemž vystavujícím i před-
nášejícím může být kdokoliv, kdo projeví zájem. Kulturka je také místem 
konání dobročinných bazarů a besed na rozličná témata. Součástí je 
i co-working offi ce, určený k práci na vlastních projektech, týmovým 

poradám a pracovním jednáním.
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PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ V ZEMÍCH EU

Právo žít, pracovat a studovat v jiných členských zemích Evropské unie, než je země jejich 
původu, náleží všem občanům Unie a patří mezi základní práva plynoucí z členství v EU. 
Občané Evropské unie mají tedy přiznáno právo na rovný přístup k pracovním příležitostem 
a následné rovné zacházení. Mohou se ucházet o práci u jakékoliv firmy na území 
kteréhokoliv členského státu. Přičemž zájemci o pracovní příležitost ze dvou rozdílných 
zemí Unie nemohou být vystaveni rozdílným požadavkům a v rámci výběrového řízení jim 
musí být zaručeny stejné podmínky.

EURES
Při hledání pracovních pozic v zahraničí pomůže evropská síť EURES, jejímž základním 
posláním je usnadňovat mezinárodní mobilitu pracovních sil. Uvedenou službu EURES 
(EURopean Employment Services - Evropské služby zaměstnanosti) nabízejí veřejné služby 
zaměstnanosti všech členských států EU a dále Norska, Islandu, Lichtenštejnska (které 
jsou součástí Evropského hospodářského prostoru, EHP) a Švýcarska. Poskytování všech 
služeb EURES občanům a zaměstnavatelům je umožněno dvěma základními cestami: na 
jedné straně to jsou databáze volných míst zveřejněné na EURES – evropském portálu 
pracovní mobility, na straně druhé to jsou informační a poradenské služby nabízené EURES 
poradci, působícími na úřadech práce v České republice. EURES poradci jsou schopni 
zájemcům sdělit informace související se zaměstnáním v jiné členské zemi EU/EHP/
Švýcarsku nebo, pokud jde o speciální požadavek, zajistit tyto informace z jiných institucí, 
zdrojů či od svých kolegů EURES poradců z ostatních států. Osobní schůzku s EURES 
poradcem je vhodné domluvit předem telefonicky nebo elektronickou poštou. Služby 
EURES jsou zadarmo a jsou financovány Evropskou unií. Služba EURES také shromažďuje 
informace o nedůvěryhodných agenturách slibujících zajištění práce v zahraničí.

• Evropský portál pracovní mobility: www.eures.europa.eu

PRÁCE V EVROPSKÝCH INSTITUCÍCH
Většina příležitostí v evropských institucích pro absolventy vysokých škol je v oblasti 
administrativy a řízení, přičemž velká část z nich je přístupná absolventům nejrůznějších 
oborů. Evropská komise zaměstnává odborníky i z řad vědců a výzkumných pracovníků. 
Uplatnění lze kromě jiného nalézt v oborech informační technologie, ekonomie, financí, 
politických věd, auditu a práva (např. u Soudního dvora nebo právního útvaru Komise). 
Vzhledem k vícejazyčnému pracovnímu prostředí může Evropská unie nabídnout řadu 
pracovních příležitostí také tlumočníkům a překladatelům. Orgány a instituce EU kromě 
toho přijímají i omezený počet dočasných a pomocných zaměstnanců. O práci v institucích 
EU je velký zájem, výběrová řízení jsou vícekolová (písemné testy i ústní pohovory)  
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a trvají poměrně dlouho. Od vypsání veřejného výběrového řízení do sestavení seznamu 
úspěšných uchazečů uběhne přibližně rok; jednotlivé instituce pak kontaktují úspěšné 
zájemce dle vlastního výběru.

Studenti či absolventi vysokých škol mohou získat zkušenosti s prací v institucích EU 
rovněž prostřednictvím stáže. Placené pracovní stáže (zhruba kolem tisíce eur měsíčně) 
obvykle v rozmezí od 3 do 5 měsíců nabízí absolventům vysokých škol každý půl rok 
nejen Evropská komise a Evropský parlament, ale také Rada EU, Soudní dvůr, Výbor 
regionů, Evropská centrální banka nebo Evropský ombudsman. Každá z institucí vypisuje 
jiné termíny výběrových řízení, má specifické požadavky a nabírá různé počty stážistů 
(Komise například každý semestr zaměstnává přes 600 stážistů, uchazečů se přitom hlásí 
každé pololetí na deset tisíc). Na internetových stránkách EPSO (Evropský úřad pro výběr 
pracovníků) naleznete v angličtině, němčině a francouzštině informace o připravovaných 
a probíhajících výběrových řízeních, možnostech stáží, ukázky testů používaných při 
výběrových řízeních a odpovědi na nejčastěji kladené otázky. 
 
• Evropský úřad pro výběr pracovníků: https://epso.europa.eu/

EVROPSKÝ SBOR SOLIDARITY – dobrovolnické činnosti
V rámci programu Erasmus+, kterým Evropská unie podporuje mobilitu ve všech sférách 
vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže, lze vycestovat do zahraničí 
také jako dobrovolník. Dobrovolníkem se může stát každý mladý člověk ve věku 18 až 30 
let. 
Někdejší Evropská dobrovolná služba – nyní Evropský sbor solidarity umožňuje mladým 
lidem zapojit se individuálně nebo ve skupinách do dobrovolnických projektů konaných 
zpravidla na území Evropské unie. Projekty, nejčastěji v délce 2 až 12 měsíců, jsou zaměřeny 
na kulturu, životní prostředí, sociální inkluzi a další. Dobrovolníci si nejen vyzkouší činnost 
v určitém oboru, ale získají cenné zkušenosti ze zahraničí. Naučí se cizí jazyk nebo se  
v něm zdokonalí a nahlédnou rovněž do cizí kultury. Z grantu poskytovaného programem 
Erasmus+ je dobrovolníkovi hrazeno ubytování, strava, cestovné, zdravotní pojištění  
a měsíční kapesné. 

• Evropský sbor solidarity: 

 https://europa.eu/youth/solidarity_cs

Eurocentrum – rozcestník informací o EU
(Eurocentrum – regionální kancelář informování o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR 
a regionální partner evropské informační sítě Eurodesk).
V Eurocentru informujeme také o evropských fondech, a to v rámci aktivit Ministerstva pro 
místní rozvoj.

Sídlo: Eurocentrum Plzeň 
  Nerudova 25
  301 00 Plzeň
Kontakt: tel.:  +420 377 946 007
  e-mail: eurocentrum.plzen@euroskop.cz   
  web:  https://plzen.eurocentra.cz/
   https://www.eurodesk.cz/eurodesk-v-regionech
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IAESTE
Czech Republic

TOHLE TRIČKO ČEKÁ NA TEBE
Napiš na zcu@iaeste.cz a staň se členem.
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IAESTE
Czech Republic

TOHLE TRIČKO ČEKÁ NA TEBE
Napiš na zcu@iaeste.cz a staň se členem.

NEBO SI OTESTUJ ZNALOSTI V PRAXI
Neváhej a mrkni na nabídku stáží www.zkus.to

2020 placená praxe s IAESTE
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Nevíš co je Formula Student
a chceš se dozvědět víc o projektu?
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DESCRIPTION OF THE COMPANY

As an award-winning employer and full-range provider of supply 
chain optimization services, 4flow unites consulting, software de-
velopment, logistics management, and research in one innovative 
business model. 4flow consulting assists companies from a vari-
ety of industries in logistics and supply chain management from 
strategy to realization. 4flow management handles the planning, 
optimization, and operation of clients` supply chain network wor-
ldwide. 4flow software provides solutions for supply chain design. 
4flow reasearch develops practical innovations, and conducts 
supply chain reasearch relevant to the industry. With 15 locations 
throughout Europe, Asia, and North and South America 4flow con-
tinues to grow around the world.

WE OFFER

Grow with us, and become part of an excellent team at our office 
in Pilsen, Czech Republic as a Logistics Specialist, Transportation 
Cost Specialist, Customer Care Specialist, Supply Chain Analyst, 
HR Generalist and Working Student. Your profile: 
• Relevant practical experience in the transportation industry, 

customer service or finance  
• Experienced user of MS Office 
• Strong communication skills in English or German 
• Interest in the field of logistics and transportation

Corporate web, social nets:
Contact:

4flow
Headquarter in Berlin, Germany:  4flow     
   Hallerstrasse 1
   10587 Berlin, Germany 
Office in Pilsen, Czech Republic:  4flow management GmbH   
   nám. T. G. Masaryka 1931/12,
   301 00 Plzeň 3, Czech Republic

www.4flow.com ·   4flow-ag
Corinna Gohde · hr@4flow.com

OPTIONS DURING THE STUDY

PART-TIME

DISSERTATION OR THESIS 

PRACTICE/INTERSHIP 

PART-TIME JOB

TRAINEE PROGRAM

MECHANICAL ENGINEERING

COVERAGE OF THE COMPANY

ELECTRO ENGINEERING

INFORMATICS 

APPLIED SCIENCES 

CIVIL ENGINEERING

ECONOMICS 

DESIGN

LANGUAGES 

HUMANITIES 

LAW 

OTHERS

Nevíš co je Formula Student
a chceš se dozvědět víc o projektu?

http://www.linkedin.com/company/4flow-ag


Operační centrum ABB v Plzni nabízí atraktivní příležitosti pro šikovné a motivované 
studentky a studenty / absolventky a absolventy. Zabýváme se inženýrskou činností  
v oblasti řídicích systémů v energetice a průmyslu. Nabízíme pozice Inženýr automatizace, 
Inženýr pro uvádění do provozu, Systémový inženýr, Projektant elektro a další. Dále 
nabízíme brigády, praxe a diplomové / bakalářské práce. Zašlete nám své CV na  
abb.prace@cz.abb.com. Více na abb.cz/kariera nebo go.abb/operation-center-europe

— 
Pojďte s námi řídit velké věci
Pracovní příležitosti v ABB Plzeň 



19

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA
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PRÁVO

OSTATNÍ

PROFIL SPOLEČNOSTI

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) je technologický lídr a průkopník s roz-
sáhlou nabídkou výrobků, služeb a řešení pro digitální průmysl.  
V návaznosti na více než 130 letou tradici inovací dnes společnost 
ABB stojí v čele digitalizace průmyslu, podporována čtyřmi ob-
chodními jednotkami s vedoucím postavením na trhu a výraznou 
orientací na zákazníka (Elektrotechnika, Průmyslová automatiza-
ce, Pohony, Robotika a Automatizace) a společnou digitální plat-
formou ABB Ability™.  V České republice působí ABB v 8 lokalitách  
a zaměstnává více než 3 600 lidí. V Plzni nabízí atraktivní pracovní 
příležitosti v Operačním centru ABB, které se podílí na prestižních  
a zajímavých projektech po celém světě.

HLEDÁME

Hledáme talentované a motivované absolventy i absolventky oborů 
elektro, automatizace pohonů, elektroenergetika aj. splňující násle-
dující předpoklady:
• proaktivní přístup
• ochota učit se nové věci a pracovat na sobě
• aktivní znalost anglického a německého jazyka
• ochota cestovat

Všechny aktuálně otevřené pozice najdete na našich kariérních 
stránkách abb.cz/kariera.

NABÍZÍME UPLATNĚNÍ NA TĚCHTO POZICÍCH

• Projektový inženýr automatizace
• Inženýr pro uvádění do provozu
• Projektant elektro
• Projektant řídicích systémů
• Systémový inženýr s IT
• SW developer

web / sociální sítě:
kontakt:

ABB s.r.o.
Operační centrum
U Prazdroje 2807/8 
301 00 Plzeň – Východní Předměstí

abb.cz/kariera ·  ABBCzech
Kateřina Hanzelková · kontakt@cz.abb.com · 800 312 222

NABÍZÍME

• Práci se špičkovými technologiemi
• Spolupráci na mezinárodních projektech
• Aktivní využití anglického a německého jazyka
• Možnosti dalšího profesního i osobního rozvoje a kariérního růstu
• Zajímavé zaměstnanecké benefity (jazykové kurzy, 5 týdnů dovolené, penzijní připojištění aj.)

http://facebook.com/ABBCzech
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Společnost AERS s.r.o. byla založena v roce 2016 jako vývojový 
strat-up.

Zabýváme se vývojem a výrobou akumulačních stanic, vysokoka-
pacitních akumulačních úložišť a výkonové elektroniky v nich obsa-
žených. Sami jsme nositelem know-how a tvůrcem HW a SW částí 
obsažených v našich zařízeních. V současné době hledáme nové 
kolegy do týmu.

HLEDÁME

• Embedded vývojář - STM32
• Elektromontér – platná „50“

NABÍZÍME

• flexibilní pracovní dobu
• podporu vzdělávání v oboru
• možnost dále se rozvíjet a získávat zkušenosti
• práci v mladém kolektivu
• přístup k nejnovějším technologiím
• neformální pracovní prostředí

web / sociální sítě:
kontakt:

AERS s.r.o.
Sídlo:  Šárecká 1149/37, 160 00 Praha
Pracoviště:  Hlavanova 81/4, 326 00 Plzeň
 Americká 54, 336 01 Blovice

www.aers.cz
Mgr. Michaela Víchová · vichova.michaela@aers.cz · +420 737 856 513
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Jsme novým lídrem českého a slovenského trhu v oblasti posky-
tování inovativních expertních, inženýrských a projekčních služeb. 
Naší předností jsou skvělí lidé, inovativní přístup a otevřená komu-
nikace. 

1. ledna 2020 došlo ke sloučení 4 tradičních společností ze skupi-
ny ÅF Pöyry - AF-CITYPLAN, AF-Consult Czech Republic, AF-En-
gineering a AF Nuclear Projects. Fúzí vznikla firma s jedinečným 
rozsahem portfolia služeb pokrývající oblasti architektury, dopravy, 
průmyslu, energetiky, stavebnictví a infrastruktury.

Více než 27 let zkušeností nám umožňuje přinášet inovativní a jedi-
nečná řešení v oblastech konzultačních, inženýrských a expertních 
služeb v mnoha oblastech.

Jsme součástí skandinávské skupiny ÅF Pöyry Group, jež má  
v současné době přes 17 000 zaměstnanců a působí po celém světě.

HLEDÁME

Pro pobočku v Praze, v Brně, v Ostravě a v Českých Budějovicích 
hledáme:
• Projektant pozemních staveb a architekt 
• Strojní projektant
• Projektant dopravních staveb
• Dopravní a ekologický inženýr
• Projektant a statik mostních a inženýrských konstrukcí
• Projektant elektro a systémů kontroly řízení

Pro pobočku v Plzni a v Brně se můžeš uplatnit jako:
• Strojní projektant
• Pevnostní výpočtář
• Konstruktér
• Elektroinženýr

NABÍZÍME

• Zajímavou práci ve stabilní nadnárodní společnosti.
• Spoluúčast na mezinárodních projektech.
• Možnost osobního rozvoje a zahraničních stáží.
• Vedení bakalářských a diplomových prací.
• Spolupráci při studiu formou DPP.

web / sociální sítě:
kontakt:

AFRY CZ s.r.o. 
Magistrů 1275/13
140 00 Praha 4

www.afry.cz
Monika Bergerová ·  monika.bergerova@afry.com · +420 778 441 817
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Das Arbeitsamt Cham / Úřad práce v Chamu
bietet Beratung und Unterstützung für Ausbildungs- und Arbeit-
splatzsuchende sowie für Unternehmen bei der Vermittlung von 
Arbeitskräften.

Wir beraten und informieren Menschen und vermitteln sie in Aus-
bildung und in Arbeit.

Poskytujeme poradenství, informujeme a zprostředkováváme vý-
uční místa a práci.

HLEDÁME

Wir suchen Fachkräfte für Firmen in Ostbayern.
In unserer Jobbörse - http://jobboerse.arbeitsagentur.de/ - sind 
über 2,5 Millionen Bewerber, über 1,5 Million Arbeitsstellen und 
über 330.000 Ausbildungsstellen gespeichert.

Hledáme kvalifikovanou pracovní sílu pro firmy ve Východním Ba-
vorsku. Na našem online portálu práce  - http://jobboerse.arbeit-
sagentur.de/ - je registrováno přes 2,5 milionu uchazečů o práci, 
přes 1,5 milionu pracovních míst a 330 000 výučních míst.

NABÍZÍME

Wir bieten regelmäßige Beratungstage in Pilsen und Domažlice 
an. 
Kontaktieren sie uns unter Cham.EURES-T@arbeitsagentur.de
Unser WELCOMECENTER und unsere EURES-Berater stehen in 
Cham täglich zu Beratungsgesprächen zur Verfügung.

Nabízíme pravidelné poradní dny v Plzni a Domažlicích. 
Náš kontakt: Cham.EURES-T@arbeitsagentur.de 
Naše WELCOMECENTER a EURES-poradci  
jsou denně k dispozici v Chamu k poradenským rozhovorům.

web / sociální sítě:
kontakt:

Agentur für Arbeit Cham/ Úřad práce v Chamu
Arbeitsamtstrasse 10
93413 Cham

www.arbeitsagentur.de
Gertraud Lankes-Müller / Stephanie Uschold
Cham.EURES-T@arbeitsagentur.de · +49 (0)9971 995 618
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Společnost AKKA Czech Republic s.r.o. patří do mezinárodní 
skupiny AKKA Technologies a v České republice je od roku 1996 
předním poskytovatelem vývojových a konzultačních služeb, 
zejména pro oblast automobilového průmyslu. V posledních 
letech se však, vedle železniční dopravy a letectví, čím dál více také 
orientuje na oblast IT a digitalizace. V současné době zaměstnává 
více než 550 kmenových zaměstnanců na pobočkách v Praze, 
Plzni, Mladé Boleslavi, Liberci a Českých Budějovicích. Díky našim 
odborníkům jsme schopni podporovat své zákazníky od prvních 
skic, přes konstrukci, výpočty, testování, programování až po 
prototypovou výrobu.

HLEDÁME

Nové kolegy ze zájmem podílet se na řešení vývojových projektů  
v těchto oblastech:
• Konstrukce karoserií a podvozků; motorů a převodovek
• Konstrukce interiérových a exteriérových dílů
• Vývoj elektriky a elektroniky; tvorba povrchových ploch
• Manipulační technika; lesní a zahradní technika
• Digitalizace – Big Data, IoT, SW Development, Cyber Security, 

SCRUM, Geoinformatika, testování, programování aj.
• Prototypová výroba

NABÍZÍME

• stabilitu nadnárodní společnosti s prima kolegy a přátelskou 
atmosférou

• flexibilní pracovní dobu; 5 týdnů dovolené
• práci na atraktivních vývojových projektech s možností využití 

cizích jazyků
• osobní i profesní růst  

(soft/hards skills školení, placené jazykové kurzy)
• široké spektrum benefitů v rámci systému Cafeterie,  

Multisport kartu aj.
• sportovní, kulturní či jiné volnočasové aktivity pro  

zaměstnance
• Možnost Home office

web / sociální sítě:
kontakt:

AKKA Czech Republic s.r.o.
Daimlerova 1161/6
301 00 Plzeň-Skvrňany

akka.jobs.cz ·   AKKACzechRepublic
Vanda Štěrbová · vanda.sterbova@akka.eu · +420 730 183 567

https://www.facebook.com/AKKACzechRepublic/
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Vítejte v ASSA ABLOY Entrance Systems - Vše co potřebujete na 
jednom místě.

Automatické vstupy spojují lidi, zboží, dopravní prostředky a místa 
rychle, efektivně a bezpečně. Zvyšujeme průchod a pohodlí v pod-
nikání, a to vytvořením automatických dveřních systémů pro hlavní, 
zadní a interiérové vstupy jakékoliv budovy.
ASSA ABLOY Entrance Systems nabízí ucelenou řadu automatic-
kých vstupních produktů a služeb, které vytváří jedinečnou příle-
žitost, jak se obrátit pouze na jednoho dodavatele v potřebách pro 
automatizaci vstupů. 
Naši zaměstnanci jsou naším největším bohatstvím- jsou to oni, 
kteří proměňují naše vize ve skutečnost. Proto věříme, že každý za-
městnanec je zodpovědný za svoji kariéru

HLEDÁME

Zodpovědné a nadšené pracovníky, co se nebojí myslet samostat-
ně, ale zároveň sdílet své nápady společně s týmem svých kolegů. 
Všechny, kteří nechodí do práce jen pro peníze, ale práce je baví  
a mají nadšení nám pomáhat být stále jedničkou na trhu ať už se 
jedná o pracovníky výroby nebo top management. Všechny, kteří 
chtějí růst kariérně i osobnostně. Práci si u nás pochvalují teoretici 
i praktičtí lidé. Přidejte se do našeho týmu. Společně jsme ASSA 
ABLOY

NABÍZÍME

Co u nás můžete očekávat
Dobře definované úkoly a odpovědnosti - věříme našim lidem, že 
budou dělat správná rozhodnutí a učit se ze svých zkušeností.
Pracujeme v dynamickém a inovativním prostředí, které 
umožňuje řešit náročné úkoly každý den.
Rozvíjení nových dovedností, získávání nových zkušeností  
a učení se od sebe navzájem jsou způsoby, jak udržujeme 
naše vedoucí postavení v neustále se měnícím oboru.

web / sociální sítě:
kontakt:

ASSA ABLOY
Ostrov u Stříbra 11
349 01 Kostelec

www.assaabloyentrance.cz/cs/ ·   assaabloyentrance
Nikola Eretová · Nikola.eretova@assaabloy.com · +420 770 136 042

https://www.facebook.com/assaabloyentrance/
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Firma je výrobcem elektronických sestav a zařízení a je dvojkou na 
Evropském trhu s těmito výrobky. 
Jsme součástí skupiny Asteelflash, která ve svých 18 závodech po 
celém světě zaměstnává přes 5 000 zaměstnanců. Poskytujeme 
špičkové inženýrské a výrobní služby všem průmyslovým odvětvím.
V našem závodě v Plzni se od roku 2012 zabýváme montáží  
a návrhy desek plošných spojů a jejich prototypováním. 

HLEDÁME

Schopné absolventy elektro oborů se znalostí AJ a NJ.
Pokud jste zvídaví v oblasti elektroniky, zajímají vás nové technolo-
gie a výroba na vysoké úrovni pro přední světové zákazníky, pokud 
se chcete podílet na zajímavých projektech a uvádět nové produkty 
do života, přidejte se k nám. 
V současné době náš plzeňský závod zaměstnává 150 pracovníků 
a do konce roku se bude díky nově získaným projektům rozšiřo-
vat jak v oblasti výroby, tak v oblasti kvality, procesů, ale i nákupu  
a logistiky. 

NABÍZÍME

Zajímavé zaměstnání v nadnárodní společnosti.
Velmi přátelské pracovní prostředí a kolektiv.
Možnost rozvíjet svůj talent a profesně růst.
Systém odborného vzdělávání a rozšiřování kvalifikace.
Pracovní cesty a školení v zahraničí.
Spravedlivé odměňování.
Řadu zaměstnaneckých benefitů. 

web / sociální sítě:
kontakt:

Asteelflash Plzeň s. r. o. 
Podnikatelská 24
301 00 Plzeň 

www.asteelflash.com
Mgr. Martina Berkovcová · martina.berkovcova@asteelflash.com
+420 601 371 608
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AŽD Praha je významným českým dodavatelem a výrobcem za-
bezpečovací, telekomunikační, informační a automatizační tech-
niky, zejména se zaměřením na oblast kolejové a silniční dopravy 
včetně telematiky a dalších technologií. Vyráběné produkty zachy-
cují nejnovější technické a užitné trendy.

Zajišťujeme výzkum, vývoj, projektování, výrobu, montáž, rekon-
strukce a servis zařízení, systémů i investičních celků v těchto ob-
lastech:
• Železniční doprava
• Provoz metra a závodová doprava
• Oblast telekomunikačních, informačních a radiových systémů
• Telematické aplikace
• Silniční, signalizační a parkovištní systémy
• Nové telefonní a rozhlasové systémy pro řízení železniční 

dopravy a pro informování cestujících

HLEDÁME

• Výzkumný a vývojový pracovník
• Dopravní inženýr
• Projektant
• Konstruktér
• Zkušební technik
• Programátor

NABÍZÍME

• Stipendijní program pro studenty VŠ
• Volné pracovní pozice i pro absolventy
• Perspektivní zaměstnání ve stabilní české společnosti
• Karta Benefit plus
• Příspěvek na stravování
• Příspěvek na penzijní připojištění
• 5 týdnů dovolené + 3 dny osobního volna
• Pracovní doba 37,5 hod./týden
• Možnost dalšího vzdělávání a získávání zkušeností

web / sociální sítě:
kontakt:

AŽD Praha s.r.o.
Ředitelství společnosti
Žirovnická 3146/2
106 00 Praha 10 - Záběhlice

www.azd.cz ·   AŽD Praha
Mgr. Marie Jirušová · jirusova.marie@azd.cz

https://www.facebook.com/AZDPraha
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Jsme BDO. Jsme auditoři, daňaři, konzultanti, ale i znalci, advoká-
ti, účetní a IT odborníci. Jsme největší poradenskou firmou v ČR 
vlastněnou českými partnery a celkově patříme mezi TOP5 daňo-
vě auditorských firem na trhu. BDO najdete skoro po celém světě  
a v ČR zejména v Praze, Brně, jižních a západních Čechách již od 
roku 1991. Ve svých oborech jsme profesionálové a máme rádi 
svou práci. Klienti využívají výborné souhry našich týmů. Každý  
z nás potom těží z neustálých možností se učit nové věci a zlepšo-
vat se, jak s pomocí kolegů u vedlejšího stolu, ve vedlejší kanceláři 
nebo v rámci celé globální sítě.
V západních Čechách jsme až do r. 2019 byli známí pod názvem 
Moore Stephens. Pod touto značkou jsme také spolu s Katedrou 
financí a účetnictví nastartovali akreditovaný kurz daňového spe-
cialisty.

HLEDÁME

• Hledáme studenty posledních ročníků VŠ nebo čerstvé absol-
venty se znalostmi AJ a/nebo NJ.

• Uplatňují se u nás studenti, kteří tak nějak samozřejmě vždy 
dělali víc, než bylo školou povinné, protože je to zkrátka bavilo.

• Hledáme osobnosti, které se zajímají o audit, daně, účetnictví  
a firemní poradenství obecně, ty, kteří chtějí vědět, co se skrývá 
za čísly ve výkazech, a mají radost, když jim „všechno na konci 
sedí“.

• Náš ideální kandidát se nebojí osobní odpovědnosti a nových 
úkolů.

• Nabízíme skvělé místo pro ty, které baví se neustále zlepšovat 
a něco nového se učit.

NABÍZÍME

• Zázemí nejrychleji rostoucí poradenské firmy v oboru v ČR.
• Široký odborný záběr od daní, účetnictví, přes audit, controlling, 

po finanční analýzu a optimalizaci.
• Pestrou práci na různorodých zakázkách pro českou i zahra-

niční klientelu (komunikace AJ, NJ).
• Koncepční kariérní růst a uplatnění Vašeho talentu.
• Kontinuální profesní vzdělávání (odborný vzdělávací  

program, jazykové vzdělávání).
• Zázemí stabilní rostoucí společnosti, která si váží  

svých lidí.

web / sociální sítě:
kontakt:

Skupina BDO v ČR:
BDO Czech Republic s.r.o. a BDO Audit s.r.o. – Praha, Plzeň, 
Domažlice, Jindřichův Hradec, České Budějovice, Brno
BDO IT a.s. - Praha
BDO ZNALEX, s.r.o. - Praha
Pozn. Část naší firmy působila do r. 2019 v ČR pod názvem Moore Stephens.

www.bdo.cz  ·   bdoczechrepublic
Tomáš Haken · kariera@bdo.cz  · +420 255 708 311

https://www.linkedin.com/company/bdoczechrepublic/ 


Kariera v Bosch 
Vyberete si, co je pro vas nejvhodnejsi: 

• Junior Managers Program

• Absolventske pozice

• Studentske pozice

• Diplomove prace

• Staze

Mobility Solutions 
Ceske Budejovice, Jihlava 

� Energetika a technika budov 
� Praha, Krnov 

Spotrebni zbozi 
Mikulov 

Prumyslova technika 
Brno 

Pro vfce informacf navstivte stranku 
www.bosch.com/kariera nebo naskenujte QR k6d. 
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Bosch je globální značka. Naše výrobky a naše řešení se používají 
na všech kontinentech. Znamená to, že jsme schopni se přizpů-
sobit místním potřebám — bez toho, že bychom ztratili kontext, 
celkový obraz situace nebo problému. Buďte součástí naší mezi-
národní sítě a využijte výhod rozmanitosti příležitostí, které nabízí 
celosvětový zaměstnavatel.

HLEDÁME

Nastartujte svou profesní kariéru s námi. Studium je úspěšně do-
končeno a vy teď hledáte zajímavou pracovní pozici, která nabízí 
dobrou perspektivu? V našem Junior Managers Programu se nau-
číte, jak vést projekty a týmy k úspěchu. Nebo se zaměřte na svou 
specializaci a vyberte si náš program pro absolventy — specialisty, 
abyste se mohli hlouběji ponořit do problematiky, která vás opravdu 
přitahuje.

NABÍZÍME

Přes 130 let naši kolegové ovlivňují budoucnost prostřednictvím 
předního poskytovatele technologií a služeb. Naše úsilí podporují 
užitečné inovace, které zlepšují kvalitu života a šetří zdroje. Povzbu-
zujeme naše pracovníky, aby byli sami sebou, rozmanitost vnímá-
me jako výhodu. Umožňujeme kolegům, aby našli svůj work-life 
balance, protože to je pro nás rozhodující prostředek k podporování 
kreativity a spokojenosti v zaměstnání. Naše aktivity jsou tak roz-
manité, jako jsou  naše lokality ve světě.

web / sociální sítě:
kontakt:

Robert Bosch odbytová s.r.o.
Radlická 350/107d
158 00 Praha 5

www.bosch.cz ·   www.facebook.com/boschkariera
Jan Martinec · jan.martinec@cz.bosch.com · +420 601 584 795
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BONNEL TECHNOLOGIE je česká rodinná firma založená v roce 
1992 a sídlící v malebném prostředí města Chebu. Prakticky všech-
ny výrobky jsou výsledkem vlastních nápadů a vývoje.
Máme dlouhodobou zkušenost s vývojem a výrobou elektronic-
kých a elektromechanických komponent a zařízení pro zákazníky 
na celém světě především v následujících dvou sektorech:
• řídicí jednotky a systémy včetně aplikačního vybavení a dalšího 

příslušenství pro decentralizované čistírny odpadních vod
• elektronika a elektromechanika (zdroje, přístupové systémy, 

pohony) pro domovní dveře a okna. 
Zákazníkům nabízíme komplexní služby – od spolupráce na vývoji 
nových produktů, přes konstrukci a výrobu modelů a vzorků až po 
produkci samotných finálních výrobků a jejich dokumentace. Sou-
částí všech našich výrobků je i aplikační vybavení v podobě firm-
ware a nezřídka i parametrizačního software a případně i software 
pro dálkovou správu a monitoring. Naše výrobky plně odpovídají 
konceptu “chytré domácnosti”. Zvláštní důraz klademe na udržení 
prvotřídní kvality našich výrobků, udržení funkčního systému jakos-
ti a neustálé zlepšování a zvyšování spokojenosti našich zákazníků. 
Ve své činnosti používáme moderní nástroje pro návrh a konstruk-
ci elektrotechnických výrobků, moderní nástroje pro návrh, vývoj  
a testování aplikačního software.

HLEDÁME

Do našeho kolektivu momentálně 12 vývojářů uvítáme posily na-
příklad na pozice:
• vedoucího vývoje (elektronika, firmware, software)
• vývojáře embedded systémů (hardware i software)

NABÍZÍME

• Práci na zajímavých projektech s využitím moderních techno-
logií v prostředí zavedené rodinné firmy

• Možnosti odborného a jazykového vzdělávání a profesního 
růstu

• Pružnou pracovní dobu s možností práce z domova
• Zajímavé platové ohodnocení
• Výkonnostní prémie
• 5 týdnů dovolené (1 týden navíc)
• Stravenky

web / sociální sítě:
kontakt:

BONNEL TECHNOLOGIE s.r.o.
Wolkerova 2304/38
350 02 Cheb

www.bonnel.eu  ·   bonnel-technologie
Ing. Jan Bonn · jan.bonn@bonnel.cz · +420 354 435 927

https://www.linkedin.com/company/bonnel-technologie 
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Společnost Carrier stojí v čele světových poskytovatelů řešení pro 
vytápění, klimatizaci a chlazení již od roku 1902. V České republice 
máme ředitelství pro region EMEA, distribuci a dva výrobní závo-
dy. Dále máme Centrum vzdálené správy a digitálních služeb pro 
zákazníky ve střední a východní Evropě z řad obchodních řetězců.

Máte technické vzdělání a zájem o inovativní technologie? Hledáte 
své první zaměstnání po škole a chcete už od začátku pracovat na 
samostatné, zodpovědné pozici, která Vás bude bavit?  Láká Vás 
možnost práce v mezinárodní společnosti? 

HLEDÁME

• studenta/ku  nebo absolventa/ku technického oboru se 
zájmem o problematiku chlazení (studium oboru chlazení 
výhodou)

• energickou a samostatnou osobnost se zájmem o moderní 
technologie

• vedle češtiny/slovenštiny je důležité mluvit anglicky nebo 
německy– zákazníci jsou z širšího evropského regionu

NABÍZÍME

• příležitost pracovat pro jednoho z nejvýznamnějších hráčů na 
trhu 

• příjemnou a spravedlivou odměnu za Vaši práci, hledáme 
šikovné lidi a chceme je odměnit

• práci v jednom z nejmodernějších center digitálních služeb
• další profesní rozvoj a růst -  umíme rozpoznat Váš talent  

a budeme s ním dále pracovat 
• možnost využívat cizí jazyky na každodenní bázi
• profesionální tým odborníků, kteří sdílejí vizi moderního servisu 

pro zákazníky a kteří Vám budou pomáhat a budou Vás inspi-
rovat

web / sociální sítě:
kontakt:

Carrier Refrigeration Operation Czech Republic s.r.o.
Carrier Česká republika
Lidická 323
266 01 Beroun

www.carrier.com/commercial-refrigeration/cs/cz ·   carrierathome
Adéla Hofmannová · adela.hofmannova@carrier-ref.cz · +420 724 881 776

https://www.facebook.com/carrierathome
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CertiCon a.s. je česká technologická společnost, která od roku 
1996 vyvíjí inovativní IT řešení v oblasti software a hardware pro 
celý svět. Klientům poskytuje komplexní servis zahrnující návrh, 
vývoj, poradenství a podporu řešení a produktů šitých na míru 
jejich potřebám. Společnost CertiCon realizuje IT projekty v mno-
hých segmentech, z nichž nejvýznamnější jsou průmyslová výroba 
a zdravotnictví. Dlouholeté zkušenosti z těchto životně kritických 
oblastí jsou garancí vysoké kvality a ověřených postupů při vývo-
ji dalších sofistikovaných řešení. Společnost CertiCon je hrdým 
průkopníkem iniciativy Průmysl 4.0 v České republice a promítá její 
principy i do svých řešení.

HLEDÁME

Hledáme technicky smýšlející lidi.
Vývojáře či testery, které osloví projekty z oblasti medical, teleko-
munikace, automotive či plánování výroby.
Naše projekty realizujeme v široké škále technologií přes Javu, C#, 
C++ až po Angular nebo Python.

NABÍZÍME

Jsme česká rodinná firma a dbáme na poklidné pracovní prostředí, 
což bereme jako jeden z benefitů. Můžeme nabídnout mimořád-
nou technologickou základnu a široké portfolio projektů a produktů. 
Mimo technický support nabízíme velmi příjemné pracovní prostře-
dí bez openspace, odpočinkové a herní zóny, kuchyňky. Máme také 
Multisportku, stravenky, sick-days. Podporujeme pracovní i mimo-
pracovní aktivity, které napomáhají budovat firemní identitu.  

web / sociální sítě:
kontakt:

CertiCon a.s.
Hamburk Business Center
U Prazdroje 2807/8
301 00 Plzeň – Východní Předměstí

CERTIC N

www.makejvit.cz ·   CertiCon
Jitka Porazilová · jitka.porazilova@certicon.cz · +420 724 052 176

https://www.facebook.com/CertiCon/
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Micronova je dodavatelem softwaru a HW zařízení již od roku 
1987 a nabízí produkty, řešení a služby ve třech oblastech podni-
kání: testování automobilové elektroniky, řízení telekomunikačních 
sítí a v neposlední řadě distribuce produktů pro IT management 
od společnosti ManageEngine. Na zajištění perfektní úrovně těch-
to služeb pracuje velice intenzivně 300 pracovníků v sídle firmy 
ve Vierkirchenu u Mnichova, na dalších osmi místech v Německu  
a v České republice. Svoji důvěru v nás vkládají mimo jiné společ-
nosti jako Volkswagen, Škoda, Porsche, Audi, AXA, BMW, ZF, Conti-
nental, Siemens, Telefónica Germany a Vodafone.

HLEDÁME

• Podporu pro vybudování teamu v rychle rostoucím technolo-
gickém odvětví

• VŠ vzdělané odborníky v oblasti elektroniky, mechatroniky, 
informatiky, strojírenství

• Studenty / absolventy pro podporu ve všech oblastech našeho 
zařízení (vývoj, projektování, zákaznická podpora, výroba)

• Elektrotechniky / elektroniky pro osazování, testování DPS  
a pro podporu stavby komplexních testovacích zařízení

NABÍZÍME

• Řešení náročných úkolů ve firmě střední velikosti orientované 
na budoucnost a růst

• Samostatná práce na inovativních projektech s nejmodernější-
mi technologiemi, protože u nás se doopravdy vyvíjí!

• Nadstandardní platové podmínky
• 25 dnů dovolené
• Flexibilní pracovní doba
• Možnost práce z domova (Home Office)
• Bezplatné jazykové kurzy

web / sociální sítě:
kontakt:

cz.MicroNova s.r.o.
Šafaříkova 277
293 01 Mladá Boleslav III

www.micronova.cz ·   MicroNovaCZ
Gabriela Prokopová · gabriela.prokopova@micronova.cz · +420 722 098 899

https://www.facebook.com/MicroNovaCZ/
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Společnost CZECH-CONT s.r.o. se specializuje na výrobu kvalitních 
kancelářských a sanitárních kontejnerů a WC boxů v různých veli-
kostech a může se v této oblasti opřít o zkušenosti z uplynulých de-
setiletí. Společnost CZECH-CONT s.r.o. je člen skupiny CONTAINEX 
GROUP.

HLEDÁME

Pro rozvoj a růst společnosti hledáme lidi s technickým vzděláním 
(strojírenství) a také se vzděláním ekonomického směru. Dalším 
důležitým prvkem pro tyto pozice je znalost německého jazyka.

NABÍZÍME

Filozofie CZECH-CONT vychází z přesvědčení, že člověk ve svých 
hospodářských aktivitách hledá smysl a svou úlohu, při nichž může 
rozvíjet svou osobnost. Styl řízení v našem podniku je tedy koope-
rativní a s plnou důvěrou v její zaměstnance. 
Nabízíme nadstandardní mzdové ohodnocení s prémiovým systé-
mem, pět týdnů dovolené a mnoho dalších benefitů.

web / sociální sítě:
kontakt:

CZECH-CONT s.r.o.
Mořičovská 265
363 01 Ostrov

 
 

www.czech-cont.cz
Martina Brucknerová · brucknerova@czech-cont.cz · +420 720 942 006
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ČESKÝ SOFTWARE s.r.o. - jsme česká firma s německou mateř-
skou společností HIW, GmbH.

Co děláme?  
• Vyvíjíme ERP software pro skupinu EURONICS Deutschland
• Dodáváme našim zákazníkům E-SHOPY 
• Děláme WEBY
• Podílíme se na DOCHÁZKOVÉM SYSTÉMU a systému sledo-

vání výroby ve fabrikách

Bude záležet na TOBĚ, v čem se u nás budeš chtít realizovat.

HLEDÁME

• klidně i začínajícího IT nadšence – důležité pro nás je mít 
chuť začít a zdokonalovat se

• nebo nadšeného IT studenta, který se chce realizovat a vydě-
lat si při studiu

• nebo zkušeného IT borce, který hledá už něco nastálo a ve 
fajn firmě

• nebo tě to třeba jenom štve na současné pozici a chceš změnu

Podmínkou u nás není nutně klasické IT vzdělání, ale chuť, nadšení 
a alespoň trochu IT myšlení. Dáme ti šanci, ostatní bude na tobě.

Co u nás využiješ?

SQL, nejlépe MS SQL, C/C++, C#, .NET, WPF, Delphi, Arduino

web / sociální sítě:
kontakt:

ČESKÝ SOFTWARE s.r.o.
Prešovská 20, Plzeň

Kde sídlíme?
Kanceláře máme v centru Plzně, v domě Bílé nároží naproti Velké synagoze. 

SOFTWARE
český

www.ceskysoftware.cz
Petr Suchý · petr.suchy@ceskysoftware.cz · +420 777 962 117

NABÍZÍME

• partu fajn lidí a podobných nadšenců, jako jsi ty
• výhody malé firmy a malého kolektivu, kde je sranda a kam určitě zapadneš
• můžeš s námi chodit hrát fotbálek a pak zajít na pivko
• v červnu tě vezmeme na vodu, rychle nás tak všechny poznáš
• během roku nás čeká ještě další akcička, vloni to byly motokáry a prasátko na grilu
• vánoční večírek je prostě klasika
• ale třeba zajít si na masáž, to už všude nemají 

P.S. Jo a víš, že 75 % našich kmenových zaměstnanců u nás začalo pracovat při studiu a jedou v tom  
s námi dodnes?

Takže pokud máš CHUŤ se k nám přidat, tak TI dáme šanci.
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Najdeš u nás atraktivní práci, možnost rozvíjet se a plnit si osobní 
cíle. Můžeš se spolehnout i na otevřenou firemní kulturu a širokou 
nabídku benefitů. Spojení work–life balance nám není cizí. Flexibi-
lita, inspirativní lidé, i to jsou pojmy, které Ti u nás rozhodně chybět 
nebudou.

Tohle všechno je život v ČSOB, tak se nás neboj zeptat na kariérní 
možnosti, možná hledáš práci právě u nás!

Hledáme ty z vás, kteří chtějí zažít teorii v praxi, přicházejí s novými 
nápady a nebojí se je prosazovat. Hledáme motivaci, cílevědomost 
a angažovanost.

HLEDÁME

Klientské pracovníky na pobočky pro Západočeský region
Brigádníky na pobočky v programu „Studuj a pracuj“

NABÍZÍME

Můžete se realizovat v jedné z největších bank v České republice  
a ukázat nám, co ve Vás je. Máte možnost se stát jedním z důleži-
tých článků naší pobočky. Samozřejmostí je, čím lepší práci odve-
dete, tím lepší odměnu získáte
Pokud se v této práci vidíte, těšíme se na Vaše přihlášky :)

web / sociální sítě:
kontakt:

ČSOB
Radlická 333/150
Praha 5

www.csob.cz ·   #proSTORYproSTUDENTY
Terezie Ohajdová · tohajdova@csob.cz · +420 731 423 983

https://www.facebook.com/groups/proSTORYproSTUDENTY
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Diebold Nixdorf je světová jednička ve výrobě bankomatů a dalšího 
HW a SW v oblasti bankingu a retailu.
Firma má v Plzni jedno z globálních center, která dodávají SW ře-
šení do celého světa.
Plzeňská pobočka vznikla roku 2015 a dnes má 140 specialistů  
v oblastech vývoje, testování a podpory. Tým z Plzně je v kontaktu 
se zákazníky po celém světě, s produktovými týmy a dále s našimi 
kolegy v ostatních globálních centrech (Mexiko, Indie).

Na některých pozicích nabízí možnost cestování do zahraničí - po 
Evropě, ale také např. do Mexika či USA.

V Plzni je také umístěno testovací centrum s desítkou bankomatů, 
na nichž jsou vyvíjeny a testovány nové funkcionality.

HLEDÁME

Nové kolegy, které baví:
• Přemýšlet
• Podílet se na vývoji špičkového SW
• Cestovat a být součástí mezinárodních projektů a týmů
• Necestovat a raději se věnovat vývoji v Plzni
• JAVA, C++, webové technologie
• Řešit komplexní vývojové projekty

web / sociální sítě:
kontakt:

Diebold Nixdorf s.r.o.
Poděbradova 1
301 00 Plzeň

www.dnpilsen.cz
Gabriela Pinkerová · gabriela.pinkerova@dieboldnixdorf.com · +420 737 271 530

NABÍZÍME

• Fixní mzdu s ročními bonusy – Rádi dobře odměňujeme ty, kteří 
pracují naplno

• Možnosti profesního růstu – Vypracujte se až na Team Leadera 
nebo odborníka ve svém zaměření

• Příležitost k cestování - Nebo naopak necestování, když nechcete
• Flexibilní pracovní dobu – Docházkový systém nepoužíváme, 

věříme si
• 5 týdnů dovolené 
• Telefon a notebook 
• Relokační balíček
• Lekce angličtiny
• Relaxační zóny 
• Stravenky 
• Příspěvek na MHD
• Příspěvek na penzijní pojištění



A Volkswagen Group Company

Svět automobilů 
se mění. Buďte 
u toho s námi!

www.digiteqautomotive.com

Podílejte se na 
inovativních projektech 
koncernu Volkswagen!

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

Svět automobilů 
se mění. Buďte 
u toho s námi!

www.digiteqautomotive.com

Podílejte se na 
inovativních projektech 
koncernu Volkswagen!

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

PROFIL SPOLEČNOSTI

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

HLEDÁME

Studuješ VŠ/VOŠ s technickým zaměřením a hledáš aktuálně příle-
žitost učit se od odborníků z praxe?  
Zvládl/a bys chodit při škole do práce na min. 15 hod./týden (ideál-
ně ne méně jak na 4 hod./den)?
Chtěl/a bys poznat, jaké to je pracovat v nadnárodní firmě působící 
v oblasti vývoje a testování v automotive, kde jsou využívány nej-
modernější technologie?

Neváhej a pošli nám své CV a motivační dopis - těšíme se na se-
tkání s Tebou! :-)

NABÍZÍME

Při spolupráci na HPP se kolegové u nás mohou těšit např. z těchto 
BENEFITŮ:
• Vzdělávání dle potřeb projektu a požadavků k osobnímu rozvoji
• Snížený pracovní úvazek (37,5 hod./týden)
• Flexibilní pracovní doba
• 5 týdnů dovolené, Sick days
• Flexi volno – dohoda o napracování poskytnutého volna
• Stravenky
• Program Multisport
• Zvýhodněný operativní leasing na vozy zn. Škoda
• Jazykové kurzy (AJ/NJ) přímo na pracovišti
• Odměna za doporučení nového kolegy ve výši 30 000 Kč
• Řada firemních akcí

web / sociální sítě:
kontakt:

Digiteq Automotive s.r.o.
Novodvorská 996/138 
142 21 Praha 4

www.digiteqautomotive.com ·   digiteqautomotive
Petra Nováková · petra.novakova@digiteqautomotive.com · +420 703 467 061

https://www.facebook.com/digiteqautomotive


ROZTOČ SVOU
KARIÉRU 
S #DOOSANSKODA

www.roztacimesvet.cz
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ROZTOČ SVOU
KARIÉRU 
S #DOOSANSKODA

www.roztacimesvet.cz

PROFIL SPOLEČNOSTI

Jsme významným světovým výrobcem a dodavatelem zařízení 
pro elektrárny, především vybavení strojoven parních turbín. Naše 
portfolio zahrnuje parní turbíny v rozpětí výkonů 3 až 1200MW pro 
široký rozsah aplikací. Každoroční investice do výzkumu a vývoje 
zajišťují nabídku vysoce účinných produktů, které splňují specifické 
požadavky zákazníků. Jsme společnost s více než stoletou tradicí 
výroby parních turbín. V roce 2009 jsme se stali součástí meziná-
rodní skupiny Doosan.

HLEDÁME

Srdečně vítáme nadšené, kreativní a cílevědomé talenty, kteří rádi 
spojí svou budoucnost se značkou Doosan Škoda Power.
Hledáme kandidáty technického a obchodního zaměření. Studen-
tům technických studijních oborů, kteří na sobě chtějí pracovat, na-
bízíme možnost vzdělávat se a zdokonalovat si v reálné společnos-
ti své teoretické vědomosti. Možnost uplatnění u nás najdete jak 
na hlavní pracovní poměr, tak ve studentském (trainee) programu. 
Nabídku aktuálně otevřených pozic si můžete prohlédnout v sekci 
Volná místa na doosanskoda.jobs.cz nebo na stránce roztacime-
svet.cz.

NABÍZÍME

Trainee (studentský) program pro studenty 4. a 5. ročníků:
• Praxi na odborné pozici a zkušenosti z řešení reálných projektů
• Prospěchové stipendium až 5 000 Kč měsíčně
• Odborná školení
• Finanční ohodnocení dle odpracovaných hodin – DPP, DPČ
• Nabídku HPP po úspěšném ukončení studií

Studentům vysokých škol umožňujeme po vzájemné dohodě zpra-
covávat diplomové/bakalářské práce.

web / sociální sítě:
kontakt:

Doosan Škoda Power
Tylova 1/57
301 28 Plzeň

roztacimesvet.cz
Yuliya Zakharava · student@doosan.com  · +420 378 185 682

http://roztacimesvet.cz 
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Jsme E.ON, jeden z největších dodavatelů elektřiny a plynu v České 
republice. Záleží nám na životním prostředí, a proto velká část naší 
energie pochází z obnovitelných zdrojů. Naší parketou je třeba so-
lární energie nebo elektromobilita.
A jak to u nás vypadá? Naše firemní kultura se zakládá na stabilitě 
velkého korporátu, ale škrobenost a prázdné fráze u nás nečekejte. 
Komunikujeme spolu narovinu, jsme otevření a neodvoláváme se 
na to, kdo je výš nebo níž. Jsme přece všichni na jedné lodi.

HLEDÁME

Jsme sice energetická firma, ale potkáte u nás i spoustu kolegů 
z jiných odvětví. Kromě studentů elektra a energetických oborů  
u nás mají otevřené dveře i strojaři, ekonomové, ajťáci, právníci 
nebo marketingoví nadšenci.
Ještě nemáte jasno v tom, jaký je váš dream job? U nás máte šanci 
to zjistit! Díky našemu Trainee programu pro absolventy se můžete 
podívat do více oddělení a sami si přijít na to, co vás opravdu baví  
a kde se cítíte jako ryba ve vodě.

NABÍZÍME

Jsme nadnárodní společnost, která má pevně dané základy a zá-
roveň se neustále učíme novým věcem. Jdeme s dobou a měníme 
se spolu s energetickým trhem. Buďte u toho s námi. U nás budete 
čerpat zkušenosti od kolegů, kteří jsou v oboru už nějaký ten pátek 
a zároveň nám můžete pomoci neustále přinášet nové a nové ná-
pady. Víme, jak je důležité na sobě pracovat, a proto vás podpoříme 
při vašem osobnostním i kariérním růstu.

web / sociální sítě:
kontakt:

E.ON Česká republika, s. r. o.
F. A. Gerstnera 2151/6
370 01 České Budějovice

www.eon.cz/kariera ·   eonkariera
Jarmila Špicová · jarmila.spicova@eon.cz · +420 734 430 853

https://www.facebook.com/eonkariera
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PROFIL SPOLEČNOSTI

Jsme strojírenská společnost s vlastním vývojem, konstrukcí, zku-
šebnou a výrobou dílů pro světové značky v automobilovém prů-
myslu. Máme přímou odpovědnost za odbyt a výrobu pro přední 
světové automobilky. Nosným programem je vývoj a výroba dveř-
ních závěsů a pantů. Jsme součástí celosvětové značky Edscha  
a skupiny Gestamp. Zaměstnáváme více než 700 zaměstnanců

HLEDÁME

• Studenty a absolventy technických a strojních škol
• Technology, konstruktéry, projektové specialisty 
• Specialisty pro oddělení kvality
• Odborníky do zákaznického servisu, odbytu 

NABÍZÍME

Studentům: 
• Praxe a brigády, následné zaměstnání
Zaměstnancům: 
• Uplatnění svých znalostí a rozvoj dovedností, odborný rozvoj, 

odpovědnou a tvořivou práci
• Dlouhodobou práci, využití cizích jazyků, flexibilní pracovní 

dobu
• Příspěvek na dojíždění, přechodné ubytování, sociální program, 

příspěvek na penzijní připojištění

web / sociální sítě:
kontakt:

EDSCHA AUTOMOTIVE KAMENICE s.r.o.
Masarykova 701
394 70 Kamenice nad Lipou 

www.edscha.cz
Jana Wardová  · JWardova@edscha.com · +420 724 424 140
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ENGEL je strojírenská společnost, která vyrábí špičkové vstřikovací 
lisy. ENGEL je po celá desetiletí stabilní, protože jako rodinný pod-
nik sázíme na dlouhodobé a důvěrné vztahy se zákazníky. A proto-
že naším cílem je dostát s odbornou způsobilostí a zkušenostmi 
našim vysokým nárokům ve všech oblastech zpracování plastů. 
Sami sebe vidíme jako motor, který prostřednictvím svých inovací 
nastavuje v dynamickém a všestranném oboru nová kritéria a má 
náskok ve vytváření hodnot pro zákazníky po celém světě.

HLEDÁME

• Software developer - Junior 
• Software developer - Senior 
• Konstruktér 
• Technolog 
• Svářeč 
• Skladník 

NABÍZÍME

• Mezinárodní zázemí s příjemnou firemní kulturou
• 25 dní dovolené (1 týden nad rámec Zákoníku práce)
• 13. a 14. plat
• 1x ročně Flexi Pass
• Odměny za věrnost společnosti
• Příspěvek na penzijní nebo životní pojištění
• Příspěvek na dopravu
• Dotované stravování
• Prémie za hospodářský výsledek firmy
• Odměny za 100% docházku bez absencí
• Dary při životních výročích
• Příspěvky na kulturní a sportovní akce
• Příspěvek na pracovní oděv

a mnoho dalších...

web / sociální sítě:
kontakt:

ENGEL strojírenská spol. s r.o.
Českobudějovická 314
382 41 Kaplice

www.engelglobal.com ·   ENGELCZkariera
Ing. Karel Vinš · karel.vins@engel.at · +420 380 386 736

http://www.facebook.com/ENGELCZkariera
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Patříme mezi významné výrobce a dodavatele energií v České re-
publice. Jsme členem skupiny EP Infrastructure, přední evropské 
energetické infrastrukturní utility, zaměřené na tranzit, distribuci  
a skladování zemního plynu, distribuci elektrické energie a teplá-
renství.

Jedním z našich stěžejních cílů je spolehlivá dodávka tepla všem 
odběratelům - za dlouhodobě výhodnou cenu a s důrazem na 
ekologii. Teplo z našeho zdroje, Elektrárny Opatovice, zásobuje na  
60 tisíc domácností v regionu Hradec Králové – Pardubice – Chru-
dim - Lázně Bohdaneč. Soustavu zásobování teplem tvoří přibližně 
305 km tepelných sítí.

Jsme Tepelné srdce východních Čech.

HLEDÁME

Technicky vzdělané, duchem mladé lidi se srdcem bijícím pro ener-
getiku.

NABÍZÍME

• systém ročních a mimořádných odměn
• široké spektrum benefitů (dotované závodní stravování, pří-

spěvky na nejrůznější aktivity, živ. pojištění a penzijní připojiště-
ní, bezúročné půjčky na bydlení ...) 

• týden dovolené navíc
• hrazené lázeňské a wellness pobyty i pro rodinné příslušníky - 

partnery, děti
• společenské akce
• možnost podílet se na firemním dárcovství
• účastnit se sportovně-charitativních akcí
• v neposlední řadě pak zácvik, otevřenou komunikaci  

a zájem o dění kolem sebe

Spojte energii s tou naší ...

web / sociální sítě:
kontakt:

Elektrárny Opatovice, a.s.
Opatovice nad Labem
532 13 Pardubice 2

www.eop.cz ·   ElektrarnyOpatovice
Petr Zadák · pzadak@eop.cz · +420 724 010 487

https://www.facebook.com/ElektrarnyOpatovice
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Společnost Eurosoftware, s.r.o. byla založena v roce 1997 jako dce-
řiná společnost firmy GK Software SE. Od té doby jsme si vybudo-
vali pověst jedné z předních IT společností v Plzeňském kraji. 

Zabýváme se vývojem aplikací pro mezinárodní obchodní řetězce 
po celém světě. A zároveň se věnujeme výzkumu a vývoji nových 
technologií, které pak využíváme k vývoji inovativních IT řešení pro 
naše zákazníky. 

Nyní se můžete setkat s více než 304 000 instalacemi na více než 
54 000 prodejnách po celém světě. 

HLEDÁME

• Java Developer (Desktop/Enterprise/Cloud)  
- pro studenty možnost part-time   

• IT/Business Consultant 
• Tester
• 2nd Level Support 
• Student´s lab  
• Research & Innovation 

NABÍZÍME

• Atraktivní mzdové ohodnocení.
• Pracovní dobu si můžete upravit podle sebe.
• Klimatizované kanceláře s možností parkování v centru Plzně  

s výbornou dostupností.
• Stravenky, nápoje na pracovišti a fruit days jsou u nás samo-

zřejmostí.
• Můžete si prohloubit znalosti cizích jazyků, pořádáme kurzy 

anglického, německého a španělského jazyka.
• Můžete čerpat 26 dní dovolené + sick days.
• Máte možnost využívat naše sportovní centrum, masáže  

a služby fyzioterapeuta přímo v budově.
• Cestovní pojištění i pro soukromé účely a spoustu dalších 

zajímavých benefitů.

web / sociální sítě:
kontakt:

Eurosoftware, s.r.o.
Kalikovský mlýn
Radčická 40
301 00 Plzeň

A Member of the GK Software Group

www.eurosoftware.cz·   ESPlzen  ·   eurosoftware
Jana Vondrášková · recruiting@eurosoftware.cz
+420 379 307 311 · +420 770 146 037

http://www.facebook.com/ESPlzen 
https://www.instagram.com/eurosoftware/ 


 Budete pracovat na konkrétních zakázkách a projektech
 Povedou Vás naši zkušení IT profesionálové
 Zapojíme Vás do reálného týmu
 Můžete se hodně naučit a my Vás podpoříme
 Uplatníte své myšlenky a nápady

[ A K TOMU PÁR INFORMACÍ ]
 Výběrové řízení formou pohovoru nebo Assessment centra
 Termíny nástupu - dle dohody
 Délka stáže 3 - 6 měsíců
 Forma spolupráce DPP/DPČ
 Flexibilní rozvržení pracovní doby
 Možnost další spolupráce po skončení stáže

[ JAK NA TO? ]
 Svůj životopis + motivační dopis pošlete na hr@i.cz
 Více informací naleznete na www.iczgroup.com/kariera

Skupina ICZ působí v regionu střední a východní 
Evropy s přesahem do dalších zemí. Jsme významným 
dodavatelem informačních systémů a řešení 
pro  naše zákazníky. Naše řešení pomáhají téměř 
ve  všech oblastech lidské činnosti – veřejné správě, 
zdravotnictví, obraně, telekomunikacích, financích, 
logistice, průmyslu a službách. Nabízíme služby 
v podobě konzultací až  po  dodávky informačních 
systémů včetně převzetí sítě do svěřené správy. 
V našich řešeních pro zákazníka klademe vysoký důraz 
na maximální bezpečnost a  využíváme nejmodernější 
technologie.
Sídlíme v Praze, ale naše další pobočky najdete také 
v Brně, Opavě, Českých Budějovicích, Plzni a Třebíči.

ŽÁDNÉ PROJEKTY DO ŠUPLÍKU, 

ALE PRÁCE NA REÁLNÝCH 

PROJEKTECH 
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Skupina ICZ působí v regionu střední a východní Evropy s přesa-
hem do dalších zemí. Jsme významným dodavatelem informač-
ních systémů a řešení pro naše zákazníky. Naše řešení pomáhají 
téměř ve všech oblastech lidské činnosti – veřejné správě, zdra-
votnictví, obraně, telekomunikacích, financích, logistice, průmyslu 
a službách. Nabízíme služby v podobě konzultací až po dodávky 
informačních systémů včetně převzetí sítě do svěřené správy.  
V našich řešeních pro zákazníka klademe vysoký důraz na maxi-
mální bezpečnost a využíváme nejmodernější technologie.
Sídlíme v Praze, ale naše další pobočky najdete také v Brně, Opavě, 
Českých Budějovicích, Plzni a Třebíči.

HLEDÁME

Hledáme ty, pro které zkušenost a praxe není povinnost, ale chtějí 
na sobě pracovat, něco se naučit a mají rádi výzvy.
Nejčastěji otevíráme program Stáží pro tyto pozice:
• Programátor – Vývojář (JAVA nebo .NET)
• Projektový manažer 
• IT Konzultant

NABÍZÍME

Studentům a absolventům nabízí Skupina ICZ možnost spolupráce 
v rámci tzv. programu Stáží. V rámci Stáže se setkáte se špičkový-
mi profesionály z oboru a získáte zajímavé zkušenosti na reálných 
a unikátních projektech. U některých pozic je možná i spolupráce 
na částečný pracovní úvazek. V ICZ Vás čeká přátelské rodinné 
prostředí postavené na vzájemné důvěře, další rozvoj a odborný 
růst, možnost odborných certifikací ve spolupráci s partnery jako 
Cisco Systems, IBM, Microsoft, Check Point a další.

web / sociální sítě:
kontakt:

ICZ a.s.
Na hřebenech II 1718/10
140 00 Praha 4

www.iczgroup.com ·   iczgroup
Barbora Píše · barbora.pise@i.cz · +420 222 271 546

 Budete pracovat na konkrétních zakázkách a projektech
 Povedou Vás naši zkušení IT profesionálové
 Zapojíme Vás do reálného týmu
 Můžete se hodně naučit a my Vás podpoříme
 Uplatníte své myšlenky a nápady

[ A K TOMU PÁR INFORMACÍ ]
 Výběrové řízení formou pohovoru nebo Assessment centra
 Termíny nástupu - dle dohody
 Délka stáže 3 - 6 měsíců
 Forma spolupráce DPP/DPČ
 Flexibilní rozvržení pracovní doby
 Možnost další spolupráce po skončení stáže

[ JAK NA TO? ]
 Svůj životopis + motivační dopis pošlete na hr@i.cz
 Více informací naleznete na www.iczgroup.com/kariera

Skupina ICZ působí v regionu střední a východní 
Evropy s přesahem do dalších zemí. Jsme významným 
dodavatelem informačních systémů a řešení 
pro  naše zákazníky. Naše řešení pomáhají téměř 
ve  všech oblastech lidské činnosti – veřejné správě, 
zdravotnictví, obraně, telekomunikacích, financích, 
logistice, průmyslu a službách. Nabízíme služby 
v podobě konzultací až  po  dodávky informačních 
systémů včetně převzetí sítě do svěřené správy. 
V našich řešeních pro zákazníka klademe vysoký důraz 
na maximální bezpečnost a  využíváme nejmodernější 
technologie.
Sídlíme v Praze, ale naše další pobočky najdete také 
v Brně, Opavě, Českých Budějovicích, Plzni a Třebíči.

ŽÁDNÉ PROJEKTY DO ŠUPLÍKU, 

ALE PRÁCE NA REÁLNÝCH 

PROJEKTECH 

https://www.facebook.com/iczgroup/
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• Jsme francouzsko-americká výrobní společnost se zaměře-
ním na železniční průmysl.

• V Plzni vyrábíme pantografy, elektromechanické systémy, 
brzdové systémy a dveře pro kolejová vozidla. Máme skvěle 
fungující oddělení servisu a engineering pro vývoj elektroza-
řízení. Tradice naší firmy spadá až do roku 1934, kdy vznikla 
v Blovicích společnost LEKOV a od této doby se neustále 
posouváme a rosteme.

• Výroba v Nýřanech se zaměřuje na klimatizační jednotky 
taktéž pro kolejová vozidla.

• Pobočky máme po celém světě ve více jak 30 zemích, kde 
pracuje celkem více než 20 000 zaměstnanců.

• Našimi největšími zákazníky jsou Alstom, Bombardier, CRRC, 
Hyundai Rotem, Siemens či Škoda.

HLEDÁME

Kandidáty především s:
• VŠ vzděláním technického směru
• dobrou znalostí anglického jazyka, znalost dalších jazyků (FJ, 

NJ, RJ, ŠJ) výhodou
• pozitivním přístupem k týmové spolupráci v mezinárodním 

týmu
• kreativním myšlením a orientací na zákazníka
• určitou mírou flexibility (možné služební cesty do zahraničí)
Naše výrobní technologie jsou velmi rozmanité od obrábění či lako-
vání až po svařování. Proto hledáme i kolegy na manuální výrobní 
pozice, případně i na letní brigády.

NABÍZÍME

• Zázemí mezinárodní společnosti, přátelský kolektiv
• Odpočíváme během 25 dnů dovolené a k dispozici máme  

také sick days
• Máme firemní jídelnu, kde je na výběr z 5 hlavních chodů
• Podporujeme volný čas zaměstnanců a přispíváme  

na sport, kulturu, zdraví a vzdělávání
• Volný čas můžeme trávit na firemní chatě v Železné Rudě
• Podporujeme zaměstnance ve zlepšení jazykových znalostí  

- angličtina, francouzština a ruština, pro cizince i český jazyk
• Poskytujeme odměny za doporučení zaměstnanců

web / sociální sítě:
kontakt:

Faiveley Transport a Wabtec Company
Faiveley Transport Czech, U Přivaděče 1315/3, Plzeň
Faiveley Transport Plzeň, Na Tesle 1238, Nýřany

www.wabtec.com · www.jednasmena.cz
Barbora Hablová · barbora.hablova@wabtec.com · +420 731 603 861
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Ideal Automotive je spolehlivý dodavatel, výrobce a vývojář produk-
tových řešení. U našich výrobků klademe velký důraz na efektivní 
produkci šetřící zdroje, náklady a čas.
Jsme stěžejním dodavatelem pro automobilový průmysl, naše 
produkty míří do vozidel značek AUDI, BMW, Porsche, Mercedes, 
VW, Škoda a mnoha dalších.
Vyvíjíme, dodáváme a zpracováváme kobercové díly k obložení za-
vazadlových prostor a podlah osobních automobilů.
Naše provozovny najdete v Boru u Tachova, v Ostrově u Stříbra  
a ve Strakonicích.

HLEDÁME

• Technology - specialisty, kteří rozumí technologiím ve výrobě
• Techniky vývoje - vývojáře zabývající se novými postupy pro 

zlepšení výrobních procesů
• Techniky kvality - odborníky na kvalitu vstupních materiálů  

a vyráběného produktu 
• Referenty nákupu - kolegy, jenž mají pod palcem veškerý 

firemní nákup
• Logistiky/disponenty - profesionály, kteří umějí nejen napláno-

vat výrobu, ale také zkoordinovat veškeré logistické procesy  
v celé firmě

a samozřejmě neustále hledáme také specialisty do výroby!

NABÍZÍME

• Zázemí silné a stabilní mezinárodní společnosti s pobočkami 
po celém světě

• Práci na zajímavých projektech
• Širokou škálu firemních benefitů
• Možnost kariérního růstu - není u nás problém vypracovat 

se z řadového zaměstnance až na vrcholového centrálního 
manažera!

• Flexibilní pracovní dobu
• Vzdělávací a rozvojové kurzy
• 25 dní dovolené
• 13. mzdu
• Věrnostní bonusy již po prvních roce ve firmě
• Dotované závodní stravování
.. a mnoho dalších benefitů

web / sociální sítě:
kontakt:

Ideal Automotive Bor s. r. o.
Nová Hospoda 16
348 02 Bor

www.ideal-automotive.com/cs/ ·   IDEALautomotiveCZ
Jaroslava Viktorová · j.viktorova@ideal-automotive.com · +420 730 590 217

https://www.facebook.com/IDEALautomotiveCZ/


Přemýšlíte o tom, jakým kariérním směrem se vydat nebo se potřebujete zorientovat ve 
svých možnostech? Nejste si jisti vlastní sebeprezentací a chcete se připravit na první 
kontakt se zaměstnavateli nebo zkonzultovat životopis či doladit motivační dopis, než jej 
předáte zástupcům firem?

Zastavte se při návštěvě letošního ročníku Veletrhu pracovních příležitostí ZČU u stánku Informačně 

vzdělávacího střediska Plzeňského kraje – INFO KARIÉRY, který bude mít již tradičně své místo v pro-

storách knihovny.

Potkáte se tady s našimi kariérovými poradci, kteří budou připraveni věnovat chvíli každému, kdo si klade 

otázky ohledně své profesní budoucnosti nebo si třeba potřebuje ujasnit, jak naložit se zjištěnými infor-

macemi, které se dozvěděl u stánků vystavujících firem. Když uznáte, že kariérové poradenství je přesně 

službou pro vás, můžete si na místě domluvit standardní konzultaci zdarma v našich prostorách v Ty-

lově 33 a společně s námi zapracovat na svém dalším osobním rozvoji. 

Poradci vám nebudou říkat, co máte a nemáte dělat - nemohou za vás rozhodovat. Ani od nich nečekejte, 

že vám sami najdou práci. Mohou však být průvodcem na vaší cestě a pomoci vám zorientovat se ve 

vašich potřebách. Můžete spolu zmapovat vaši aktuální situaci, hledat a vyhodnotit vaše možnosti, defi-

novat vaše cíle a naplánovat postup, jak se k nim dostat. A to vše v přátelském duchu a s profesionálním 

přístupem.

Tak přijďte, budeme se na vás těšit!

Tým INFO KARIÉRY

INFO KARIÉRA – Informačně vzdělávací středisko Plzeňského kraje je tu pro 
všechny, kdo řeší otázky spojené se vzděláváním a kariérou.  
Přijďte se k nám podívat a domluvit si schůzku s našimi kariérovými poradci. 
Adresa: Tylova 33, 301 00 Plzeň 
Kontaktní e-mail: info@infokariera.cz
Telefon: 371 519 140
Web: www.infokariera.cz
Jsme součástí Krajského centra vzdělávání a Jazykové školy s právem státní 
jazykové zkoušky, Plzeň, sady 5. května 42
www.kcvjs.cz
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KCVJŠ Plzeň je příspěvková organizace Plzeňského kraje v oblasti 
celoživotního vzdělávání a osobního rozvoje. Hlavní náplní je zajiš-
ťování dalšího profesního vzdělávání pedagogických pracovníků 
(DVPP), jazykového vzdělávání pro firmy i veřejnost (JŠ) a celoži-
votního vzdělávání dospělých vč. kariérového poradenství (INFO 
KARIÉRA). Kariérové poradenství nabízíme individuální (pro veřej-
nost ZDARMA), skupinové (pro školy), poskytujeme i konzultace  
v oblasti vzdělávání a potřeb trhu práce pro zaměstnavatele. Reali-
zujeme kurzy pro kariérové poradce.
Spravujeme nabídku vzdělávacích programů pro dospělé v Plzeň-
ském kraji, inzerci práce ve školách v Plzeňském kraji - nabídky pra-
covních pozic a poptávky zájemců o práci. 
Jsme členy Národního poradenského fóra, zabýváme se koncepcí 
rozvoje kariérového vzdělávání a poradenství na regionální i repub-
likové úrovni. Jsme držiteli Národní ceny kariérového poradenství 
2016 a zvláštního ocenění Národní ceny kariérového poradenství 
2018 a 2019.

HLEDÁME

Zajímají nás lidé s komunikačními dovednostmi, kteří by chtěli své 
znalosti a dovednosti využívat v oblasti celoživotního vzdělávání  
a poradenství. 
Aktuálně hledáme kolegy:
• do oblasti back-office – produkční, správce budov (technická 

a organizační podpora našich činností)
• do oblasti vzdělávání – příprava a organizace vzdělávání pro 

učitele
Spolupráce je ale možná i v dalších směrech – kontaktujte nás. 
Konkrétní způsob a formu projednáme individuálně – dle tématu  
a obsahu společných aktivit.

NABÍZÍME

Intenzivní spolupráci lidem, kteří se chtějí podílet na zvyšování  
kvality celoživotního vzdělávání v Plzeňském kraji. Dostanete 
možnost uplatnit své znalosti a dovednosti a rozvinout své 
kompetence v oblasti celoživotního vzdělávání (poradenství, 
vzdělávání dospělých).

web / sociální sítě:
kontakt:

Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola 
s právem státní jazykové zkoušky 
Plzeň, sady 5. května 42

www.kcvjs.cz · www.infokariera.cz ·   InfoKariera.Plzen
Bc. Josef Kudrna · sekretariat@kcvjs.cz · +420 377 350 420
Jitka Havlová · info@infokariera.cz · +420 371 519 140

https://www.facebook.com/InfoKariera.Plzen/


Komplexní služby pro energetiku
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Komplexní služby pro energetiku

PROFIL SPOLEČNOSTI

Společnost invelt-elektro s.r.o. je ryze česká společnost se sídlem 
v Plzni, která již téměř 30 let realizuje své dodávky ve více než 70 
zemích světa. 
Dodavatelský program společnosti je zaměřen na řídicí systémy, 
regulační systémy turbín, kotlů, CHÚV, řízení generátorů - budicí 
systémy, elektrické ochrany, elektrická měření, synchronizace, 
regulované pohony a aplikace frekvenčních měničů.
Více informací na www.invelt.cz

HLEDÁME

Hledáme nové zaměstnance:
• Programátor řídicích systémů PLC a SCADA systémů
• Projektant řídicích systémů
• Projektant elektrických ochran
• Projektant budicích souprav

NABÍZÍME

• Práci na hlavní pracovní poměr v perspektivní společnosti
• Možnost technické koordinace celého projektu/projekt 

manager
• Služební cesty do zahraničí
• Firemní jazykové kurzy
• 13. plat
• Příspěvek na stravování

web / sociální sítě:
kontakt:

invelt-elektro s.r.o.
U Školky 357/14
326 00 Plzeň 

www.invelt.cz
Ing. Eva Veverková · office@invelt.cz · +420 377 613 111
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Věříme, že práce nás může živit a bavit zároveň. Vem si svůj pro-
stor a rozvíjej se ve vedení lidí, zkoušej nové technologie, přednášej 
nebo cokoliv dalšího Tě napadne. Be Yourself!
Jsme INVENTI, technologická a konzultační softwarová společ-
nost. Naším posláním je převádět nápady do digitálního světa.  
Najdeš nás v Praze a Plzni. 
Pro velké a střední firmy i startupy vytváříme řešení na míru. Jsme 
jejich parťáci v oblasti vývoje software a mobilních aplikací včetně 
analýzy, designu, testingu, DevOps, agilního řízení projektů a mar-
ketingových služeb.
Znáš naše projekty? Patří mezi ně aplikace Vlakem na výlet pro ČD, 
parkovací systém založený na SMART technologiích a další.

HLEDÁME

Pokud je tohle technologický stack, který Tě zajímá nebo jej dokon-
ce už ovládáš, hledáme právě Tebe.
Máme projekty na technologiích:
• JavaScript  (React, Node.js, Vue.js), Redux, TypeScript
• Java (Java 11, Spring framework, JPA)
• PHP (Symphony 4)
• Docker, relační i NoSQL databáze, Elasticsearch, RabbitMQ
Využíváme cloudy:
• Microsoft Azure a AWSgo 
Aplikace píšeme typicky v:
• Mikroservisní nebo event-driven architektuře
      - data mezi moduly vyměňujeme pomocí REST služeb

web / sociální sítě:
kontakt:

INVENTI
Táborská 31
140 00 Praha 4 - Nusle

www.inventi.cz  ·   inventi.cz
Tomáš Řepa · tomas.repa@inventi.cz · +420 732 452 574

NABÍZÍME

• Důvěru a flexibilitu - pracuj nejen z officu, ale i z domova nebo  
z kavárny, měj volnost i v tom, kdy dorazíš do práce díky flexibilní pracovní době

• Vzdělávání - pestrý výběr hard-skills a soft-skills školení i jazykové kurzy 
• Naše akce - kromě technických meetupů rádi sportujeme - jezdíme na hory, letní tábor nebo pořádá-

me turnaje v ping-pongu
• Dog friendly office - chápeme i lásku ke čtyřnohým kamarádům
• Invenťáky - prostředí, kde Tě každý rád pozná, pomůže a vyslechne

http://www.facebook.com/inventi.cz


KADEL DATA SERVIS

Jsme mezinárodní softwarová společnost s 30-ti letou historií.
Pojišťovny, banky, distributoři energií a další velké nadnárodní společnosti využívají 
naše řešení pro komunikaci se svými zákazníky. 
Jsme lídr v oblasti vývoje informačních systémů pro digitální komunikaci. 

Pro Plzeň a České Budějovice hledáme 
softwarové vývojáře a testery. 
S talentem, nápady a chutí poznávat a učit se nové věci.

www.kadel.cz

Poznáš skvělý mezinárodní kolektiv, užiješ si firemní benefity a především získáš 
zkušenosti a začneš budovat svoji kariéru. 
Respektujeme individualitu. Dáme Ti prostor pro její uplatnění.

Vývoj a testování špičkových informačních systémů pro digitální 
komunikaci se zákazníky.

Spolupráce na IT projektech pro velké mezinárodní společnosti.

Moderní softwarové technologie, cloudové prostředí.

Jazykové kurzy angličtiny a němčiny a řada dalších benefitů.

Co Tě u nás čeká?

prostor pro Tvoji kariéru

KadeL Data servis, spol. s r.o., Republikánská 45, Plzeň

kadelds@kadel.cz +420 377 569 111

www.facebook.com/kadel.cz
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Jihostroj a.s. je stabilní výrobní firma, využívající své 100 leté tradi-
ce a zkušenosti v oboru přesného strojírenství. Firma působí dlou-
hodobě na průmyslovém trhu výrobců letadel, automobilů, země-
dělských strojů a další mobilní techniky.
Naše firma má jasnou strategii rozvoje se zaměřením na další vý-
voj, výrobu, prodej a servis kvalitních komponentů z oboru hydrau-
liky vozidel, palivových hydraulických systémů letadel a leteckých 
pohonných jednotek a dalšího technického vybavení dopravních  
a manipulačních prostředků.

HLEDÁME

Absolventy technických VŠ pro obsazení těchto pozic:
• Konstruktér projektant
• Technolog 
• Systém Engineer pro divizi Letecká

NABÍZÍME

• Tvůrčí práci na projektech společného vývoje v hi-tech oborech 
(aplikovaný výzkum a vývoj)

• Vzdělávání v programech pro CAD systémy a další programy 
(napč. ANSYS, CFX ...)

• Zajímavý sociální program a stabilní zázemí velké firmy
• Studentům nabízíme možnost získat lukrativní firemní  

stipendium

web / sociální sítě:
kontakt:

Jihostroj a.s.
Budějovická 148
382 32  Velešín

www.jihostroj.cz
Mgr. Ilona Walnerová · walnerova.ilona@jihostroj.cz · +420 380 340 733



na výsluníMÍSTO

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

 kb.jobs.cz

PAK TOHLE MÍSTO DRŽÍME PRÁVĚ VÁM.

U nás získáte: 

JSTE ČERSTVÝ 

ABSOLVENT?

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



6363

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA

HLEDANÉ OBORY

ČÁSTEČNÝ ÚVAZEK

DIPLOMOVÁ / BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

PRAXE / STÁŽ

BRIGÁDA

TRAINEE PROGRAM

STROJNÍ

ELEKTRO

IT

APLIKOVANÉ VĚDY

STAVEBNÍ

EKONOMIE

DESIGN

JAZYKY

HUMANITNÍ

PRÁVO

OSTATNÍ

na výsluníMÍSTO

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

 kb.jobs.cz

PAK TOHLE MÍSTO DRŽÍME PRÁVĚ VÁM.

U nás získáte: 

JSTE ČERSTVÝ 

ABSOLVENT?

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

PROFIL SPOLEČNOSTI

Každý pátý dospělý Čech je naším klientem. Jsme mateřskou 
společností Skupiny KB a součástí mezinárodní skupiny Société 
Générale. Nabízíme služby retailového, podnikového a investiční-
ho bankovnictví. Umíme pracovat s moderními technologiemi jako 
chatbot, RPA, ML, AI a ani FinTech pro nás není cizí slovo. Fandí-
me inovacím, opensource a agilnímu způsobu řízení. Jsme držiteli 
ocenění TOP Zaměstnavatel 2019 a 2020 v kategorii Bankovnictví 
& Investice. 

HLEDÁME

Hledáme nadšence, kterým nechybí:

• chuť se neustále vzdělávat, protože náš obor se rychle mění, 
• zájem propojovat znalosti z více oborů a spolupracovat  

s kolegy i napříč týmy,
• schopnost dívat se na služby pohledem klienta,
• pozitivní energie, které není nikdy dost!

NABÍZÍME

Perspektivní a zajímavou práci v bance, která významně přispívá  
k růstu celé ekonomiky a (nejen) českých podniků a dále také:

• flexibilní formy úvazků,
• možnosti profesního růstu a mobility v rámci celé skupiny SG,
• příležitost zapojit se do řady charitativních a dobrovolnických 

aktivit,
• zajímavé zaměstnanecké benefity včetně zvýhodněných 

bankovních produktů,
• prostor pro seberealizaci a vaše nápady (zaměstnanecké 

inovační soutěže, atd.).

web / sociální sítě:
kontakt:

Komerční banka

www.kb.jobs.cz ·   komercni.banka
Václav Kotyk · volna_mista@kb.cz · +420 604 627 838

https://www.facebook.com/komercni.banka/


Děláme pro nápojový průmysl!



6565

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA

HLEDANÉ OBORY

ČÁSTEČNÝ ÚVAZEK

DIPLOMOVÁ / BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

PRAXE / STÁŽ

BRIGÁDA

TRAINEE PROGRAM

STROJNÍ

ELEKTRO

IT

APLIKOVANÉ VĚDY

STAVEBNÍ

EKONOMIE

DESIGN

JAZYKY

HUMANITNÍ

PRÁVO

OSTATNÍ

PROFIL SPOLEČNOSTI

Jsme společnost sídlící v Plzni o více než 200 zaměstnancích, 
jejichž číslo neustále narůstá. Stojí za námi německá mateřská 
společnost Krones, světový poskytovatel komplexních řešení  
v oblastech nápojového a potravinářského průmyslu. Díky vzá-
jemné spolupráci KONstruujeme a PLÁNujeme nápojové linky pro 
ty nejlepší značky jako např. Coca Cola či Mattoni. Zabýváme se  
i nasazováním softwarových produktů u koncových zákazníků. 
Pro naši mateřskou firmu zajišťujeme také široké spektrum služeb  
v oblastech HR, nákupu či logistiky. 
Od letošního roku sídlíme v nové moderní budově v blízkosti Zápa-
dočeské univerzity na Borských polích v Plzni.

HLEDÁME

Do našeho rozrůstajícího se týmu hledáme nové kolegyně a kolegy 
na pozice:
• Elektro projektant
• Strojní konstruktér
• PLC programátor
• C# Developer
• Podpora obchodu/nákupu

NABÍZÍME

• Flexibilní zkrácenou pracovní dobu 38,5 hodiny týdně
• Moderní pracovní prostředí
• 25 dnů dovolené, za každých 5 odpracovaných let 1 den 

dovolené navíc
• Jazykové kurzy přímo na pracovišti a zdarma
• Home office
• Dotované stravování
• Příspěvek na penzijní pojištění 1000 Kč za měsíc
• Prémie za pracovní výročí a doporučení zaměstnance

web / sociální sítě:
kontakt:

Konplan
Technická 3017/1
301 00 Plzeň

www.konplan.cz·   KonplanCZ
Vendula Linková · Vendula.Linkova@konplan.cz · +420 727 921 956

http://www.facebook.com/KonplanCZ
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KERMI s.r.o. se sídlem ve Stříbře je součástí nadnárodního kon-
cernu Arbonia AG se sídlem ve Švýcarsku a patří do divize HVAC 
(Heating, Ventilation and Air Conditioning). Zaměstnáváme 800 
zaměstnanců a zakládáme si na rozvoji a spokojenosti svých za-
městnanců. Máme status Humane Employer. V závodě ve Stříbře 
využíváme následující technologie: zpracování plechu na moder-
ních strojích Trumatic 6000 a Trubend 5130, tváření za studena, 
dělení materiálu třískové i beztřískové, odporové svařování bodo-
vé, odtavování, svařování v ochranných atmosférách – MIG, TIG, 
orbitální, kapilární pájení v průběžné peci, broušení suché i mokré, 
práškové lakování, chromování.

HLEDÁME

Schopné a motivované absolventy technických vysokých škol,  
zejména:
konstruktéry, technology, strojní programátory, elektroniky, SW vý-
vojáře.

Požadujeme:
Zájem o nové projekty a inovace, ochota k dalšímu vzdělávání, ně-
mecký nebo anglický jazyk na komunikativní úrovni, spolehlivost, 
schopnost týmové práce.

NABÍZÍME

Zázemí stabilní zahraniční společnosti, možnost se podílet na vý-
robě designových výrobků, možnost rozvoje a profesního růstu, 
vlastní školicí centrum, pravidelné vzdělávání, práce na plný úvazek, 
ale i možnost brigády, praxe apod., motivační systém ohodnocení, 
bohatý systém benefitů (13. mzda, příspěvek na dopravu, straven-
ky, 5 týdnů dovolené, penzijní připojištění, vitamíny, bohatý program 
kulturních a sportovních aktivit formou benefitů, výhodné telefonní 
a datové tarify, nástroj „Employee Life Assistance“).

web / sociální sítě:
kontakt:

KERMI s.r.o. 
Dukelská 1427
349 01 Stříbro

www.kermi.cz/kariera ·   kermisro ·   kermi-s-r-o-
Mgr. Jana Čedíková · cedikova.jana@kermi.cz 
+420 374 611 271 · +420 737 224 872

http://www.facebook.com/kermisro
https://www.linkedin.com/company/kermi-s-r-o-/?originalSubdomain=cz
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V Kontronu se zabýváme vývojem embedded počítačů a embedded 
hardware. Tzn. jakýchkoliv počítačů a hardware mimo osobních. 
Zaměřujeme se zejména na produkty pro použití v průmyslu, ale 
pracovali jsme i na řadě zákaznických projektů pro oblast medicíny, 
dopravní infraststruktury a dopravních prostředků. Jsme součástí 
nadnárodní skupiny Kontron / S&T Group se sídlem v rakouském 
Linci a kotované na frankfurtské burze. 

V Plzni působíme už od roku 2000 a děláme hlavně vývoj a top 
produkty vyvíjíme opravdu od začátku do konce. Sídlíme v areálu 
Vědeckotechnického parku Plzeň Borská pole a aktuálně zaměst-
náváme cca 40 zaměstnanců. Práce u nás jednoznačně není ste-
reotyp. Ale není to jen o práci. Jsme dobrý kolektiv a baví nás být 
spolu. A když se k nám hlásí někdo nový, musí zapadnout přede-
vším do party. Ostatní ho pak naučíme. 

Více o našich produktech a mateřské společnosti na ww.kontron.com

HLEDÁME

Lidi s vášní pro počítače, techniku, vývoj a programování. Samot-
ná vášeň ale nestačí - musíte nám dokázat, že už něco z našeho 
oboru umíte a hlavně se chcete učit. To je pro náš obor naprosto 
zásadní. No, taky musíte umět anglicky.
Nebojte se ale, určitě nečekáme, že budete umět hned vše, co po-
žadujeme. Spoustu Vás toho ještě naučíme.
Že ještě studujete? Nevadí, vítáme brigádníky i zájemce o zaměst-
nání. 

No a pokud nás chcete poznat víc, zavolejte naší personalistce  
a objednejte se na kafe. Hned uvidíte, jak to u nás chodí a o čem 
naše práce je. 

web / sociální sítě:
kontakt:

KONTRON ECT design, s.r.o. 
Teslova 1
301 00 Plzeň

www.vyvijimepocitace.com · www.kontron.com ·   kontronplzen
Kateřina Štěpánová · katerina.stepanova@kontron.com 
+420 378 775 460 · +420 724 789 949

NABÍZÍME
• Příležitost nastartovat kariéru ve vývojové firmě a najít si zajímavou, smysluplnou a kreativní práci
• Prostor pro seberealizaci a další odborný i osobní růst
• Moderní pracovní prostředí a špičkové pracovní vybavení
• Práci s nejnovějšími technologiemi a expertním pracovním vybavením
• Super partu lidí nadšených pro počítače, 3D tisk a nové technologie
• Bezva pracovní podmínky (25 dní dovolené, stravenky, nápoje na pracovišti zdarma, firemní akce  

a mnoho  dalších benefitů)

https://www.facebook.com/kontronplzen/


Nabízíme se ti
Pojď k nám… bude tě to bavit.

Praxe a práce u nás na kariera.rako.cz, lb-minerals.cz

Nabízíme:
odborné praxe | placené brigády

stipendium | trainee programy | zaměstnání

Hledáme absolventy učilišť, středních a vysokých škol 

–  obory strojní, elektrotechnické, chemicko-technologické, těžba a zpracování nerostných surovin.

Nabízíme:
odborné praxe | placené brigády

stipendium | 
odborné praxe

 | 
odborné praxe

trainee programy | 
placené brigády

 | 
placené brigády

zaměstnání

Hledáme absolventy učilišť, středních a vysokých škol 

Nabízíme Nabízíme 

Vyrábíme 
keramické 
obklady
tel.: 378 021 282

rako.cz Těžíme 
suroviny

lb-m
inerals.cz

tel.: 378 021 282

Letak nabor LB + Min 148x210.indd   1 6.12.19   13:35
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Společnost LASSELSBERGER, s.r.o. je jediným výrobcem ke-
ramických obkladů a dlažeb v ČR a zároveň se řadí k největším 
evropským výrobcům obkladových materiálů. LASSELSBERGER, 
s.r.o. zachovává a rozvíjí tradici české značky RAKO již 135 let. Díky 
segmentaci značek RAKO HOME, RAKO OBJECT, RAKO SYSTEM 
pokrývá společnost téměř všechny potřeby zákazníků v oblasti ke-
ramických obkladů. Nabízíme komplexní řešení.

HLEDÁME

Studenty a absolventy se zájmem o obor:
• IT technologie
• řízení výrobních provozů
• investice
• energie a obnovitelné zdroje 

Absolventy na pozici:
• IT specialista
• programátor SAP

NABÍZÍME

• podporu osobního rozvoje i kariérního růstu
• perspektivní zaměstnání
• práci na zajímavých projektech
• trainee program v rámci pracovního poměru
• motivující finanční ohodnocení, zaměstnanecké benefity  

i zajímavé akce pro zaměstnance a rodinné příslušníky
• přátelské prostředí a osobní přístup

web / sociální sítě:
kontakt:

LASSELSBERGER, s.r.o.
Adelova 2549/1
320 00   Plzeň - Jižní Předměstí

www.rako.cz ·   RAKOkeramickeobklady
Čermáková Jana · jana.cermakova@rako.cz · +420 378 021 282

https://www.facebook.com/RAKOkeramickeobklady/


Engineering

Engineering Czech s.r.o.

Vývoj.
Testování.
Automatizace.
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Engineering

Engineering Czech s.r.o.

Vývoj.
Testování.
Automatizace.

PROFIL SPOLEČNOSTI

Společnost Leuze Engineering patří do skupiny firem Leuze, která 
je jedním z předních výrobců optických senzorů již od roku 1963 
se sídlem v německém městě Owen. Více než 55 let zkušenos-
tí získaných v této oblasti přivedlo naše odborníky k inovativním  
a efektivním řešením při výrobě nových senzorů pro průmyslovou 
automatizaci. Portfolio naší společnosti zahrnuje mimo jiné také 
spínací a měřicí senzory, identifikační systémy, řešení pro zpraco-
vání obrazu a přenos dat, ale také komponenty a systémy pro za-
jištění a zvyšování bezpečnosti práce. Leuze se zaměřuje na intra-
logistiku, dále na odvětví obráběcích strojů, automobilový průmysl  
a také na automatizaci laboratoří. V rámci České republiky má Leu-
ze Engineering své odborníky v Plzni a v Ostravě. Pro naše zákazní-
ky nabízíme technickou podporu v oblasti integrace systémů, vývo-
je softwaru i jeho testování a následné validaci, a také projektovou 
podporu a řízení kvality.

HLEDÁME

• Senior Embedded FW Developer
• Senior C# Developer
• C/C++ Developer
• PLC Automation Engineer 
• HIL Tester

NABÍZÍME

• Zázemí stabilní nadnárodní společnosti
• Každoroční zajímavé prémie a bonusy
• Flexibilní pracovní dobu
• Široké možnosti osobního rozvoje
• 6 týdnů dovolené
• Příspěvek na dovolenou
• Zahraniční pracovní cesty
• Možnost práce z domova
• Mobilní telefon
• Příspěvek na stravování
• Občerstvení na pracovišti
• Jazykové kurzy
• Firemní akce
• Odměnu za zprostředkování nového kolegy

web / sociální sítě:
kontakt:

Leuze Engineering Czech s.r.o.
Pod Vrchem 1201/51a 
312 00 Plzeň

www.leuze-engineering.com ·   LeuzeEngineeringCzech
Alena Housarová · office.cz@leuze.com · +420 739 028 380

http://www.facebook.com/LeuzeEngineeringCzech
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Společnost Lear Corporation byla založena v roce 1917 a sídlí  
v Southfieldu ve státě Michigan, USA. Lear je jedním z předních 
světových dodavatelů automobilových sedadlových systémů 
(Seating) a elektrických distribučních systémů (E-Systems). Lear 
dodává své produkty významným světovým automobilkám, a to 
do více než 400 modelů automobilů. Prvotřídní výrobky ve společ-
nosti Lear navrhuje, vyvíjí a vyrábí různorodý tým. Zaměstnáváme 
přes 165 000 zaměstnanců v 257 lokalitách v 39 zemích po celém 
světě. V Ostrově u Stříbra vyrábíme sedačky pro přední německé 
automobilky. V plzeňském vývojovém centru vyvíjíme komplexní 
produkty pro divize Seating a E-Systems.

HLEDÁME

Ve Vývojovém centru Plzeň najdou uplatnění studenti či absolventi 
oborů, které zastřešuje Fakulta strojní, Fakulta elektrotechnická či 
Fakulta aplikovaných věd a kteří mají zájem věnovat se vývoji jedné 
z klíčových komponent automobilu. Sedačkové systémy jsou ve-
dle pohonné jednotky vozu nejkomplexnějším systémem ve voze, 
čemuž odpovídá široká škála profesí, které je do procesu vývoje 
nutno zapojit. Nabízíme možnost rozvíjet se v produktovém desig-
nu, konstrukci (CAD), projektovém řízení, pevnostních výpočtech, 
testování nebo validaci produktu.

Mezi červnem a zářím 2020 přijememe tři absolventy na pozici 
CAD designer. Ozvěte se nám!

NABÍZÍME

Nabízíme možnost rozjet svoji kariéru v silné společnosti. Stanete 
se součástí mladého a mezinárodního týmu, ve kterém budete mít 
dostatek prostoru a příležitostí rozvíjet své znalosti a dovednosti  
a budete mít možnost přenést svá inovativní řešení a nápady do 
reálného produktu. V našem centru se můžete zapojit do zají-
mavých projektů pro luxusní zákazníky (Lamborghini, Lotus, 
Jaguar Land Rover a další) – při práci na těchto projektech 
budete mít příležitost naučit se celému procesu vývoje pro-
duktu a posouvat svoji kariéru právě tím směrem, který pro 
vás bude ten pravý. 

web / sociální sítě:
kontakt:

Lear Corporation Engineering Czech Republic, s.r.o.
Vývojové centrum Plzeň
Podnikatelská 1278/11
301 00 Plzeň (Borská pole)

www.lear.jobs.cz · www.lear.com
Helena Vachovcová · hvachovcova@lear.com
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MECAS ESI s.r.o. je součástí mezinárodní společnosti ESI Group, 
která je uznávaným světovým dodavatelem nástrojů počítačové 
simulace v oblastech návrhu prototypů a výrobních procesů.
Tým inženýrů MECAS ESI poskytuje technickou podporu a konzul-
tace v oblasti simulací nárazových zkoušek, posouzení limitních 
stavů a provádění multifyzikálních analýz. Virtuálně optimalizujeme 
prvky pasivní bezpečnosti, výrobní procesy tváření, lití, svařování, 
tepelného zpracování, ale také pomáháme navrhnout optimální 
design na základě analýz v oblastech vibroakustiky, proudění popř. 
elektromagnetické kompatibility.

HLEDÁME

Hledáme motivované studenty a absolventy VŠ technického za-
měření (nejlépe strojní nebo aplikované vědy) se zájmem o oblast 
počítačové simulace, kteří mají chuť se nadále rozvíjet a učit.
• Studentům nabízíme stáže během studia
• Absolventi najdou uplatnění na pozicích aplikačních inženýrů  

v oblasti numerických simulací a analýzy dat zejména v oblasti 
nárazových zkoušek automobilů, proudění, vibroakustiky nebo 
výrobních procesů.

NABÍZÍME

• Zajímavou práci na průmyslových projektech
• Příjemné pracovní prostředí a přátelský kolektiv
• Pružnou pracovní dobu, firemní benefity, stravenky
• 25 dní dovolené + 5 Sick days
• Studentům stáže a spolupráci na diplomové práci

web / sociální sítě:
kontakt:

MECAS ESI s.r.o.
Brojova 2113/16
326 00 Plzeň

www.esi-group.com/cz ·   · ESIgroup
Luďka Majerová · ludka.majerova@esi-group.com · +420 377 432 931

https://www.facebook.com/ESIgroup
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Jsme česká banka s ambicí stát se šampionem ve financování 
českých domácností, živnostníků a firem. Jsme odpovědnou spo-
lečností, která myslí na své zaměstnance. Proto vytváříme příjem-
né a funkční prostředí, aby se v práci naši lidé cítili dobře a těšili se 
ze vzájemné spolupráce. Na naší moderní centrále a pobočkách 
zaměstnáváme zhruba 3 000 lidí. Chcete být součástí našeho 
týmu? Možná právě teď je ten nejlepší čas.

HLEDÁME

Těšíme se na všechny, kteří: 
• mají v kapse maturitní vysvědčení
• poradí si s MS Office a nepřidělá jim to vrásky
• umí vstřícně komunikovat
• jsou zodpovědní a je radost mít je za kolegy
• ví, že učit se musí nejen ve škole

NABÍZÍME

Věříme, že spokojení zaměstnanci odvádí tu nejlepší práci, a proto 
nabízíme:
• 25 dní dovolené a Free days na cokoli se vám hodí
• podporu při studiu
• benefitní balíčky, ze kterých si sami vyberete, co se vám líbí 

nejvíce - stravenky, volnočasové aktivity nebo penzijní připo-
jištění

• moderní a přátelské prostředí

web / sociální sítě:
kontakt:

MONETA Money Bank
Vyskočilova 1442/1b
140 00 Praha

www.kariera.moneta.cz
Lucie Palečková · kariera@moneta.cz · +420
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MOTOR JIKOV GROUP je ryze česká průmyslová firma s více než 
120letou tradicí. Jsme moderní a inovativní společnost, která patří 
mezi významné světové exportéry. V našich provozech využíváme 
moderní, vysoce sofistikované výrobní technologie. To nás nutí mít 
vysoké nároky na odborné znalosti našich zaměstnanců, proto si 
vychováváme budoucí generace strojařů a dalších profesí už na 
školách.
Jsme celosvětovým dodavatelem komponentů pro automobilový 
a spotřební průmysl. Hlavními obory podnikání jsou slévárenství, 
obrábění, montáže a podpůrné procesy (výroba forem a jednoúče-
lových strojů, kalení v ochranné atmosféře atd.). 

HLEDÁME

• Konstruktér
• Technolog
• Programátor CNC a NC strojů
• Projektový inženýr
• Elektroprojektant

NABÍZÍME

• 7,5hodinová pracovní doba
• 4 + 1 týden dovolené navíc
• Bezplatné jazykové kurzy v rámci pracovní doby
• Obědy ve vlastní jídelně od 30 korun
• Benefitní poukázky na podporu volnočasových aktivit
• Péče o zdraví – poukázky na masáže, rehabilitace
• Absolvování praxí ve výcvikových střediscích firmy  

v Č. Budějovicích nebo Soběslavi
• Stipendijní program s jistotou zaměstnání po  

skončení studia
• Spolupráci při zpracování seminárních,  

bakalářských i diplomových prací v provozu firmy

web / sociální sítě:
kontakt:

Motor Jikov Group a.s.
Kněžskodvorská 2277/26
370 04 České Budějovice

www.motorjikov.com ·  motorjikovgroup
Kristýna Divišová · kdivisova@mjgroup.cz · +420 722 966 177

https://www.facebook.com/motorjikovgroup
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Společnost NOVARES CZ Janovice s.r.o. patří k předním dodava-
telům kinematických modulů pro automobilový průmysl (mřížky 
ventilace, loketní opěrky, držáky nápojů, výplně dveří s otevíracím 
mechanismem). Disponuje technologií na vstřikování a svařování, 
lakování i potisk plastových dílů a montážními linkami na finalizaci 
výrobků.
Společnost své produkty dodává do známých automobilek, mezi 
nimiž nechybí ani česká Škoda auto, z ostatních pak VW, BMW, 
Peugeot, Citroën, Ford... Nově je zaváděna výroba pro Porsche, Alfu 
Romeo a výrobce nákladních automobilů Scanii.

HLEDÁME

Pro našI společnost hledáme nadané a ambiciózní zaměstnan-
ce, kteří mají chuť se neustále učit a rozvíjet svoje schopnosti.  
V současné době hledáme zaměstnance na pozice: technika kvali-
ty, procesního technika v oddělení engineeringu, controllera, účetní, 
specialistu na programování robotů, specialisty do projektového 
týmu, specialisty do oddělení údržby a další.

NABÍZÍME

Nabízíme především možnost osobního rozvoje v nadnárodní spo-
lečnosti, možnost dalšího vzdělávání, získání zkušeností v různých 
oborech. Mezi naše benefity patří 5 dní dovolené navíc, 5 dní sick 
days, příspěvek na dojíždění, roční bonus a nově „dog friendly offi-
ce“. 

web / sociální sítě:
kontakt:

NOVARES CZ Janovice s.r.o.
Rozvojová zóna 555
340 21 Janovice nad Úhlavou 

www.novaresteam.com
Gabriela Smutná · gsmutna@novaresteam.com · +420 603 885 205
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P.V.A. systems je plzeňská softwarová společnost, která vyvíjí  
a implementuje obchodní, skladové a pokladní systémy B.O.S.S. 
Enterprise, zabývá se oblastí datových skladů, Business Intelligen-
ce, systémy pro řízení skladů (WMS) a také programováním komu-
nikace se specializovaným obchodním HW. Celý vývoj je postaven 
především na platformě Java EE a při implementacích využíváme 
celou škálu dalších moderních technologií. Rádi vyvíjíme pro OS 
Linux, Android, ale systémy implementujeme i pro WIN a macOS. 
Našimi zákazníky jsou především české a slovenské obchodní ře-
tězce s vysokými nároky na funkcionalitu a efektivitu systémů.

HLEDÁME

IT specialisty z oblasti vývoje, databázové specialisty a členy kon-
zultačních a implementačních týmů

NABÍZÍME

• zajímavou a úzce specializovanou práci na rozsáhlých projek-
tech s moderními technologiemi a okamžitým efektem v praxi

• odpovídající finanční ohodnocení 
• příležitosti k profesnímu růstu v přátelském kolektivu
• zázemí dynamicky rostoucí české společnosti 
• zaměstnanecké benefity v široké škále 
• notebook, telefon

web / sociální sítě:
kontakt:

P.V.A. systems s.r.o.
Lipová 14
301 00 Plzeň

www.pvasystems.cz ·   PvaSystems
Ing. Radek Nachtmann · info@pvasystems.cz · +420 377 540 243

https://www.facebook.com/PvaSystems
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PDM Technology Europe s.r.o. je dceřinou společností dánské firmy 
PDM Technology International ApS a hraje významnou roli ve vývoji 
jejích produktů. Hlavním produktem je modul PLM, který propojuje 
CAD s podnikovým ERP. Ve strojírenských společnostech umož-
ňuje sdílení inženýrských dat produktů uživatelům Microsoft Dyna-
mics AX ERP systému. Jsme rostoucí společnost se zákazníky po 
celém světě. Rozšiřujeme své aktivity v Evropě a Severní Americe, 
kde byla založena další dceřiná společnost. Pracujeme se špičko-
vými technologiemi společnosti Microsoft a jsme technologickým 
lídrem v oboru. Naším pracovním jazykem je angličtina. 

HLEDÁME

Developery:
• 3D grafiky & CAD softwaru: programování 3D grafiky, znalost 

OOP. Výhodou: C#, Java
• Microsoft Dynamics AX/365: OOP. Výhodou: C#, Microsoft SQL 

Server
• Databází: SQL, OOP. Výhodou: Microsoft SQL Server, Graph 

Databases, Business Intelligence
• Webových aplikací: JavaScript, Html5. Výhodou: ASP.NET, 

Sharepoint, Web API, REST 
• Pro Internet věcí (IoT): jazyk C. Výhodou: cloudové a síťové 

služby, Arduino, Raspberry pi
• NET: C#. Výhodou: kterákoli z předchozích kategorií 

Průmyslové inženýry: 
• Znalost produktové konfigurace a automatického generování 

produkčních dat
• Strojní inženýry se zájmem o CAD, PLM a programování.

NABÍZÍME

• Jsme development partner společnosti Microsoft, a tak u nás 
získáte do budoucnosti silnou kariérní pozici, protože budete 
pracovat s nejnovějšími technologiemi této společnosti.  
Příkladem jsou grafové databáze, počítačové učení  
a business inteligence. Také rozvinete své znalosti  
3D grafiky, ERP, CAD, C# a SQL. 

• Finanční ohodnocení ve výši 25 000 až 50 000 Kč. 
• Kancelář v blízkosti Západočeské univerzity v Plzni. 
• Týden dovolené navíc.

web / sociální sítě:
kontakt:

PDM Technology Europe s.r.o.
Vědeckotechnický park 
Teslova 3, Budova A3 
301 00 Plzeň

www.bluestarplm.com
Michal Zemek · miz@pdmtechnologygroup.com · +420 733 733 143
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Dali jsme světu Pilsner Urquell a vytvořili tak novou kategorii piv 
typu Pils. Dnes jsme lídry pivovarnického průmyslu v České repub-
lice a vyrábíme řadu oblíbených značek. Jejich prostřednictvím 
naplňujeme smysl našeho podnikání: přinášet milovníkům piva  
v Česku a po celém světě skrze naše nápoje radost a potěšení. 
Myslíme na budoucnost a vážíme si úspěchu. K přírodě, etice, tr-
vale udržitelnému rozvoji i prosperitě regionů nás pojí stejný vztah. 
Přistupujeme odpovědně ke každému aspektu našeho podnikání. 
Jsme součástí úspěšné nadnárodní společnosti Asahi, díky kte-
ré máme silné zázemí a své lidi můžeme rozvíjet nejen u nás, ale  
i v zahraničí. V České republice a Slovensku zaměstnáváme přes 
2500 lidí v nejrůznějších odděleních. 

HLEDÁME

V Prazdroji věříme mladým lidem.  Pravidelně se obracíme na stu-
denty a absolventy VŠ napříc všemi obory, kteři se k nám chtějí 
přídat a poznat svět tradiční a světově uznávané firmy. 

• Pro studenty nabízíme placené stáže na léto i v akademickém 
roce, částečné úvazky (DPP/DPČ) nebo spolupráci při psaní 
závěrečných prací .

• Absolventům komerčních i technických oborů nabízíme roz-
vojový Trainee program (Future Leaders Programme) a taky 
různé pozice na plný úvazek v ČR&SR.

NABÍZÍME

Náš úspěch se opírá o talent, nadšení a profesionalitu našich za-
městnanců. Pečujeme o ně stejně jako o kvalitu našeho piva. Jsou 
totiž to nejcennější, co máme. U nás dostaneš:

• Příležitost nastartovat svou kariéru a pracovat pro jednič-
ku na trhu v pivním segmentu

• Šanci získat zkušenosti z reálné praxe a učit se od těch 
nejlepších ve svém oboru

• Zaškolení a podporu od kolegů ale taky práci na zajíma-
vých projektech a prostor pro uplatnění vlastních nápadů  

• Neformální prostředí a super tým!

web / sociální sítě:
kontakt:

Plzeňský Prazdroj, a.s.
U Prazdroje 7
301 00 Plzeň

www.prazdroj.cz/kariera ·   plzen.prazdroj
Jana Slovenská · jana.slovenska@asahibeer.cz · +420 724 617 072

https://www.facebook.com/plzen.prazdroj/
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Porsche Engineering Services, s.r.o. handles a variety of vehicle 
related engineering topics, such as function and software deve-
lopment, electronics development, integration and testing, the de-
velopment of car body structures, chassis components and con-
cepts, and complete vehicle systems. These cover a wide range 
of development activities and know-how, primarily in the areas of 
electro-mobility, car connectivity systems, advanced driver assis-
tance systems and vehicle structures. These activities represent 
a significant contribution to the engineering services of Porsche.
Porsche Engineering Services, s.r.o. currently operates at two loca-
tions: Prague (from 2001) and Ostrava (from 2018).

HLEDÁME

• Studenty a absolventy technických vysokých škol
• Vývojové inženýry se zájmem o práci pro automobilový prů-

mysl v oblasti vývoje motorů, agregátů, podvozků, karosérií, 
mechatronických systémů a automobilové elektroniky

• Nové kolegy se zájmem o osobní rozvoj

NABÍZÍME

• Zajímavé a perspektivní zaměstnání ve stabilní mezinárodní 
společnosti

• Atraktivní projekty při podpoře vývoje sportovních automobilů 
Porsche

• Projekty pro světové výrobce automobilů
• Možnost osobního rozvoje
• Práci v kreativním, rozmanitém a otevřeném kolektivu
• Dobré finanční ohodnocení

web / sociální sítě:
kontakt:

Porsche Engineering Services, spol. s r.o.
Radlická 714/113a
158 00 Praha 5

www.porscheengineering.com ·   PorscheEngineering
Radovan Klement · jobs@porsche-engineering.cz ·  +420 235 091 152

https://www.facebook.com/PorscheEngineering/
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Společnost Procter & Gamble Rakona, s.r.o., která byla založena  
v roce 1991, má v současné době kolem 400 zaměstnanců, včetně 
několika desítek inženýrů, kteří pracují na manažerských pozicích 
výrobního závodu Rakona a v Technologickém centru. Výrobní 
podnik Rakona patří mezi deset největších podniků společnosti 
P&G, mající celkem 140 závodů po celém světě.
Zároveň je také největší firmou v Evropě vyrábějící prací prášky  
a neustále se rozrůstá, aby byla schopna plnit náročné požadavky 
spotřebitelů ve střední a západní Evropě.

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  s možností ka-
riérního a pravidelného platového růstu. Samozřejmostí je podpora 
zkušenějších kolegů. Náš cíl je rozvoj našich zaměstnanců a proto 
jim dáváme příležitost měnit pracovní pozice a tím rozšiřovat své 
zkušenosti a dovednosti.
• Zlepšování výrobních systémů
• Reálná práce od prvního dne

NABÍZÍME

• Přátelské pracovní prostření
• Inovativní technologie
• Práce procesního inženýra
• Možnost kariérního růstu
• Nadstandardní platové ohodnocení
• Propracovaný systém školení
• Mladý kolektiv
• Ubytování v Rakovníku v bytovém studiu nebo podporu  

na dojíždění či vlastní bydlení
• Zajímavé benefity : stravování v zaměstnanecké  

restauraci za zvýhodněné ceny, nákup výrobků  
Procter&Gamble ve firemní prodejně, podpora  
zdravého životního stylu včetně možnosti  
využívat fitness centrum v areálu podniku

web / sociální sítě:
kontakt:

Procter & Gamble - Rakona s. r. o.
Ottova 402
269 01  Rakovník

pg.jobs.cz ·   PGCentralEurope
Veronika Melčová · melcova.v@pg.com · +420 313 522 797

http://www.facebook.com/PGCentralEurope
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Orientujeme se na dodávky technologie a související služby zákaz-
níkům pro povrchové doly a energetický sektor. Společnost dispo-
nuje projekčními a výrobními kapacitami, díky kterým je schopna 
dodávat i velké projekty na klíč. 

Kromě dodávek vlastních velkostrojů a dalších zařízení pro těžební 
odvětví, nabízíme zákazníkům komplexní servis zahrnující dodávky 
náhradních dílů, provádění oprav dodaných zařízení a poskytování 
technické pomoci. 

HLEDÁME

• Projektant - konstruktér elektro
• Projektant elektroinstalací budov
• Projektant - konstruktér strojní
• Projektant - konstruktér hydraulických zařízení
• Projektant ocelových konstrukcí 
• Programátor PLC 

NABÍZÍME

• Zaměstnání u stabilní a dlouhodobě perspektivní společnosti  
v rámci Skupiny ČEZ. Možnost profesního růstu. 

• Mzdové ohodnocení v závislosti na dosažené kvalifikaci a délce 
odborné praxe. 

• Benefity a zaměstnanecké výhody v celkové výši až 
40 000,- Kč ročně: zaměstnanecká Cafeteria, 5 týdnů dovolené, 
dodatkový plat, závodní stravování, příspěvek na penzijní 
připojištění. 

web / sociální sítě:
kontakt:

PRODECO, a. s. 
Důlní 437, Mostecké Předměstí
418 01 Bílina

www.prodeco.cz
Ing. Aneta Šťastná · aneta.stastna@prodeco.cz · +420 702 284 607
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Pure Storage vyvíjí storage systémy postavené na technologii 
flash. K tomu nabízí také softwarové a cloudové nástroje pro práci 
s daty (ochrana, zálohování, replikace a podobně). Firma je od roku 
2015 upsaná na burze v New Yorku. Tržní hodnota přesahuje pět 
miliard dolarů. Tržby dosahují na 1,5 miliardy dolarů.

Since our founding in 2009, Pure Storage has empowered innova-
tors to build a better world with data.

The world is experiencing a revolution driven by next-generation 
technology like AI, machine learning, virtual reality, quantum com-
puting, and self-driving cars—all of which require unprecedented 
amounts of data. This sets the stage for Pure’s technology to grow 
exponentially in the coming years. 

HLEDÁME

Software Engineer, System Software 
Engineering

Software Engineer, Integration
Engineering

Software Engineer, Platform Automation
Engineering

Software Engineer, Cloud-At-Scale and Backend
Engineering

Software Engineer, Front End
Engineering

Software Engineer Backend - FlashArray
Engineering

web / sociální sítě:
kontakt:

Pure Storage
Národní 135/14, Praha 
110 00 Praha 1

www.purestorage.com
Vojtěch Němec · vnemec@purestorage.com · +420 730 514 499

https://www.purestorage.com/company/careers/opportunities.html#engineering&czech-republic&



 

OD ROKU 1915
MĚNÍME TVÁŘ
AUTOMOBILISMU

Motorsport, motocykly, osobní i užitkové
automobily a další podobné obory... Naše
motory, převodovky a elektronické
systémy využívají  největší hráči na trhu.
 
Ricardo patří více než 100 let k technologickým
lídrům ve svém oboru. Přes 3100 konzultantů,
vědců vývojářů či jiných inženýrů dennodenně
pracuje na tom, abychom skrze inovace a
technologie našim zákazníkům dodávali nejlepší
výrobky a služby.  To, že jsou naše produkty a
služby na špičkové úrovni, umožňují zejména
naši zaměstnaci. Ti jsou základním kamenem
našeho úspěchu. Staň se jedním z nich i ty!
Společnost Ricardo přispívá ke zvýšení
zaměstnanosti žen v technických oborech, klade
důraz na dodržování rovných příležitostí a
podporuje zaměstnávání osob se zdravotním
postižením.

DEN 
OTEVŘENÝCH 
DVEŘÍ       

14. dubna 2020
14:00
Palác Karlín, Praha 8
Thámova 289/13 
Registrujte se na :
Ricardo_Prague@teamio.eu
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Ricardo je nadnárodní konzultační společnost, zabývající se 
technickým a environmentálním poradenstvím.
Naše společnost zaměstnává více než 2900 špičkových techniků, 
poradců a vědců, kteří řeší náročné  projekty v oblasti konstrukce 
spalovacích motorů, převodových ústrojí, vozidel, hybridních  
a elektrických systémů, i v oblasti analýzy dopadů na životní 
prostředí.
Naše aktivity dále zasahují do oblasti osobních, nákladních  
a kolejových vozidel, vojenských vozidel, motocyklů, stavebních 
a zemědělských strojů, lodní dopravy, i do oblasti obnovitelných 
zdrojů energie.
Mezi naše klienty patří nejvýznamnější výrobci originálních 
dopravních dílů, energetické společnosti a další.

HLEDÁME

Hledáme absolventy v oblasti vědy, technologie, strojírenství  
a matematiky se zájmem o oblast automobilového průmyslu.
• programátory/ky C++, Qt
• matematické modeláře/ky
• návrháře/ky řídicích systémů
• programátory/ky embedded system

NABÍZÍME

• Zaměstnání v prestižní mezinárodní společnosti, práci na 
nových projektech s nejnovějšími technologiemi

• Zahraniční pracovní stáže a absolventský program
• Každodenní využití anglického jazyka s možností jeho dalšího 

studia
• Neformální firemní kulturu a flexibilní pracovní dobu
• Množství zajímavých benefitů

web / sociální sítě:
kontakt:

Ricardo Prague s.r.o.
Prague Technical Centre, Palác Karlín
Thámova 13
186 00 Praha 8

www. ricardo.jobs.cz ·   ricardoprague/
František Kavka · ricardo_prague@teamio.eu · +420 725 561 956

https://www.facebook.com/ricardoprague/
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ROHDE & SCHWARZ závod Vimperk, s.r.o. je součástí světového 
koncernu Rohde & Schwarz se sídlem v německém Mnichově. 
Společnost patří ke špičce mezi výrobci bezdrátové komunikace, 
měřicí a vysílací techniky ve více jak 100 zemích světa. V jihočes-
kém Vimperku působí od roku 2001. V současné době zaměstnává 
více než 800 zaměstnanců a patří tak k největším zaměstnavate-
lům v regionu.
Výrobní odvětví:
• Testovací a měřicí technika
• Radiokomunikační systémy
• Radiomonitorovací systémy
• Televizní a rozhlasová vysílací technika pro analogové a digi-

tální vysílání
• Systémová řešení pro zajišťování bezpečnosti informací 

HLEDÁME

Uplatnění v Rohde & Schwarz závod Vimperk, s.r.o. najdou jak ab-
solventi středních průmyslových škol, tak absolventi vysokých škol 
s technickým zaměřením.
Hledáme:
• Strojaře/technology
• Elektrotechnické konstruktéry
• Mechanické konstruktéry
• Produktové inženýry
• Odborníky na kvalitu
• Odborníky na logistiku

web / sociální sítě:
kontakt:

ROHDE & SCHWARZ závod Vimperk, s.r.o
Špidrova 49
385 01 Vimperk

vimperk.rohde-schwarz.com ·   rohde.schwarz.careers
Miloslava Hanzlíková · Miloslava.Hanzlikova@rohde-schwarz.com 
+420 388 452 268

NABÍZÍME

• Stipendijní program pro studenty vysokých škol s technickým zaměřením
• Zázemí stabilního a významného německého koncernu
• Práce v mezinárodním pracovním prostředí
• Možnost osobního rozvoje a kariérního růstu
• Bohatou nabídku odborného vzdělávání a rozšiřování kvalifikace
• Možnost firemního ubytování
• Příspěvek na dopravu a dotované stravování ve firemní restauraci
• Týden dovolené navíc
• Penzijní připojištění
• Moderní a komfortní pracovní prostředí
• Firemní sportovní oddíly

https://www.facebook.com/rohde.schwarz.careers
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Společnost seele patří k předním celosvětově uznávaným společ-
nostem zabývající se inovativní výrobou střešních a fasádních ele-
mentů ze skla, oceli, hliníku a membránových zastřešení.
Na tvorbě moderních milníků architektury, vytváření ukázkových 
konstrukcí a opláštění budov se  podílí  po celém světě  více  než  
1 000 zaměstnanců skupiny seele.

HLEDÁME

• Konstruktér/ka
• Příprava výrobní dokumentace
• Tvoření 3D modelů
• Příprava montážních výkresů
• Kreslení přehledových výkresů jednotlivých zakázek

NABÍZÍME

• Stabilní a perspektivní zaměstnání na HPP
• Odpovídající finanční ohodnocení
• 13. plat
• Valorizace mezd
• Týden dovolené navíc
• 3 dny Sick Days
• Stravenky v hodnotě 120 Kč
• Příspěvek na volnočasové aktivity (až 7 000 Kč ročně)
• Zvýhodněné tarify volání

web / sociální sítě:
kontakt:

seele pilsen s.r.o
Podnikatelská 13
301 00 Plzeň

www.seele.com
Martina  Gajdůšková · martina.gajduskova@seele.cz
+420 377 432 818 · +420 725 032 766
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Měníme svět železniční dopravy a dopravní infrastruktury. Neustále 
vyvíjíme nová chytrá řešení, která zvyšují a optimalizují dostupnost 
infrastruktury a zvyšují spokojenost zákazníka i cestujících. 

V našem portfoliu naleznete:
• vývoj a konstrukci kolejových vozidel (od metra po vysokorych-

lostní vlaky),
• automatizaci železnic (výhybky, železniční přejezdy, zabezpe-

čovací zařízení),
• inteligentní dopravní systémy (křižovatky, semafory, komunika-

ce mezi vozidly),
• centrum sdílených služeb (nákup, controlling, účetnictví),
• a také se staráme o servis a údržbu vozů pražského metra 

linky C.

Najdete nás v Praze, Plzni, Brně a Ostravě.

HLEDÁME
Uplatnění u nás najde:
•  člověk se strojírenským zaměřením i elektrotechnikou
•  projektový manažer, inženýr kvality i zkušený obchodník
•  HW i SW Developer/Engineer
•  účetní či nákupčí s dobrou jazykovou vybaveností
•  elektromechanik, zámečník či servisní technik
•  SW Tester, Java Developer nebo Embedded SW Developer
•  SAP Consultant, Service Manager i IT Solution Architect

– stačí si vybrat!

web / sociální sítě:
kontakt:

Siemens Mobility, s.r.o.
Siemensova 2715/1
Praha - Stodůlky
155 00 Praha 

www.siemens.cz/mobilityjobs ·   SiemensCzech
Jana Hájková · jana.hajkova@siemens.com · +420 703 848 267

NABÍZÍME
STIPENDIJNÍ PROGRAM
• píšeš u nás BP/DP, získáváš praxi placenou brigádou a finančně tě podporujeme ve studiu

BENEFITY
• 25 dní dovolené, flexibilní pracovní dobu a home office
• E-stravenky, MultiSport kartu a mobilní tarify
• jazykové kurzy a firemní mateřskou školku
• zaměstnanecké slevy (např. na auto Škoda) a akciový program

NAVÍC dle libosti nakládáš se svým osobním rozpočtem (min. 24 000 Kč) na:
• až 8 dalších dní placeného volna
• volnočasové aktivity
• penzijko a/nebo životko

https://facebook.com/SiemensCzech
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Siemens patří mezi největší elektrotechnické firmy v České repub-
lice a je nedílnou součástí českého průmyslu a zárukou moderních 
a inovativních technologií. Portfolio Siemens pokrývá řešení pro 
oblast průmyslu, energetiky, dopravy a veřejné infrastruktury, tech-
nologie budov a zdravotnictví. 

Významnými projekty jsou nová kompetenční a vývojová centra  
v Plzni, kde se soustředíme na vývoj komplexních systémů včetně 
návrhu HW, SW, mechanické konstrukce, simulace, testování i pro-
jektového řízení. Důležitým aspektem naší práce je účast na vývoji 
knihoven aplikačního řešení pro řídicí systémy včetně podpory in-
terních klientů z hlediska technických řešení a inovací. 

HLEDÁME

• Application engineer 
• Project Support engineer
• Inženýr řídicích systémů a ochran v energetice

NABÍZÍME

• stabilní zázemí společnosti Siemens
• 5 týdnů dovolené, flexibilní pracovní dobu a home office pro 

lepší skloubení pracovního a soukromého života
• individuální rozpočet na benefity ve výši min. 24 000 Kč, který 

si můžete proměnit na kombinaci až 8 dní volna navíc, bodů do 
cafeterie či příspěvků na penzijní a/nebo životní pojištění

• příspěvek na stravování 
• možnost stát se akcionářem Siemens a získat akcie zdarma 
• nejrůznější slevy a zvýhodněné nabídky

web / sociální sítě:
kontakt:

Siemens, s.r.o.
Anglické nábřeží 1
301 00 Plzeň

new.siemens.com ·   siemens
Lucie Domesová · lucie.domesova@siemens.com · +420 601 158 291

http://www.facebook.com/siemens


93

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA

HLEDANÉ OBORY

ČÁSTEČNÝ ÚVAZEK

DIPLOMOVÁ / BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

PRAXE / STÁŽ

BRIGÁDA

TRAINEE PROGRAM

STROJNÍ

ELEKTRO

IT

APLIKOVANÉ VĚDY

STAVEBNÍ

EKONOMIE

DESIGN

JAZYKY

HUMANITNÍ

PRÁVO

OSTATNÍ

PROFIL SPOLEČNOSTI

Skupina ÚJV zahrnuje mateřskou společnost ÚJV Řež, a. s., a tři 
její 100% vlastněné dceřiné obchodní korporace: Centrum výzku-
mu Řež s.r.o., Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o. a Ústav apli-
kované mechaniky Brno, s.r.o. Aktivity Skupiny ÚJV se synergicky 
zaměřují na výzkum a specializované služby pro energetiku, prů-
mysl a nukleární medicínu v ČR i v zahraničí. Jednotlivé společnosti 
disponují rozsáhlou, často unikátní technologickou infrastrukturou 
a jsou zapojeny do řady profesionálních platforem na národní i me-
zinárodní úrovni. Skupina ÚJV je členem Skupiny ČEZ. Detašova-
ná pracoviště Skupiny ÚJV jsou kromě Řeže lokalizována v Praze, 
Brně, Plzni, Uherském Brodě a na jaderných elektrárnách Dukova-
ny, Temelín a Mochovce (na Slovensku).

HLEDÁME

Studenty a absolventy technických oborů, kteří u nás dostanou mož-
nost uplatnit získané teoretické znalosti na projektech a zakázkách  
v praxi. Snažíme se bořit mýty, že u nás mohou pracovat jen násle-
dovníci Alberta Einsteina nebo Sheldona Coopera.

NABÍZÍME

• Minimálně 5 týdnů dovolené
• Finanční příspěvky na životní pojištění a penzijní připojištění
• Sick days
• Příspěvek na stravování
• Benefitní systém Cafeteria
• Flexibilní pracovní doba
• Možnost alternativních úvazků 
• Nadstandardní zdravotní péče

Konkrétní nabídka benefitů se může lišit napříč jednotlivými dceři-
nými společnostmi.

web / sociální sítě:
kontakt:

Skupina ÚJV 
Hlavní 130
250 68 Husinec - Řež

skupinaujv.cz  ·   ujvrezas
Ivana Fraňková · nabor@ujv.cz

https://www.facebook.com/ujvrezas
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ČEPS, a.s., působí na území České republiky jako výhradní provozo-
vatel přenosové soustavy (elektrická vedení 400 kV, 220 kV). Udržu-
je, obnovuje a rozvíjí 43 rozvoden se 78 transformátory.

Poskytuje přenosové služby a služby spojené se zajištěním rovno-
váhy mezi výrobou a spotřebou elektrické energie v reálném čase. 
ČEPS, a.s., je začleněna do evropských struktur, zajišťuje přeshra-
niční přenosy pro export, import a tranzit elektrické energie. Podílí 
se na formování liberalizovaného trhu s elektřinou v ČR i v Evropě. 
Společnost ČEPS Invest je inženýrsko-dodavatelskou organizací 
rozvodných zařízení pro elektroenergetiku. Předmětem činnosti 
společnosti ČEPS Invest je zajištění technického a projektového 
řešení staveb, komplexní inženýrské činnosti.

HLEDÁME

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

NABÍZÍME

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. 

web / sociální sítě:
kontakt:

Skupina ČEPS 
ČEPS, a.s.
Elektrárenská 774/2
101 52 Praha 10

www.ceps.cz  ·   skupinaceps
Lucie Svobodová · kariera@ceps.cz · +420 725 504 996

ČÁSTEČNÝ ÚVAZEK

PLNÝ ÚVAZEK

DIPLOMOVÁ / BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

PRAXE / STÁŽ

BRIGÁDA

TRAINEE PROGRAM

https://cs-cz.facebook.com/skupinaceps/


Kde jinde to dokážete

ÚSPĚŠNÁ 
KARIÉRA

ZAČÍNÁ SPRÁVNÝM ROZHODNUTÍM

Sleduj KDEJINDE.cz
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Společnost ČEZ je největším energetickým uskupením v České re-
publice i v rámci střední a jihovýchodní Evropy. ČEZ je největším 
výrobcem elektřiny v České republice, dále dodává zákazníkům 
plyn a teplo.

Společnost ČEZ je jádrem skupiny firem – Skupiny ČEZ, jejíž aktivi-
ty zahrnují pestré spektrum činností od těžby surovin, přes výrobu, 
distribuci a obchod až po oblast telekomunikací, informatiky, jader-
ného výzkumu, projektování, výstavby a údržby energetických za-
řízení nebo zpracování vedlejších energetických produktů. Skupina 
ČEZ je aktivní na poli vědy i inovací, v celém regionu lídrem v rozvoji 
chytrých sítí a elektromobilů.

HLEDÁME

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

NABÍZÍME

Získáte zaměstnání ve Skupině ČEZ, která se pravidelně umísťuje 
na prvních příčkách anket o nejlepšího a ekonomicky stabilního za-
městnavatele. Práci, v rámci které si budete dále rozvíjet své zna-
losti a zkušenosti. Našim zaměstnancům se snažíme vyjít vstříc 
poskytováním různých druhů pracovního volna a nabídkou široké 
škály benefitů.

web / sociální sítě:
kontakt:

Skupina ČEZ
ČEZ, a.s.
Duhová 425/1
140 00 Praha 4

http://kdejinde.cz  ·   PracevCEZu
Martin Klacián · martin.klacian@cez.cz · +420 211 042 715

https://www.facebook.com/PracevCEZu/
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Sony DADC je součástí celosvětové sítě zahrnující servisní centra, 
výrobu, distribuci a digitální služby. V České republice působíme od 
roku 2010 a aktuálně zaměstnáváme přibližně 700 lidí ve čtyřech 
lokalitách.
V kompletačním centru u Štěnovic dokončujeme výrobu, která pro-
bíhá v rakouském Thalgau a z distribučního centra u Nýřan násled-
ně zasíláme produkty do celého světa.
Evropské centrum sdílených služeb v centru Plzně a v Praze za-
jišťuje pro sesterské evropské společnosti i pro externí zákazníky 
služby zejména v oblastech zákaznického servisu, retailových slu-
žeb, financí nebo IT.

HLEDÁME

Sony DADC v České republice byla založena v roce 2010 a v sou-
časné době hledá možná právě Vás. Chcete být součástí kolektivu 
aktivních lidí? Chcete se rozvíjet, každodenně využívat cizí jazyky 
v praxi, chcete být za svoji práci dobře odměněni, chcete s námi 
sportovat a bavit se? Tak poběžte s námi! Do evropských center 
služeb hledáme jazykově vybavené kandidáty. Pro kompletační  
a logistické provozy u Štěnovic a u Nýřan hledáme zejména operá-
tory skladu, inženýry a techniky.

NABÍZÍME

Možnost využívat cizí jazyky v praxi, nastartovat anebo rozvinout 
svou kariéru v evropském centru služeb a nebo v kompletačních  
a logistických provozech. Přijměte výzvu spojenou s dynamikou 
globální společnosti a buďte Sony!
Nabízíme mimo jiné 5 týdnů dovolené, bonus za doporučení nové-
ho kolegy ve výši 25 000 Kč, velmi příjemné a čisté pracovní pro-
středí s kulturou společnosti založenou na úctě k zaměstnancům, 
vzájemné důvěře a přátelské atmosféře.

web / sociální sítě:
kontakt:

Sony DADC Czech Republic, s.r.o.
Dobřanská 545
332 09 Štěnovice

https://sonydadc.com/ · https://sonydadc.jobs.cz/
Kateřina Kalivodová · katerina.kalivodova@sonydadc.com · +420 734 392 550
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Solar Turbines, mezinárodní společnost založena v roce 1927  
v San Diegu, Kalifornii, je jedním z předních výrobců průmyslových 
plynových turbín na světě. 
Za naší více jak 90 letou tradicí a dobrou pověstí stojí celé generace 
zaměstanců. V současné době zaměstnáváme přes 8500 lidí po 
celém světě. V Solar Turbines si ceníme loajality našich zaměst-
nanců a stejně tak nám záleží i na jejich úspěchu a rozvoji. V České 
republice jsme od roku 2010 vybudovali high-tech opravárenské 
centrum v Žatci, špičkové testovací centrum v Žebráku a administ-
rativní kancelář v Praze. Stále však hledáme několik nových kolegů, 
kteří by se s námi rádi podíleli na našich unikátních projektech. Jste 
to vy?

HLEDÁME

Uplatnění u nás najdou lidé z technických oborů, ale i specialisti 
ostatních oborů.
Aktuální pozice naleznete na našich webových stránkách.

NABÍZÍME

Zajímavou různorodou náplň práce – nejsme linková výroba, ale 
pracujeme na dlouhodobých kusových zakázkách.
• Férové jednání a přátelská atmosféra – všichni si tykáme :-)
• Bonusová struktura – v Solaru se o naše úspěchy dělíme se 

všemi zaměstnanci.
• Příspěvek na dopravu – ať už jezdíte autem, lodí nebo metrem, 

myslíme na Vás!
• Příspěvek na stravování 
• Benefit karta 
• Životní a penzijní pojištění - za rok Vám přispějeme  

až  24 000 Kč.
• Jazykové kurzy zdarma 

web / sociální sítě:
kontakt:

Solar Turbines EAME s.r.o.
Laurinova 4
155 00 Praha 13

www.karieravsolaru.cz
Olga Křížová · krizova_olga@solarturbines.com · +420 601 318 778
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Správa železnic je vlastníkem většiny železničních tratí v České re-
publice. Pečuje celkem o 9 400 kilometrů tratí, přiděluje kapacitu 
dopravní cesty a je správcem více než 1 500 výpravních budov,  
6 700 mostů a 2 500 stanic a zastávek. Posláním Správy železnic je 
zajistit, aby železnice fungovala jako jeden celek k užitku zákazníků 
a cestujících.  

HLEDÁME

Patříme mezi největší zaměstnavatele v  zemi, pracuje u nás přes 
17 000 lidí. V současné době nám chybí stovky kvalifikovaných 
pracovníků v oblasti řízení provozu, projektování a přípravy staveb, 
informačních technologií, elektrotechniky a sdělovací a zabez-
pečovací technologie. Všechna poptávaná povolání naleznete na  
www.spravazeleznic.cz/kariera.

NABÍZÍME

• až 6 týdnů dovolené
• zkrácená pracovní doba
• kvalitní zdravotní péče pro všechny zaměstnance 
• příspěvek na penzijní spoření
• podpora kariérního růstu 
• podpora vzdělávání pro všechny zaměstnance
• dotace na tuzemské a zahraniční zájezdy 
• zajištění ubytování např. formou služebního bytu pro vybrané 

specialisty

web:
sociální sítě:

kontakt:

Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1 - Nové Město
Sídla všech organizačních jednotek naleznete na webových stránkách  
Správy železnic na www.spravazeleznic.cz

www.spravazeleznic.cz · www.spravazeleznic.cz/studenti 
  Spravazeleznic ·    sprava_zeleznic ·     spravazeleznic 
  sprava_zeleznic ·   spravazeleznic

studenti@szdc.cz

http://www.facebook.com/Spravazeleznic
http://www.instagram.com/sprava_zeleznic
http://twitter.com/Spravazeleznic/
https://www.linkedin.com/company/sprava-zeleznic/
http://www.youtube.com/spravazeleznic/


JAKO  
RODINA
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Rakouský koncern SWIETELSKY působí v České republice od 
roku 1992, kdy byl v Českých Budějovicích založen první závod 
společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o. Společnost se postupně 
rozrůstala po celém území České republiky. Poměrně brzy se svým 
obratem a počtem zaměstnanců zařadila mezi největší stavební 
firmy. Ke skupině SWIETELSKY v České republice dnes patří firmy 
SWIETELSKY stavební s.r.o., SWIETELSKY Rail CZ s.r.o. a JB Stavební, 
s.r.o. Našimi prioritami jsou důraz na kvalitu prací a spokojenost  
i těch nejnáročnějších zákazníků.

HLEDÁME

Zaměstnance považujeme za klíč k úspěchu podniku. SWIETELSKY 
proto podporuje hlavně podnikatelské myšlení a samostatné 
jednání. Hledáme zodpovědné a pracovité lidi se smyslem pro 
týmovou práci, aktivním přístupem a chutí učit se novým věcem 
a dále se rozvíjet. Pokud vstupujete do pracovního života anebo 
přemýšlíte o nové odborné orientaci, zajistíme pro Vás optimální 
podmínky, pod vedením našich zkušených kolegů.

NABÍZÍME

Zaměstnání v nadnárodním koncernu s rodinnými hodnotami. 
Moderní technické i technologické vybavení. Ke spokojenosti 
našich zaměstnanců se snažíme přispívat širokou škálou benefitů, 
kterou neustále rozšiřujeme o nové a aktuální zaměstnanecké 
výhody. Podporujeme nejrůznější mimopracovní aktivity. Tradičně 
pořádáme sportovní aktivity a společenská setkání.

web / sociální sítě:
kontakt:

SWIETELSKY stavební s.r.o.
Pražská tř. 495/58
370 04 České Budějovice

www.swietelsky.com  ·   My Swieteláci
Martina Netřebová · kariera@swietelsky.cz · +420 387 002 723

https://www.facebook.com/MySwietelaci/


SKODAAUTOKariera WeAreSKODAwww.skoda-kariera.cz
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Nenech si ujet jedinečnou příležitost a staň se součástí moderní  
a technologicky vyspělé společnosti, kterou je největší česká auto-
mobilka - 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 něko-
likáté stali zaměstnavatelem roku. 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. Přidej se 
k nám a rozjeď svůj kariérní závod ve ŠKODA AUTO! 

HLEDÁME

Do ŠKODA AUTO hledáme talentované studenty a absolventy tech-
nických 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!

NABÍZÍME

Studentům umožňujeme již během studia aplikovat získané zna-
losti do podnikové praxe prostřednictvím odborných stáží, během 
nichž můžeš vypracovat i svou závěrečnou práci. Pro absolventy 
magisterského stupně studia máme připravený jednoletý rozvo-
jový 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.

web / sociální sítě:
kontakt:

ŠKODA AUTO
tř. Václava Klementa 869
293 01 Mladá Boleslav

www.skoda-kariera.cz ·   SkodaAutoKariera
Tereza Kozáková · tereza.kozakova@skoda-auto.cz
+420 731 295 938

http://www.facebook.com/SkodaAutoKariera


A na čem  
s námi budeš  

spolupracovat ty?
Kontaktujte nás:
jobs@unicorn.com
+420 779 970 000 

Přijďte na stánek  

společnosti Unicorn, 

vyřešte soutěžní šifru 

a vyhrajte skvělé ceny!
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ŠKODA JS a.s. zajišťuje komplexní realizaci projektů pro jadernou 
energetiku. Díky zkušenostem několika generací a díky dlouholeté-
mu důrazu na technický rozvoj a inovace jsme dnes leadrem české 
jaderné energetiky. Prvním ze strategických oborů ŠKODA JS je 
INŽENÝRING, který zahrnuje kompletní škálu činností od přípra-
vy projektů, přes dodávky komponent, montáž až po uvedení do 
provozu. Dalším klíčovým oborem je VÝROBA zařízení pro JE, pro 
výzkumné reaktory a zařízení pro skladování použitého jaderného 
paliva. SERVIS JE je třetím segmentem podnikání naší společnosti. 
Servisní týmy poskytují činnosti nejen při údržbě šesti českých ja-
derných bloků, ale i zahraničních.

HLEDÁME

Studenty či absolventy technických oborů. Studentům nabízíme 
TRAINEE program. 

Pro absolventy aktuálně máme volné pozice 
• Konstruktér, 
• Projektant, 
• Programátor, 
• Výpočtář – fyziky, termohydrauliky, pevnosti

NABÍZÍME

Práci ve vysoce odborném týmu, využití nejmodernější techniky, 
kontakt se světovými firmami, možnost dalšího vzdělávání a zvy-
šování kvalifikace, široké možnosti profesního růstu, zázemí tradič-
ní strojírenské firmy, 5 týdnů dovolené, 3 dny sick day, roční odmě-
ny, příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní připojištění atd.

web / sociální sítě:
kontakt:

ŠKODA JS a.s.
Orlík 266/15
316 00 Plzeň Bolevec

www.skoda-js.cz·   SkodaJS
Renáta Ponocná · renata.ponocna@skoda-js.cz · +420 704 871 982

http://www.facebook.com/SkodaJS


NASEDNI A VYDEJ SE NA ROADTRIP 
DO BUDOUCNOSTI S NÁMI!

Praha | Rakovník | Humpolec | Žebrák | Podbořany

Jedeme po hlavní ulici budoucnosti. Vyvíjíme a vyrábíme systémy pro autonomní 
a elektrická auta zítřka. Tvoříme mosty mezi auty a digitálními technologiemi. 
Ať už jezdíme autonomně či ti zaručujeme pohodu při řízení, užíváme si jízdu s tebou.

www.valeo.cz
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Není nás vidět a stejně jsme přítomni. Vylepšujeme auta tak, aby se 
Ti lépe řídilo. Naše umění tkví v bezpečné a příjemné jízdě. Pomá-
háme při parkování v nákupních centrech v podobě sebeparkova-
cích aut nebo při nenadálých okolnostech v podobě automatického 
brzdění. S námi se ani nezapotíš, umíme i klimatizace!
Až si příště sedneš do auta, vzpomeň si na nás a buď v klidu.
V České republice máme výrobní závody v Humpolci, Žebráku, 
Podbořanech a Rakovníku, vývojové centrum v Praze a testovací 
polygon v Milovicích. Pracuje u nás celkem 4 500 zaměstnanců. 
Celosvětově máme 189 továren, 59 vývojových center a zaměst-
náváme 115 500 lidí ve 33 zemích. Přes 12 % z tržeb investujeme 
do výzkumu a vývoje.

HLEDÁME

Máš strojní, elektro nebo IT vzdělání? Baví Tě neustále se vzdělá-
vat?  Chceš spolupracovat s kolegy z jiných zemí a využívat anglič-
tinu denně?  Máš zodpovědný a proaktivní přístup? Do našich týmů 
ve vývoji a ve výrobě hledáme právě takové nadšence.

Výzkum a vývoj:  
• Mechanical Engineer 
• Hardware Engineer 
• SW Engineer – Embedded C 
• SW Engineer – Algorithm Development
• Laboratory Validation Engineer
• System Test Engineer
• Application Engineer

Výroba:

• Procesní inženýr
• Inženýr kvality
• Nákupčí
• CAD Designer

web / sociální sítě:
kontakt:

Valeo
Praha, Humpolec, Milovice, 
Podbořany, Rakovník, Žebrák

www.valeo.cz  ·   Valeo.Group
Tereza Zikmundová · cz.recruitment.mailbox@valeo.com · +420 225 355 258

NABÍZÍME

• 6 týdnů dovolené
• Možnost home-office
• Bonusy závislé na výsledcích týmu
• Podporu mobility (náhrada výdajů na dojíždění a stěhování)
• Příspěvek na penzijní připojištění 5 % z hrubé mzdy
• Příspěvek na sport ve formě poukázek FlexiPass nebo Multisport karty (dle lokality)

http://www.facebook.com/Valeo.Group 
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Viastore je mezinárodní společností s více než 470 zaměstnanci.
Zaměřujeme se na plánování a implementaci intralogistických 
řešení (automatizované sklady, dopravníková technika). Naše pro-
jektově-inženýrská kancelář sídlí v Plzni od roku 2005. A budeme  
i nadále růst.

HLEDÁME

Vývojáře SW pro řídicí systémy - Siemens TiaPortal
Techniky pro uvádění do provozu
• programování a vývoj SW pro řízení dopravníkové techniky
• 3D simulace řídicího systému před uvedením do provozu
• uvedení zařízení do provozu, řešení technických problémů

NABÍZÍME

• Motivující finanční ohodnocení, 13. plat, roční bonusy
• Jazykové kurzy
• Flexibilní pracovní dobu
• Příspěvek na stravování
• Cestovní pojištění i pro soukromé cesty
• Mobilní telefon pro soukromé účely
• Přátelský kolektiv, společné firemní akce

web / sociální sítě:
kontakt:

viastore SYSTEMS s.r.o.
Teslova 1241/5a
301 00 Plzeň

www.viastore.cz ·   viastoreGROUP
Lukáš Chocholatý · l.chocholaty@viastore.com · +420 608 696 010

http://www.facebook.com/viastoreGROUP
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V německé společnosti VOITH v Plzni se zaměřujeme na projek-
tování generátorů, energetických částí rozvoden a vývoj technolo-
gií pro řízení vodních elektráren po celém světě. Tyto technologie 
slouží k řízení kompletních částí elektráren, jako jsou např. buzení 
generátorů a ovládání vodních turbín. Nově se soustřeďujeme na 
automatizaci technologií v malých vodních elektrárnách do výko-
nu 30 MW. Zabýváme se projektováním energetických částí pro 
vyvedení výkonu do přenosové soustavy, řídicích rozvaděčů, ener-
getických prvků rozvoden, programování automatů PLC Siemens  
a Allen Bradley a uvádění těchto systémů a technologií do provozu. 
Společnost VOITH je na celosvětovém trhu proslulá mimo jiné také 
v papírenském průmyslu. V tomto oboru se zabýváme projektová-
ním, vývojem a uvedením do provozu technologických celků.

HLEDÁME
• VŠ technického zaměření
• Znalost AJ
• Hledáme specialisty i absolventy v oborech průmyslové auto-

matizace, elektrotechniky a energetiky, elektroniky a telekomu-
nikace, aplikované elektrotechniky,  komerční elektrotechniky, 
technické ekologie či IT

• Výhodou jsou u nás zkušenosti s projektováním elektrických 
točivých strojů a jiných elektrických zařízení, dále pak projekto-
vání buzení generátorů, projektování rozvaděčů pro průmyslo-
vou automatizaci, programování PLC Siemens a Allen Bradley 

• Nadšené a motivované zájemce o zaměstnání v mezinárodní 
společnosti

• Kolegy, kteří mají týmového ducha a jsou ochotni podnikat 
dlouhodobé i krátkodobé cesty do zahraničí  

web / sociální sítě:
kontakt:

Voith Hydro s.r.o. 
Božkovské náměstí 17/21
326 00 Plzeň

www.voith.com ·   VoithHydroPilsen
Marcela Holubová · marcela.holubova@voith.com · +420 371 417 210

NABÍZÍME
• Rozmanitou práci v mladém mezinárodním kolektivu 
• Získání mezinárodních zkušeností z elektráren po celém světě
• Smlouva na dobu neurčitou, příspěvek firmy na penzijní připojištění
• 13. plat, měsíční odměny, odměny za práci v zahraničí (nekrácené stravné, plné kapesné, apod.)
• Odborná školení, jazykové kurzy
• Bezplatné parkování v místě zaměstnání
• Firemní akce, mobilní telefon
• Pružná pracovní doba, 5 týdnů dovolené, Dny zdravotního volna (Sick Days)
• Stravenky/ Příspěvek na stravování, Flexipass

http://www.facebook.com/VoithHydroPilsen 
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Jsme vojenská zpravodajská služba České republiky, která je sou-
částí Ministerstva obrany. Získáváme, shromažďujeme a vyhodno-
cujeme informace důležité pro obranu České republiky. Naši za-
městnanci jsou odborníky v širokém spektru oborů a specializací, 
pracují ve služebním poměru jako vojáci z povolání nebo v pracov-
ně - právním poměru jako civilní zaměstnanci.
Úkoly Vojenskému zpravodajství ukládá Vláda ČR a s jejím vědo-
mím i prezident. S ohledem na členství ČR v NATO a EU plníme 
i úkoly vyplývající ze závazků vůči těmto organizacím. Pro splně-
ní svých úkolů využíváme všechny zpravodajské disciplíny a také 
spolupráci s partnerskými zpravodajskými službami na bilaterální 
a multilaterální úrovni.

HLEDÁME

Uplatnění v naší organizaci není prvotně definováno předešlou 
praxí, stěžejní je motivace a potřeba na sobě neustále pracovat  
a zdokonalovat se v určité oblasti. Možnostmi, ve kterých lze nalézt 
uplatnění, jsou například v oblasti získávání informací (operativa), 
analýzy informací, podpory a zabezpečení, a v technické oblasti 
(ICT, kybernetická obrana, obrazové zpravodajství).

NABÍZÍME

• zajímavou a atraktivní práci
• profesní růst, rozvoj a vzdělávání ve vaší oblasti
• pracovní dobu přizpůsobenou vašim potřebám
• udržujeme vás fit – máte možnost 2x týdně po 2h využít  

v pracovní době čas pro zvyšování vaší fyzické kondice
• 27 dnů dovolené
• 14 dnů na rehabilitaci (v zařízeních po celé ČR, která jsou 

zaměřena na péči o vojáky z povolání)
• teambuildingové akce a sportovní dny
• možnost cestovat či působit v zahraničí
• možnost náborového příspěvku
• možnost získání stipendia

web / sociální sítě:
kontakt:

Vojenské zpravodajství

www.vzcr.cz
kariera@mod.gov.cz
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ZAT a.s. – jsme společností, jejíž řídicí systémy a know-how 
využívají energetické společnosti i průmyslové firmy v téměř 70 
zemích světa.
V současné době působíme na 270 klasických elektrárnách, 
teplárnách a spalovnách a 30 % jaderných elektrárnách v Evropské 
unii a na 10 % ve světě.
Svým zákazníkům navrhujeme, vyvíjíme, vyrábíme a následně 
aplikujeme řídicí systémy, u nichž garantujeme 20letý životní 
cyklus. Zároveň dodáváme komponenty od nejspolehlivějších 
výrobců. Jsme jednou firmou ze čtyř v EU, které dodávají vlastní 
řídicí systémy do primárních okruhů jaderných elektráren.

HLEDÁME

ZATočte se svou kariérou, staňte se součástí našeho týmu!   
www.zat.cz/kariera

Náš tým chceme rozšířit o kolegy se zájmem o projektování, 
programování, vývoj řídicích systémů. Ale i jejich zkoušení  
a uvádění do provozu.
Realizovat se můžete i v oblastech obchodu a marketingu ale  
i nákupu a kvality

Těšíme se na setkání s Vámi!

NABÍZÍME

Práce u nás Vás bude bavit a hlavně bude mít smysl.

Na co se můžete těšit?
• Učíme se stále něco nového, rosteme profesně i osobně.
• Jsme časově flexibilní, orientujeme se na výsledky práce  

a homeoffice nám není cizí
• Nejsme žádný openspace, pracujeme v příjemném moderním 

prostředí.
• Máme dobrou partu a vídáme se i mimo pracovní dobu.
• Pořádáme teambuildingy, sportovní a jiné společenské akce. 

Jaké nabízíme benefity?
Čeká vás 5 týdnů dovolené, pružná pracovní doba, výhodné mobilní 
tarify, moderní IT vybavení, příspěvek na obědy ve firemní restauraci 
a široký výběr dalších benefitů formou Cafeterie – www.benefity.cz 

web / sociální sítě:
kontakt:

ZAT a.s.
K Podlesí 541, Příbram
Písecká 16, Plzeň

www.zat.cz ·   @zat.a.s.cz ·   /company/zat-a-s-/
Ing. Blanka Vítovcová · blanka.vitovcova@zat.cz 
+420 318 652 111 · +420 377 438 111

https://www.facebook.com/zat.a.s.cz
https://www.linkedin.com/company/zat-a-s-/
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Přidej se k ZF

Tvoříme budoucnost
automobilového průmyslu

Pracuj pro ZF
v České republice

ZF je mezinárodní technologická společnost, která dodává 
systémy pohonného ústrojí a prvků aktivní i pasivní bezpečnosti 
pro osobní auta, užitkové vozy i průmyslovou technologii. ZF 
neustále zdokonaluje své systémy a soustředí se na vývoj nové 
generace mobility (autonomní řízení, e-Mobilita). V roce 2018 
dosáhla společnost obratu ve výši 36,9 mld. € a každoročně 
investuje více než 6 % svého prodeje do výzkumu a vývoje.

Kde nás najdete: Plzeň, Klášterec nad Ohří, Žatec, Staňkov, 
Frýdlant, Stará Boleslav, Jablonec nad Nisou, Zlín. 
Své znalosti můžete uplatnit v oblastech: Elektrotechnika 
a elektronika, Výrobní inženýrství, Strojírenství, Systémový 
vývoj a testování, a další.

Sledujte náš web a najděte si své místo!

Vývojová centra
• vývoj a testování SW / HW
• diagnostika a kalibrace
   systémů
• konstrukce a výpočty 
• mechatronika 
• IT

Výrobní závody
• výrobní technologie 
• elektrotechnika 
• procesní inženýrství 
• logistika, kvalita, nákup

Lídr pro automobilový průmysl

Kompletní zaškolení a možnost karierního růstu

Práce s moderními zařízeními a technologiemi

Spolupráce na mezinárodních projektech

Stabilní zaměstnavatel

Zajímavý balíček benefitů

Podepište se s námi
na vozy, které jezdí
po celém světě!

ZF.COM/CZ 

My jsme na spolupráci připraveni, co TY?
Sledujte náš web a najděte si své místo!

Vehicle Motion
Control

Automated
Driving

Integrated
Safety

e-Mobility
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MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA

HLEDANÉ OBORY

ČÁSTEČNÝ ÚVAZEK

DIPLOMOVÁ / BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

PRAXE / STÁŽ

BRIGÁDA

TRAINEE PROGRAM

STROJNÍ

ELEKTRO

IT

APLIKOVANÉ VĚDY

STAVEBNÍ

EKONOMIE

DESIGN

JAZYKY

HUMANITNÍ

PRÁVO

OSTATNÍ

PROFIL SPOLEČNOSTI

Společnost Wikov působí ve strojírenství více než 130 let. Přes 100 
let jsme tradičním výrobcem ozubených kol a mechanických pře-
vodovek. V ČR do skupiny Wikov patří plzeňský Wikov Gear (spe-
cializace na odvětví těžby ropy a plynu, cementárny a zpracování 
minerálů, cukrovary, energetiku a rychloběžné převodovky), hro-
novský Wikov MGI (specializace na odvětví kolejová vozidla, gumá-
renství a plasty, doly, vodní elektrárny, větrné a přílivové elektrárny) 
a Wikov Sázavan (specializace na přesné ozubené dílce a menší 
strojní celky) a dále Orbital 2 (vývoj a konstrukce planetových pře-
vodovek) a Detail CZ (výroba obráběných dílů pro nákladní auto-
mobily a stavební stroje).

HLEDÁME

Studenty s technickým zaměřením, kteří mají chuť neustále se 
rozvíjet a chtějí se stát součástí našeho týmu skvělých odborníků. 
Zašlete životopis a motivační dopis.
Nabízíme zejména tyto pozice:
• manažer prodeje
• technolog
• konstruktér
• nákupčí
• kontrolor

NABÍZÍME

• kvalitu postavenou na špičkových odbornících a nejnovější 
technologii

• odbornou praxi na našich pobočkách v Praze, Plzni, Zruči nad 
Sázavou a Hronově

• semestrální stipendium až 20 tis. Kč
• dlouhodobou spolupráci s možností budoucího zaměstnání

web / sociální sítě:
kontakt:

Wikov Gear s.r.o.
Tylova 1/57
316 00 Plzeň

www.wikov.com ·   WikovPlzen
Ing. Petra Havlová · phavlova@wikov.com · +420 377 177 710

https://www.facebook.com/WikovPlzen



