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Vážené studentky, vážení studenti, 

o své práci a kariéře má nepochybně každý a každá z vás už v tuto 
chvíli svoji vlastní představu. Někdo požaduje prostředí, v němž bude 
moci být co nejvíce flexibilní a kde se nebude vázat jen na jedno místo 
a pevnou pracovní dobu, pro jiného je naopak příjemnější opačná 
představa. Někoho budou motivovat neobvyklé výzvy, jiného finanční 
ohodnocení a kariérní růst. A tak bychom mohli pokračovat.

Zdaleka ne všechny tyto informace se však dají vyčíst z propagačních 
materiálů, webových stránek nebo sociálních sítí zaměstnavatelů. 
Právě proto je tu Veletrh pracovních příležitostí při Západočeské 
univerzitě v Plzni, který každoročně přináší možnost osobně se setkat 
se zástupci firem, průmyslových podniků, veřejných institucí a dalších zaměstnavatelů a zeptat 
se na vše, co vás v souvislosti s vaším budoucím pracovním uplatněním zajímá. Ať už přemýšlíte 
o pracovní stáži během studia, která vaše teoretické znalosti doplní o zkušenosti z praxe, nebo 
hledáte plnohodnotné pracovní uplatnění po ukončení studia, věřím, že pro vás bude tato příležitost 
užitečná a využijete ji beze zbytku. 

Přeji vám, ať veletrh nasměruje vaše kroky tam, kde budete moci plně využít své znalosti, schopnosti 
a nadání. Západočeská univerzita v Plzni vám bude na vaší profesní cestě vždy držet palce a vždy 

bude věřit ve váš úspěch. 

prof. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D. 

rektor Západočeské univerzity v Plzni

Miřte vysoko!

Srdečně Vás vítáme na 28. ročníku Veletrhu pracovních příležitostí při Západočeské univerzitě v Plzni.

Jsme moc rádi že se můžeme jako každý rok znovu setkat, a to spolu s více než 140 vystavovateli, kteří 
se nemohou dočkat na setkání s Vámi, studenty a absolventy nejrůznějších oborů.

Následující stránky poslouží jako Průvodce veletrhem. Naleznete v nich řadu pracovních nabídek, 
dozvíte se, koho vystavovatelé hledají a jakým způsobem se u nich můžete uplatnit. Věříme, že Vám 
tento katalog pomůže s orientací mezi stánky a nabídkami.

Ani na letošním veletrhu nebudou chybět konzultace životopisů, chillzone nebo zajímavé soutěže.

Využijte tedy této jedinečné příležitosti, oslovte své oblíbené firmy a sledujte, jak Vaše kariéra míří 
vysoko!

Za organizátory 28. Veletrhu pracovních příležitostí při ZČU v Plzni Vám přejeme mnoho úspěchů. 

Leo Fryč, IAESTE ZČU Plzeň

Petr Břicháček, SUS ZČU v Plzni 

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

sazba katalogu: Abstrakt s.r.o., Nerudova 934, Starý Plzenec, www.abstrakt.cz
tisk: Typos, tiskařské závody, s.r.o., Plzeň, náklad: 4000 ks, distribuce zdarma



 

OBSAH ST
RO

JN
Í

EL
EK

TR
O

IT A
PL

IK
O

VA
N

É 
V

ĚD
Y

ST
AV

EB
N

Í
EK

O
N

O
M

IE
D

ES
IG

N
JA

ZY
KY

H
U

M
A

N
IT

N
Í

PR
ÁV

O
O

ST
AT

N
Í

Úvodní slovo 1

Obsah 2 – 5

Eurocentrum - Pracovní uplatnění absolventů v zemích EU 6 – 7

Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM z.s. 10

Info kariéra 11

International Office ZČU  17

IAESTE ZČU Plzeň            18

3D-Lasertec s.r.o.     19

4flow        20

ABB s.r.o.    21

Adient Czech Republic s.r.o., odštěpný závod Bor      22

AFRY CZ s.r.o.    23

ADP Employer Services Česká republika, a.s.    24 – 25

Aimtec         26

Agentur für Arbeit Cham, Úřad práce v Chamu        27

Akkodis CZ s.r.o.    28

ALMAPRO, s.r.o.   29

ARMÁDA ČR            30 – 31

AutoCont a.s.  32 – 33

Asteelflash Plzeň s.r.o.      34

AŽD   35

B:TECH, a.s.  36

BDO    37

BERGER BOHEMIA a.s.  38

Bosch      39

Bohemia Interactive simulations  40 – 41

BRUSH SEM s.r.o.      42 – 43

CANPACK Czech s.r.o.      191

Carrier Refrigeration Operation Czech Republic s.r.o.     44 – 45

CertiCon a.s.   46 – 47

CGI    48

Compteq.io s.r.o.     49

Continental          50 – 51

cz.MicroNova s.r.o.    52

CZECH-CONT s.r.o.   53

Čeps, a.s.   54



 

ST
RO

JN
Í

EL
EK

TR
O

IT A
PL

IK
O

VA
N

É 
V

ĚD
Y

ST
AV

EB
N

Í
EK

O
N

O
M

IE
D

ES
IG

N
JA

ZY
KY

H
U

M
A

N
IT

N
Í

PR
ÁV

O
O

ST
AT

N
Í

Česká národní banka        55

České Radiokomunikace      56

Daikin Industries Czech Republic s.r.o.    57

DECATHLON            58

Diebold Nixdorf s.r.o.     59

Doosan Škoda Power s.r.o.       60 –61

Daimler Truck - Daimler Buses s.r.o.      62 – 63

Digiteq Automotive    64

Eaton European Innovation Centre     65

Element Materials Technology  Pilsen s.r.o     66

Elkamet s.r.o.   67 

eMan a.s.    68 – 69

Emplifi     70 – 71

ENGEL strojírenská spol. s r.o.            72

EURES      73

Eurosoftware, s.r.o.     74 –76

Exxen s.r.o.    77

FORVIA Faurecia        78

FPC  s.r.o.     79

FRONIUS Česká republika, s.r.o.     80

GÜHRING s.r.o.   81

Gerresheimer Horšovský Týn   82 – 83

Hutchinson s.r.o.       84

CHEMINVEST s.r.o.     85

CHRIST CAR WASH s. r. o.       86

ICZ, a.s.  87

Ideal Automotive  88

Institut průmyslového managementu, spol. s r.o.   89

Infoniqa Czech s.r.o.   90 – 91

International Automotive Components Group s.r.o     92 – 93

INVELT GROUP    94

Jihostroj a. s.  95

JABLOTRON ALARMS a.s   96 – 97

KadeL Data servis, s.r.o.   98

JTEKT Czech Republic s.r.o.      99

Kion Stříbro  100 – 101



 

ST
RO

JN
Í

EL
EK

TR
O

IT A
PL

IK
O

VA
N

É 
V

ĚD
Y

ST
AV

EB
N

Í
EK

O
N

O
M

IE
D

ES
IG

N
JA

ZY
KY

H
U

M
A

N
IT

N
Í

PR
ÁV

O
O

ST
AT

N
Í

Komerční banka a.s.  102 – 103

Konplan s.r.o.        104 – 105

Kermi s.r.o. Stříbro      106

Korn Ferry s.r.o.      107

KOSTAL Kontakt Systeme     108

KUVAG CR, spol. s r.o.  109

Kostal Engineering CR, spol. s.r.o.    110 – 111

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje           112 – 113

LASSELSBERGER, s.r.o.      114 – 115

Loma Systems s.r.o.    116

LEAR CORPORATION ENGINEERING CZECH REPUBLIC s.r.o.    117 – 119

Leuze Engineering Czech s.r.o.    120 – 121

Magna Seating Pilsen    122

MARBES s.r.o.     123

Mazars   124

MD ELEKTRONIK spol. s r.o.    125

MEA Service s.r.o.   126

MODUL SERVIS         127

MOTOR JIKOV Group, a.s.     128

Mubea       129

MURR CZ, s.r.o.     130

Nakladatelství Fraus       131

Národní bezpečnostní úřad       132

Nemak Czech Republic s.r.o.      133

Orgis IT  134

OMEXOM GA Energo s.r.o.    135

P.V.A. systems       136

PDM technology Europe s.r.o.     137

Panasonic Plzeň       138 – 139

Parker Hannifin     140 – 141

Pfeifer Holz s.r.o.      142

Photomate s.r.o.  143

Plzeňský Prazdroj a.s.        144

PROFESS, spol. s r.o.   145

Procter & Gamble - Rakona, s.r.o.   146 – 147

PULS       148



Profinit EU, s.r.o.  149

reWATT s.r.o.  150

Rodenstock ČR s.r.o.   151

ROHDE & SCHWARZ Vimperk    152

RSF Elektronik spol. s r.o.   153

Řízení letového provozu České republiky, s. p.    154

seele pilsen s.r.o.   155

Safran Cabin CZ      156 – 157

Shape Corporation      158

Schäfer-Menk SVAŘOVANÉ KONSTRUKCE    159

Siemens, s.r.o.      160 – 161

Siemens Mobility s.r.o.     162

SITEL, spol. s r.o.  163

Skeleton Software s.r.o.    164

Skupina ČEZ, a. s.   165

Skupina E.ON       166

Skupina ÚJV     167

Solar Turbines EAME s.r.o.    168

Správa Železnic    169 

Sony DADC Czech Republic, s.r.o.     170 – 171

STMicroelectronics  172

STREICHER spol. s r. o.     173

ŠKODA AUTO       174

Škoda Group      175

ŠKODA JS       176 – 177

TIPSPORT a.s.   178

Unicorn a. s.  179

Valbek, spol. s r.o.   180

Vertiv    181

VALEO     182 – 183

VOITH     184

VZP ČR          185

Wikov Gear s.r.o.    186

WITTE Automotive     187

ZF Group          188 – 189

ZAT a.s.      190

 

ST
RO

JN
Í

EL
EK

TR
O

IT A
PL

IK
O

VA
N

É 
V

ĚD
Y

ST
AV

EB
N

Í
EK

O
N

O
M

IE
D

ES
IG

N
JA

ZY
KY

H
U

M
A

N
IT

N
Í

PR
ÁV

O
O

ST
AT

N
Í



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.

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) 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/

DŮM ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE

Dům zahraniční spolupráce je příspěvková organizace MŠMT a česká národní agentura pro mezinárodní 
vzdělávání a výzkum. Cílem je usnadňovat mezinárodní spolupráci ve vzdělávání a podporovat zapojení 
co nejširšího spektra jednotlivců i institucí do mezinárodních aktivit. Poskytuje informační, poradenské 
a analytické služby pro všechny cílové skupiny v oblasti vzdělávání. Stávajícími partnery jsou především 
školy a další vzdělávací instituce, neziskové organizace a firmy, místní samosprávy, ale také jednotlivci  
– hlavně studenti a studentky, pedagogové a pedagožky, lidé z vedení všech typů škol, pracovníci  
s mládeží, vzdělavatelé dospělých a další odborná veřejnost.



DZS je národním partnerem sítě Eurodesk.

• www.dzs.cz

EURODESK

Eurodesk je evropská informační síť, která působí ve 36 zemích. Tato síť umožňuje mladým lidem a pra-
covníkům s mládeží snadný a rychlý přístup k informacím 

o mobilitách a vzdělávacích programech (studium, práce, stáž, dobrovolnictví).

Eurodesk má v ČR rozvinutou síť regionálních partnerů a koordinátorů, kteří poskytují informace mládeži 
a pracovníkům s mládeži s cílem rozšířit dostupnost informačních služeb Eurodesku pro mladé lidi na 
místní úrovni. 

• www.eurodesk.cz

FB: Evropské příležitosti pro mladé

IG: Eurodesk CZ

KONTAKTY V PLZEŇSKÉM KRAJI

 IG: rk_jana_kotalova

 FB: Eurocentrum Plzeň

EVROPSKÝ SBOR SOLIDARITY

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 A EVROPSKÝCH FONDECH 

Eurocentra jsou informační místa, kam se občané mohou obracet se svými dotazy o Evropské unii. Poskytují 
občanům rozsáhlý informační servis o aktuálním dění v Unii, přinášejí novinky týkající se EU v konkrétním 
kraji a specializují se také na informování o evropských fondech. Eurocentra pravidelně pořádají bezplatné 
odborné a informační akce pro veřejnost zaměřené na evropská témata. Také zdarma nabízejí přednášky pro 
žáky a studenty o Evropské unii a české evropské politice. Nabízí i osobní konzultace a informační materiály.  

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/
  www.dotaceeu.cz 
  https://www.eurodesk.cz/







Rozhlédnout se, jací zaměstnavatelé tu vystavují
a čím se zabývají.

Zjistit, jaké pracovní příležitosti nabízí
a jestli tě to zajímá.

Dokončit konečně svůj životopis,
aby bylo co ukazovat. Nebo portfolio.

Zlepšit svoje komunikační dovednosti,
protože je důležité se ptát.

Předvést se.

Získat nové zkušenosti, kontakty a pár reklamních předmětů ;-)

Dozvědět se, co případně zlepšit, v čem se "dovzdělat".

Dostat job a vydělat prachy na cestu kolem světa.

Nebo je to jinak? Nebo nechceš vydělat prachy, ale jde ti spíš o seberealizaci?
Aby ti práce dávala smysl, abys byl/a prospěšná společnosti, světu, přírodě?
Nechceš být zaměstnaný/á, ale radši pracovat na sebe?
Nebo by byla lepší ještě další škola?

Vypadá to, že tenhleveletrh jehlavněpříležitost zamyslet senadsvojí
budoucností.
Tak pojď do toho.
Můžeš to udělat sám/sama. Můžeš to probrat s blízkým člověkem. Můžeš využít zdroje:

sebereflexe na co se ptát firem rady na všechno inspirace
blog.vzdelavani jobs.cz/poradna europass.cz/rady-a-tipy forbes.cz/30p30

aprace.cz

Tvoje příležitost.
K čemu?

TOHLE JE
I TVŮJ VELETRH

kariérové poradenství na místě
konzultace životopisu, reflexe tvojí účasti na veletrhu
kariérové poradenství jindy a jinde (www.infokariera.cz)

Anebo můžeš využít nás – stánek č. S33 – Info Kariéra.
Stav se. Nabízíme:

Dobrovolnické pozice v celém regionu:
asistent*ka lektora, mentor*ka pro
dětské klienty, pomocník*ice na akcích,
podpora klientů v pobytových zařízeních
a nemocnicích, roční pobyty v zahraničí
Akreditované vzdělávání: Pedagogika
volného času, Koordinátor dobrovolníků
Partnerství pro úspěšné CSR: firemní
dny, reklamní partnerství na akcích,
témata pro zaměstnaneckou filantropii
Firemní i expertní dobrovolnictví
Letní příměstské tábory

Najdete u nás:

+420 777 343 766

Kaznějovská 51, 323 00 Plzeň

www.totemplzen.cz

Jsme TOTEM.
Náš svět se točí kolem
dobrovolníků, podpory
dětí, rodin a seniorů.
Potkáme se v Plzni?
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Nebo je to jinak? Nebo nechceš vydělat prachy, ale jde ti spíš o seberealizaci?
Aby ti práce dávala smysl, abys byl/a prospěšná společnosti, světu, přírodě?
Nechceš být zaměstnaný/á, ale radši pracovat na sebe?
Nebo by byla lepší ještě další škola?

Vypadá to, že tenhleveletrh jehlavněpříležitost zamyslet senadsvojí
budoucností.
Tak pojď do toho.
Můžeš to udělat sám/sama. Můžeš to probrat s blízkým člověkem. Můžeš využít zdroje:

sebereflexe na co se ptát firem rady na všechno inspirace
blog.vzdelavani jobs.cz/poradna europass.cz/rady-a-tipy forbes.cz/30p30

aprace.cz

Tvoje příležitost.
K čemu?

TOHLE JE
I TVŮJ VELETRH

kariérové poradenství na místě
konzultace životopisu, reflexe tvojí účasti na veletrhu
kariérové poradenství jindy a jinde (www.infokariera.cz)

Anebo můžeš využít nás – stánek č. S33 – Info Kariéra.
Stav se. Nabízíme:

Rozhlédnout se, jací zaměstnavatelé tu vystavují
a čím se zabývají.

Zjistit, jaké pracovní příležitosti nabízí
a jestli tě to zajímá.

Dokončit konečně svůj životopis,
aby bylo co ukazovat. Nebo portfolio.

Zlepšit svoje komunikační dovednosti,
protože je důležité se ptát.

Předvést se.

Získat nové zkušenosti, kontakty a pár reklamních předmětů ;-)

Dozvědět se, co případně zlepšit, v čem se "dovzdělat".

Dostat job a vydělat prachy na cestu kolem světa.

Nebo je to jinak? Nebo nechceš vydělat prachy, ale jde ti spíš o seberealizaci?
Aby ti práce dávala smysl, abys byl/a prospěšná společnosti, světu, přírodě?
Nechceš být zaměstnaný/á, ale radši pracovat na sebe?
Nebo by byla lepší ještě další škola?

Vypadá to, že tenhleveletrh jehlavněpříležitost zamyslet senadsvojí
budoucností.
Tak pojď do toho.
Můžeš to udělat sám/sama. Můžeš to probrat s blízkým člověkem. Můžeš využít zdroje:

sebereflexe na co se ptát firem rady na všechno inspirace
blog.vzdelavani jobs.cz/poradna europass.cz/rady-a-tipy forbes.cz/30p30

aprace.cz

Tvoje příležitost.
K čemu?

TOHLE JE
I TVŮJ VELETRH

kariérové poradenství na místě
konzultace životopisu, reflexe tvojí účasti na veletrhu
kariérové poradenství jindy a jinde (www.infokariera.cz)

Anebo můžeš využít nás – stánek č. S33 – Info Kariéra.
Stav se. Nabízíme:

Dobrovolnické pozice v celém regionu:
asistent*ka lektora, mentor*ka pro
dětské klienty, pomocník*ice na akcích,
podpora klientů v pobytových zařízeních
a nemocnicích, roční pobyty v zahraničí
Akreditované vzdělávání: Pedagogika
volného času, Koordinátor dobrovolníků
Partnerství pro úspěšné CSR: firemní
dny, reklamní partnerství na akcích,
témata pro zaměstnaneckou filantropii
Firemní i expertní dobrovolnictví
Letní příměstské tábory

Najdete u nás:

+420 777 343 766

Kaznějovská 51, 323 00 Plzeň

www.totemplzen.cz

Jsme TOTEM.
Náš svět se točí kolem
dobrovolníků, podpory
dětí, rodin a seniorů.
Potkáme se v Plzni?
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International Offi  ce ZČU

Láká vás studium nebo praktická stáž v zahraničí? V kanceláři 
International Offi  ce vám rádi poradíme, jak na to!

Co je na výběr?
1)  Studijní stáže v rámci programu Erasmus+

• Vyjet můžete na univerzity do členských států EU, 
kandidátských zemí EU a do vybraných partnerských zemí.

• Studijní stáž můžete absolvovat pouze na univerzitách, se 
kterými má ZČU uzavřenou platnou meziinstitucionální 
smlouvu.

• Délka pobytu: 3-12 měsíců v každém studijním cyklu 
(Bc., Mgr., Ph.D.).

• Výše grantu je stanovena dle cílové země. Stipendium je 
chápáno jako příspěvek na zvýšené životní náklady 
v zahraničí, předpokládá se fi nanční spoluúčast studenta.

Kontaktní osoba: Bc. Eliška Hošinská, hosinska@rek.zcu.cz.

2)  Studijní stáž v rámci programu INTER/Freemovers
Minimální délka pobytu je 30 dnů, maximální délka je 1 rok.
Studenti mohou realizovat 2 typy výjezdů:
a)  V rámci bilaterálních smluv o přímé spolupráci mezi 

institucemi. 
b)  Jako úplný freemover: Student si veškerou administraci 

spojenou se studijním pobytem v zahraničí zařizuje sám. 
U této formy výjezdu nemusí mít ZČU s přijímající 
vzdělávací institucí uzavřenou bilaterální smlouvu. 

Kontaktní osoba: Bc. Klára Frausová, frausova@rek.zcu.cz.

3)  Praktické stáže Erasmus+
• Vyjet můžete na univerzity do členských států EU, 

kandidátských zemí EU a do vybraných partnerských zemí.
• Délka stáže 2 - 12 měsíců v každém studijním cyklu, pro 

absolventy ZČU je možný výjezd do 1 roku od ukončení 
studia.

• Přijímající instituce: jakákoli veřejná či soukromá organizace 
z programové (EU) nebo partnerské země (mimo EU), která 
působí na trhu práce a zaměstná studenta v rámci jeho 
studijního oboru.

Kontaktní osoba: Pavlína Bínová, binova@rek.zcu.cz.

Další stipendijní programy, přes které můžete vyjet studovat do 
zahraničí, najdete na webových stránkách International Offi  ce ZČU.

https://www.international.zcu.cz/cs/ 

kontakty Jana Ovsjanniková
ovsjan@rek.zcu.cz
+420 377 635 773
www.international.zcu.cz/
www.facebook.com/internationalzcu

Univerzitní 2762/22
301 00 Plzeň 3

HLEDANÉ OBORY

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA
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IAESTE ZČU Plzeň

PROFIL SPOLEČNOSTI

IAE kdo?
Ano, je to IAESTE, jinými slovy, jsme kolektiv studentů z různých 
oborů, kteří chtějí od života víc, než mít brigádu nebo jen chodit 
do školy. Svou budoucnost tvoříme tím, že vyrážíme do ciziny za 
stážemi, konferencemi či za zábavou. Naším hlavním zaměřením 
je zařizování stáží, ale máme i nespočet dalších projektů, kde 
zdokonalujeme svoje schopnosti a získáváme cenné zkušenosti. 
Především jsme ale studenti, takže spojujeme školu se zábavou, ze 
které si vezmeme spoustu i do života po studiu. Popisovat můžeme 
dlouho, jednodušší bude, když se za námi zastavíš nebo napíšeš  
a přesvědčíš se sám!

HLEDÁME

Studenta, který má rád cestování, chce zdokonalit své organizační 
schopnosti a jazykové dovednosti, a který rád dělá něco navíc  
a chce se posunout!

NABÍZÍME

• Budete součástí mezinárodní studentské organizace
• Možnost účastnit se mezinárodních akcí
• Pravidelnou zábavu
• Cestování
• Navázání nových kontaktů nejen v ČR
• Zkušenosti, které oceníte

POŽADUJEME

Obor: nezáleží, u nás se uplatní a zdokonalí každý, kdo má zájem.

Adam Dolejší
zcu@iaeste.cz
www.iaeste.cz
www.facebook.com/iaestezcuplzen/
https://www.instagram.com/iaeste_zcu_pilsen
https://cz.linkedin.com/company/iaesteczechrepublic

Kollárova 19
301 00 Plzeň
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3D-Lasertec, s.r.o.

PROFIL SPOLEČNOSTI
Jsme společnost 3D – Lasertec, s.r.o. a naším hlavním oborem je 
kovovýroba. 
Pro naše zákazníky z automobilového, potravinářského a strojního 
průmyslu a oboru elektromobility vyrábíme prvotřídní díly přesně 
dle jejich požadavků. 
Ve výrobě pracujeme na nejmodernějších 2D a 3D laserech 
a zpracováváme plechy a profi ly různých formátů a materiálů 
s vysokou přesností řezu. 
Prioritou pro nás je výroba a využití obnovitelných zdrojů energie. 
Využíváme vlastní solární elektřinu z panelů umístěných na stře-
chách našich hal a v okolí fi rmy. Máme fl otilu elektricky poháně-
ných a hybridních automobilů. 
Naším cílem je být stále lepší a moderní společností!

HLEDÁME
V naší  společnosti 3D-Lasertec, s.r.o.  nabízíme, kromě jiných, níže 
uvedené pozice:
• obsluhy CNC a NC strojů
• programátory 2D a 3D laserů, ohraňovacích lisů či CNC 

obráběcích strojů
• mistry
• konstruktéry
• projektové vedoucí
• kalkulkanty
• specialisty zadávání zakázek, specialisty personalistiky, 

IT specialisty
• nákupčí
• disponenty, vedoucí skladu a logistiky

NABÍZÍME
Svým zaměstnancům nabízíme:
• zázemí stabilní silné společnosti rodinného typu
• fi nanční ohodnocení odpovídající Vašim schopnostem, 

znalostem a zkušenostem
• prémiovou složku mzdy
• možnost zaškolení, vzdělávání a kariérního růstu
• přátelské prostředí
• fl exibilní pracovní dobu
• k určitým pozicím služební vozidlo i pro soukromé účely
• stravenkový paušál
• pravidelná setkání se zaměstnanci, společné večeře, vánoční 

večírky...

kontakty Lucie Votavová
lucie.votavova@3dlasertec.eu
+420 770 184 280
www.3dlasertec.eu
www.facebook.com/3dlasertecsro
www.linkedin.com/company/80899954/admin/

3D- Lasertec, s.r.o.
Cihlářská 548
344 01 Domažlice

HLEDANÉ OBORY
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MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA

4fl ow management GmbH

PROFIL SPOLEČNOSTI

Jsme součástí německé společnosti, která poskytuje své konzul-
tantské služby, software, ale také přímou koordinaci a management 
logistických služeb zaměřených zejména na transportní sítě. Naši-
mi zákazníky jsou mezinárodní společnosti z různých segmentů. 
Divize 4fl ow management, pod kterou patří i plzeňský tým, využívá 
inovativní koncepty v oblasti dopravy a dodavatelského řetězce 
k nepřetržitému plánování, optimalizaci a správě partnerských sítí 
jako neutrální 4PL partner.

HLEDÁME

Hledáme talenty, kteří chtějí budovat svou kariéru v prostředí 
inovativní logistiky. Nabízíme možnost spolupráce jak studentům 
(max. 20/h týdně), tak i absolventům, kteří se chtějí dále rozvíjet. 
Jsme dynamicky rostoucí fi rma. Prostor u nás najdou jak zkušení 
odborníci, tak i ti, kteří mají zájem do světa logistiky teprve 
proniknout a odstartovat kariéru po dokončení studia.
Více o našich pozicích se můžete dozvědět u našeho 4fl ow stánku 
nebo na fi remním profi lu na jobs.cz.

NABÍZÍME

Ve 4fl ow rádi a ochotně předáváme své znalosti, a zároveň 
nabízíme práci v mezinárodním prostředí plnou výzev, která 
umožňuje každému růst a rychle přebírat odpovědnost. Čelíme 
všem výzvám jako tým, máme jasnou vizi, plochou hierarchickou 
strukturu a krátké rozhodovací procesy. Díky naší týmové fi remní 
kultuře vytváříme prostředí, které motivuje a kde lidi jejich práce 
opravdu baví.

Mezi naše benefi ty patří například: vzdělávací program, hybridní 
model práce, občerstvení v kanceláři formou pravidelných snacků, 
fi remní akce a mnoho dalšího.

Eva Baslová
e.baslova@4fl ow.com
+420 774 785 402
www.4fl ow.com

Nám. T. G. Masaryka 1931/12
301 00 Plzeň
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MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA

Eva Baslová
e.baslova@4fl ow.com
+420 774 785 402
www.4fl ow.com

ABB s.r.o.

PROFIL SPOLEČNOSTI

Jsme technologický lídr v oblasti elektrotechniky a automatizace 
umožňující udržitelnější budoucnost. Spojením technického know-
how a softwaru přinášíme řešení pro optimalizaci výroby, dopravy, 
rozvodu a distribuce energie a provozu budov. Jsme špičkou v oboru 
přes 130 let a přinášíme inovace urychlující transformaci průmyslu. 

OPERAČNÍ CENTRUM ABB
Plzeň je po Ostravě druhou lokalitou, kde v ČR působí Operační 
centrum Evropa (EUOPC). Oddělení v Plzni poskytuje řešení nejen 
v automatizaci pro průmysl a energetiku, ale i inženýrskou a tech-
nickou podporu v oblasti digitalizace a Průmyslu 4.0. Podílí se 
na návrzích řešení, projektování systémů, programování aplikací 
a uvádění do provozu.

HLEDÁME

Hledáme talentované a motivované absolventy i absolventky oborů 
elektro, automatizace, automatizace pohonů, elektroenergetika aj. 
splňující následující předpoklady:
• proaktivní přístup
• ochota učit se nové věci a pracovat na sobě
• aktivní znalost anglického a něměckého jazyka
• ochota cestovat
Všechny aktuálně otevřené pozice najdete na našich kariérních 
stránkách careers.abb

NABÍZÍME

Nabízíme uplatnění na těchto pozicích:
• Projektový inženýr automatizace
• Inženýr pro uvádění do provozu
• Inženýr pro digitalizaci 
• Projektant elektro
• Projektant řídicích systémů
• SW developer
• Technický specialista řídicích systémů

kontakty Kateřina Vaňharová
kontakt@cz.abb.com
+420 800 312 222
careers.abb/operacni-centrum
facebook.com/ABBCzech
linkedin.com/company/abb

U Prazdroje 2807/8 
301 00 Plzeň

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA
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MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA

Adient Czech Republic s.r.o., 
odštěpný závod Bor

PROFIL SPOLEČNOSTI

Zdokonalujeme zážitek ze světa pohybu.

V borském závodu Adient se specializujeme na montáž automobi-
lových sedadel pro vozy světové třídy v systému Just-in-Time (JIT) 
a dodáváme zákazníkovi kompletní sedadla v konkrétním množství, 
v předem určeném čase, přímo na automobilové výrobní linky.

My jsme Adient. 

HLEDÁME

Náš závod se stále rozrůstá o nové projekty, proto hledáme kolegy, 
kteří mají zájem se učit a růst. Jestli vidíte svou následující kariéru 
v perspektivním oboru automobilové výroby, jste možná právě tím 
člověkem, kterého hledáme.

Rádi do našeho týmu přijmeme mladé kolegy s chutí získávat 
a prohlubovat své odborné znalosti v odděleních Výroba, Supply 
Chain Management, Kvalita, Engineering, Údržba, Projektové řízení, 
Launch, Finance i HR. 

NABÍZÍME

• Zajímavé fi nanční ohodnocení
• Možnost odborného i osobního rozvoje a vzdělávání 
• Kariérní růst
• 25 dní dovolené
• Plně dotované stravování ve fi remní restauraci
• Příspěvek na dojíždění
• Podpora volného času ve formě příspěvku na dovolenou 

a Multisport karty
• Penzijní připojištění
• Odměny za doporučení zaměstnance
• A další zaměstnanecké výhody

kontakty Pavla Doxanská
pavla.doxanska@adient.com
+420 739 246 491
www.adient.com/czech-republic/Bor

Nová Hospoda 29, 348 02 Bor
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Pavla Doxanská
pavla.doxanska@adient.com
+420 739 246 491
www.adient.com/czech-republic/Bor

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA

AFRY CZ s.r.o.

PROFIL SPOLEČNOSTI
AFRY je inženýrská a konzultační fi rma celosvětově etablovaná 
v takřka všech oblastech techniky. Skvělé týmy složené z více než 
17 000 zkušených expertů, začínajících profesionálů i stážistů 
pracují pro zahraniční, ale i české klienty v oborech energetiky, 
chemického a zpracovatelského průmyslu a automatizace.

V naší divizi Process Industries se v Plzni zabýváme navrhováním 
velkých zahraničních projektů v oblasti energetiky, chemického 
a papírenského průmyslu. Spolupracovali jsme například na 
výstavbě jaderných elektráren, plzeňské spalovny odpadů 
nebo velkých provozů chemičky BASF. Naše oddělení Advanced 
Manufacturing pak dodává klientům profesionální automatizovaná 
řešení na klíč.

HLEDÁME
Do našich týmů hledáme šikovné absolventy a studenty bakalář-
ského i navazujícího oboru se zájmem o:

• podílení se na návrhu velkých průmyslových celků od 
investičního záměru až po zahájení provozu – od prvního 
šroubku až po celou elektrárnu

• projektování a konstruování ve specializovaných 3D 
softwarech

• navrhování dispozičních plánů
• statické a dynamické výpočty potrubí
• návrh a výpočty ocelových konstrukcí
• průmyslovou automatizaci a robotiku

NABÍZÍME
• práci na mezinárodních projektech
• možnost zahraničních služebních cest
• pracovní dobu podle časových možností
• možnost práce z domova
• téma BP/DP, konzultace při vypracování
• práci v přátelském kolektivu a prostředí
• lokalitu kousek od univerzitního kampusu
• průběžné navyšování hodinového výdělku podle schopností
• možnost výuky AJ, NJ
• účast na teambuildingových akcích
• zaučení v 3D softwarech a výpočetních programech
• super kávovar v kuchyňce

kontakty Martin Mihalko
martin.mihalko@afry.com
+420 733 158 364
www.afrycz.cz
www.facebook.com/1afrycz/
www.linkedin.com/company/afry/

Kancelář Plzeň
Teslova 1241/5a
301 00 Plzeň
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Ideální i pro absolventy bez praxe 
– kompletně Vás zaškolíme 

Přidejte se ke světové špičce 
mzdového účetnictví a HR
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Ideální i pro absolventy bez praxe 
– kompletně Vás zaškolíme 

Přidejte se ke světové špičce 
mzdového účetnictví a HR

Profil společnosti
Americká společnost ADP (Automatic Data Processing) je největším světovým poskytovatelem 
služeb v oblasti outsourcingu mzdového účetnictví. Celosvětově zaměstnává přes 60 tis. 
zaměstnanců a je zastoupena ve 125 zemích světa. Na pobočce v Plzni v současné době pracuje více 
než 220 zaměstnanců, najít nás můžete ve výškové budově Bohemia v centru Plzně.

Pro vzrůstající zájem zákazníků o naše služby hledáme kolegyně a kolegy se zájmem naučit se 
mzdové účetnictví cizí země a pracovat pro významné zahraniční klienty. Pozice je vhodná pro VŠ, 
SŠ, ale i pro maminky na zkrácený úvazek s možností umístění Vašeho dítěte ve firemní školičce. 
Zároveň u nás může získat zaměstnání uchazeč z řad starší generace, který má zájem u naší 
společnosti pracovat.

• Atraktivní pracovní podmínky v moderní 
administrativní budově v centru Plzně – 
nejvyšší výšková budova v Plzni;

• Možnost zkrácených úvazků, flexibilní 
pracovní doba;

• 25 dní dovolené, příspěvek na stravování 
plně hrazený společností, program 
cafeteria, Multisport karta, příspěvek 
na penzijní připojištění, roční odměny, 
zaměstnanecký asistenční program, 
jazykové kurzy a další;

• Práce je vhodná pro všechny – absolventy 
SŠ, VŠ, pro maminky, které přicházejí z 
mateřské dovolené, OZP

• více informací naleznete na stránkách 
www.adp.jobs.cz

Nabízíme

Kontakt
Denisa Hornová
denisa.hornova@adp.com, 
telefon: +420732767108
adp.jobs.cz

• Mzdový účetní s NJ, nebo s NJ a AJ 
(junior / senior)

• SŠ/ VŠ vzdělání

• znalost německého jazyka slovem i 
písmem nebo znalost německého a 
anglického jazyka slovem i písmem

• uživatelskou znalost práce s PC

• schopnost práce v týmu

• ochotu učit se novým věcem

• flexibilitu a spolehlivost

Hledáme

ADP Employer Services Česká republika, a.s.
Odštěpný závod Plzeň
Anglické nábřeží 2434/1
301 00 Plzeň
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Pracujte z Plzně
pro celý svět 

kariera.aimtecglobal.com

Vyvíjíme software pro zákazníky z předních automotive firem. Digitalizace logistických 
a výrobních procesů je pro nás denním chlebem, ať jsme programátoři, konzultanti, 
nebo třeba obchodníci. 

Konzultant 

Nové Aimtečáky hledáme neustále. Připojte se k nám jako…

Vývojář

Přečtěte si, jak vypadá typický den programátora

nebo jak zaučujeme naše konzultanty...

IT pozice a a brigády dokážeme šít i na míru. Chcete nás poznat? Stavte se na 
kafe u našeho stánku na veletrhu, nebo nám napište na lide@aimtecglobal.com.
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Agentur für Arbeit Cham
Úřad práce v Chamu

PROFIL SPOLEČNOSTI

Das Arbeitsamt Cham / Úřad práce v Chamu
bietet Beratung und Unterstützung bei der Ausbildungs- und 
Arbeitsplatzsuche sowie für Unternehmen bei der Vermittlung von 
Arbeitskräften.

Wir beraten und informieren Menschen und vermitteln sie in 
Ausbildung und in Arbeit.

Poskytujeme poradenství, informujeme a zprostředkováváme 
výuční místa a práci.

HLEDÁME

Wir suchen Fachkräfte für Firmen in Ostbayern.
In unserer Jobbörse http://jobboerse.arbeitsagentur.de/ fi nden Sie 
Arbeits- und Ausbildungsstellen.

Hledáme kvalifi kovanou pracovní sílu pro fi rmy ve Východním 
Bavorsku. 
Na našem online portálu práce http://jobboerse.arbeitsagentur.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

Nabízíme pravidelné poradní dny v Plzni a Domažlicích. 
Náš kontakt: Cham.EURES-T@arbeitsagentur.de 

kontakty Gertraud Lankes-Müller / Stephanie Uschold
EURES-Berater - EURES-Poradce
Cham.EURES-T@arbeitsagentur.de
+49 (0)9971 995 546
www.arbeitsagentur.de

Arbeitsamtstrasse 10
93413 Cham
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design
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Pracujte z Plzně
pro celý svět 

kariera.aimtecglobal.com

Vyvíjíme software pro zákazníky z předních automotive firem. Digitalizace logistických 
a výrobních procesů je pro nás denním chlebem, ať jsme programátoři, konzultanti, 
nebo třeba obchodníci. 

Konzultant 

Nové Aimtečáky hledáme neustále. Připojte se k nám jako…

Vývojář

Přečtěte si, jak vypadá typický den programátora

nebo jak zaučujeme naše konzultanty...

IT pozice a a brigády dokážeme šít i na míru. Chcete nás poznat? Stavte se na 
kafe u našeho stánku na veletrhu, nebo nám napište na lide@aimtecglobal.com.
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Akkodis CZ s.r.o.

PROFIL SPOLEČNOSTI

Když se výrobci automobilů, letadel nebo jiné techniky potřebují 
poradit, jdou za námi. Naši inženýři a konstruktéři vymýšlí tech-
nologie budoucnosti. Vytváříme nástroje, systémy a součástky, se 
kterými se můžete setkat ve svém okolí již nyní nebo v příštích 
letech. Když si ostatní nevědí rady, my nabízíme řešení. Speci-
alizujeme se především na vývoj, testování a zavádění výroby 
moderních dopravních prostředků, pohonných agregátů a převo-
dovek, řídicích systémů i softwarových řešení. V současné době 
zaměstnáváme více než 500 kmenových zaměstnanců. Studen-
tům a absolventům poskytujeme stáže, studentské praxe i dlou-
hodobé brigády a díky tomu vychováváme nové generace talentů.

HLEDÁME

Hledáme studenty a absolventy VŠ se vzděláním technického 
zeměření (IT/robotika/kybernetika/elektro, strojní) talentované 
nadšence se zájmem o inovace a nové technologie, kteří chtějí 
světu ukázat, co v nich je. Ať už jsi konstruktér, vývojář nebo 
programátor, nebo jím chceš teprve být, prohlédni si, jaká 
pracovní místa právě teď nabízíme v Plzni, Praze, Mladé Boleslavi 
a Českých Budějovicích. 

NABÍZÍME

Pružná pracovní doba, remote work, stravenky a široké portfolio 
benefi tního systému jsou u nás samozřejmostí. Svým zaměs-
tancům nabízíme stabilitu, zázemí a kariérní růst v nadnárodní 
společnosti, možnost učit se nové technologie a rozvíjet znalosti 
z různých odvětví, příležitost pracovat na zajímavých projektech 
pro tuzemské i zahraniční technologické leadery. U nás tě čeká 
příjemné pracovní prostředí a parta fajn lidí, zapálených do svého 
oboru. 

kontakty Radka Kožíšková
radka.koziskova@akkodis.com
+420 778 521 354
https://akkodis.jobs.cz
https://www.facebook.com/AkkodisCZ
https://www.linkedin.com/company/akkodis/

Daimlerova 1161/6
301 00 Plzeň – Skvrňany
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Radka Kožíšková
radka.koziskova@akkodis.com
+420 778 521 354
https://akkodis.jobs.cz
https://www.facebook.com/AkkodisCZ
https://www.linkedin.com/company/akkodis/

ALMAPRO, s.r.o.

PROFIL SPOLEČNOSTI

Společnost se stabilním zázemím zaměřená na projektovou 
a inženýrskou činnost v oblasti inteligentních dopravních systémů 
ve městech, na dálnicích a v tunelech, elektrotechnické systémy 
v dopravě a budovách.
Naším zaměřením je rovněž řešení veřejného osvětlení, přeložek 
silových a slaboproudých kabelových tras.

HLEDÁME

Projektant/ka elektro:
Praha 10 (Průběžná 1108/77), Plzeň (Klatovská třída)

NABÍZÍME

• Nadstandardní fi nanční ohodnocení
• Práci na zajímavých projektech
• Otevřenou fi remní kulturu s podporou růstu talentů
• Pohyblivou pracovní dobu s možností občasné práce z domova
• Motivační bonusový program
• Mobilní telefon (i pro soukromé použití), Notebook
• 5 týdnů dovolené + 2 dny SickDays
• Příspěvky na volnočasové aktivity
• Vzdělávací kurzy/školení v oboru s možností přípravy na 

autorizaci ČK

kontakty Ing. Zdeněk Pliška
pliska@almapro.cz
+420 724 339 693
www.almapro.cz
www.linkedin.com/company/almapro-s.r.o./

Průběžná 1108/77
100 00 Praha 10 - Strašnice
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TVOJE CESTA 
DO ARMÁDY

Profesionální voják  
Aktivní záloha
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Armáda České republiky 

Zájemci se mohou zaregistrovat prostřednictvím 
registračního formuláře na webových stránkách kariera.army.cz

Dotazy: nabor@army.cz, linka 800 154 445

Facebook: Nábor do ozbrojených sil ČR - Czech Army

částečný úvazek

plný úvazek

diplomová / bakalářská práce

praxe / stáž

brigáda

trainee program

strojní

elektro

IT

aplikované vědy

stavební

ekonomie

design

jazyky

humanitní

právo

ostatní

PROFIL SPOLEČNOSTI

Základním úkolem ozbrojených sil České republiky je připravovat 
se k obraně vlasti a bránit ji proti vnějšímu napadení. Armáda České 
republiky je nedílnou součástí demokratické společnosti, hlavní 
a rozhodující složkou ozbrojených sil. Svazky a útvary AČR se dělí 
na několik druhů sil – pozemní, vzdušné, speciální, kybernetické 
a teritoriální.

POŽADUJEME

• české občanství
• věk 18 a více
• trestní bezúhonnost
• zdravotní způsobilost
• vzdělání stanovené pro danou pozici
• bez členství v žádné politické straně, hnutí nebo odborové organizaci
• splnění normy fyzického šetření 
• složení vojenské přísahy

NABÍZÍME

• zajímavé a nevšední zaměstnání 
• jistotu stabilního příjmu i v nejisté době 
• odborné a jazykové vzdělávání, zahraniční kurzy, účast na 

zahraničních cvičení a operacích
• tělesnou přípravu jako součást pracovní doby
• náborový příspěvek, příspěvek na bydlení, náhrady při dojíždění 

a služebních cestách, příspěvek z fondu kulturních a sociálních 
potřeb

• pravidelnou a bezplatnou zdravotní péči
• 100 % platu při nemoci a ošetřování člena rodiny
• 30 dnů dovolené, 14 dnů preventivní rehabilitace 
• výsluhové náležitosti

PROČ PRACOVAT PRO NÁS 

Potřebujeme vzdělaný personál. Maturanty, vysokoškoláky i bez 
předchozích pracovních zkušeností. Nabízíme možnost budování 
kariéry v širokém spektru oborů a specializací, práci s moderní 
technikou a zařízeními se kterými se jinde nesetkáte. Umožníme 
vám získat praxi a odborné vzdělání, které uplatníte i po ukončení 
vojenské kariéry. Volné pozice máme u jednotek dislokovaných po 
celé České republice.

HLEDANÉ OBORY

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIAMOŽNOSTI BĚHEM STUDIA

HLEDANÉ OBORY

TVOJE CESTA 
DO ARMÁDY

Profesionální voják  
Aktivní záloha



34

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA

HLEDANÉ OBORY

Koho hledáme
Studenty 2.-5. ročníku vysoké školy • S aktivním zájmem o IT a absolventy • S ambicí 
budovat kariéru v největší české IT společnosti • Týmového hráče a kreativní osobnost

Co tě čeká

Velké projeKty
V oblasti moderní IT 

infrastruktury, cloudových 
systémů, digitalizace průmyslu, 

umělé inteligence, internetu věcí.

Velcí Klienti
Pracujte s námi pro ČEZ, O2, 

Škoda Auto, Innogy, McDonald‘s, 
ale i desítky významných organizací 
v regionech ČR. A jdeme do Evropy.

Velcí partneři
Spolupracujeme s předními 

světovými výrobci 
a dodavateli produktů 

a technologií.

trainee program absolventi poznejte nás

Špičkový it profesionál, společnost aUtoCont a.s.  
hledá do studentského programu nové tvůrčí osobnosti.

pošli nám životopis a motivační dopis na adresu lucie.glatzova@autocont.cz, předmět zprávy: trainee program
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AUTOCONT a.s.

PROFIL SPOLEČNOSTI

AUTOCONT je českou soukromou společností, která v oblasti do-
dávek zboží, služeb a řešení na poli informačních a komunikačních 
technologií úspěšně působí od roku 1990. Systematické a dlouho-
dobé budování odborných schopností, pečlivé sledování potřeb 
zákazníků a v neposlední řadě i promyšlená vnitřní organizace 
fi rmy – to vše přispělo k tomu, že je AUTOCONT v současné době 
největším a nejvýznamnějším českým dodavatelem informačních 
a komunikačních technologií.

HLEDÁME

Hledáme nadšence v IT, kteří umí táhnout za jeden provaz. 

NABÍZÍME

Pro studenty VŠ nabízíme Trainee program. Budete pracovat po 
boku zkušených mentorů s letitou praxí, kterým se budete dívat 
pod ruce a učit se od nich. Čekají vás Dny s Trainees plné inspirace 
a rozvoje. Také se s námi budete účastnit našich interních/
zákaznických akcí a fi remních večírků. Studentům VŠ dále nabízíme 
diplomové či bakalářské práce i příležitostné brigády. Absolventům 
práci na HPP i zkrácené úvazky.

kontakty Lucie Glatzová
lucie.glatzova@autocont.cz
+420 702 222 157
www.autocont.cz
www.facebook.com/autocontcz
www.linkedin.com/company/autocont-cz-/

Hornopolní 34
702 00 Ostrava
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Koho hledáme
Studenty 2.-5. ročníku vysoké školy • S aktivním zájmem o IT a absolventy • S ambicí 
budovat kariéru v největší české IT společnosti • Týmového hráče a kreativní osobnost

Co tě čeká

Velké projeKty
V oblasti moderní IT 

infrastruktury, cloudových 
systémů, digitalizace průmyslu, 

umělé inteligence, internetu věcí.

Velcí Klienti
Pracujte s námi pro ČEZ, O2, 

Škoda Auto, Innogy, McDonald‘s, 
ale i desítky významných organizací 
v regionech ČR. A jdeme do Evropy.

Velcí partneři
Spolupracujeme s předními 

světovými výrobci 
a dodavateli produktů 

a technologií.

trainee program absolventi poznejte nás

Špičkový it profesionál, společnost aUtoCont a.s.  
hledá do studentského programu nové tvůrčí osobnosti.

pošli nám životopis a motivační dopis na adresu lucie.glatzova@autocont.cz, předmět zprávy: trainee program
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Asteelfl ash Plzeň s.r.o.

PROFIL SPOLEČNOSTI

Asteelfl ash Plzeň s.r.o. patří mezi přední světové výrobce 
elektronických sestav. Jsme součástí skupiny Asteelfl ash, která 
ve svých 27 závodech po celém světě zaměstnává přes 24000 
zaměstnanců.
Poskytujeme špičkové inženýrské a výrobní služby všem průmys-
lovým odvětvím.
V našem závodě v Plzni se zabýváme výrobou, montáží a návrhy 
desek plošných spojů a jejich prototypováním. Jsme středně velkou 
společností s cca 165 zaměstnanci.

HLEDÁME

Hledáme nové kolegy/ně do výroby, logistiky, inženýringu i kvality. 
Absolventy rádi zaučíme.

NABÍZÍME

• Práci v klidném a čistém prostředí
• 25 dní dovolené + 3 dny sick days
• Přítomnostní bonus, bonus na dovolenou a Vánoce
• Odměny za loajalitu, odměny při životním výročí
• Příspěvek na penzijní připojištění
• Zaměstnanecké dny a fi remní večírek
...a další fi nanční a nefi nanční benefi ty

kontakty Mgr. Martina Skočilová
HR_Plzen@asteelfl ash.com
+420 601 371 608, +420 727 864 326
www.asteelfl ash.com

Podnikatelská 1227/24
301 00  Plzeň
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Mgr. Martina Skočilová
HR_Plzen@asteelfl ash.com
+420 601 371 608, +420 727 864 326
www.asteelfl ash.com

AŽD

PROFIL SPOLEČNOSTI

Společnost AŽD je významným ryze českým technologickým 
dodavatelem a výrobcem zabezpečovací, telekomunikační, 
informační a automatizační techniky, zejména se zaměřením na 
oblast kolejové a silniční dopravy včetně telematiky a dalších 
technologií. V těchto hlavních oblastech AŽD zajišťuje výzkum, 
vývoj, projektování, výrobu, montáž, rekonstrukce a servis zařízení, 
systémů i investičních celků nejen v ČR, ale i v dalších skoro 20 
zemích Evropy, Asie a Ameriky.

HLEDÁME

• Výzkumný a vývojový pracovník
• Projektant
• Konstruktér
• Zkušební technik
• Programátor
• Tester
• Projektový manažer
• Technický inženýr pro vývojové projekty
• Systémový analytik
• Návrhář HW
• Dopravní inženýr

NABÍZÍME

• Perspektivní zaměstnání ve stabilní české společnosti
• Možnost pravidelných školení
• Kurzy anglického jazyka
• Odborný růst
• Příjemné pracovní prostředí
• Pružnou pracovní dobu 37,5 hod./týdně
• 5 týdnů dovolené
• 3 dny osobního volna (po 1 roce v zaměstnání)
• Příspěvek na stravování/stravenková karta
• Příspěvek na penzijní připojištění
• Karta Benefi t plus
• Multisport karta

kontakty Mgr. Marie Jirušová
personalni@azd.cz
+420 267 287 302
www.azd.cz
www.facebook.com/AZDPraha
www.linkedin.com/company/azd/

Žirovnická 3146/2
106 00 Praha 10 - Záběhlice
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B:TECH, a.s.

PROFIL SPOLEČNOSTI

AUTOMATIZACI MÁME V KRVI
Jsme česká elekroinženýrská společnost a patříme mezi největší 
automatizační týmy v Česku. Ročně realizujeme projekty ve více 
než 50 zemích světa. Každý z nás má svůj příběh a svoje důvody 
pro práci, kterou tu děláme. Jedno nás ale spojuje. Naše srdce buší 
pro techniku, pracujeme jako tým a na svoji práci chceme být hrdí.

Otevřená komunikace a sdílení zkušeností patří k základům naší 
fi remní kultury.   Rozšiřujeme týmy po oblast procesní automatizace, 
logistiky, energetiky, potravinářství a robotiky. 

HLEDÁME

• Programátory PLC a HMI
• Programátory průmyslových robotů
• Projektanty elektro
• Servisní techniky - řídicí systémy, robotika, jednoúčelové stroje

Hledáme absolventy elektro oborů, kteří s námi chtějí poznat 
svět z první ruky. O školení, které budete potřebovat, se postarají 
naši kolegové z Automation Academy a techničtí lídři. Na prvních 
projektech, kde nakonec každý specialista vyroste nejvíce, můžete 
počítat s podporou celého týmu.

NABÍZÍME

• Technicky zajímavou a různorodou práci pro koncové zákazníky 
v oblasti procesní i výrobní automatizace.

• Sehraný tým techniků jako jste vy, kteří drží při sobě 
a zvládnou někdy i nemožné. 

• Příležitost poznat v rámci své profese doslova celý svět z první 
ruky.

Nikola Adamcová 
nikola.adamcova@btech.cz
+420 702 244 006
www.btech.cz/cs/kariera
www.facebook.com/btechcz
www.linkedin.com/company/btechcz/mycompany/

U Borové 69
580 01 Havlíčkův Brod
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BDO 

PROFIL SPOLEČNOSTI

Jsme BDO. Jsme auditoři, daňaři, konzultanti, ale i znalci, právníci, 
účetní a IT odborníci.

BDO najdeš skoro po celém světě a v České republice zejména 
v Praze, Brně a v jižních a západních Čechách již od roku 1991.

V průběhu roku vypisujeme pozice pro studenty a absolventy vyso-
kých škol na stáž a full time.

Ve studii TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2022 jsme se umístili na 5. příčce 
v kategorii poradenství, audit a daně. Navíc jsme získali titul SKO-
KAN ROKU za největší posun v hodnocení všech respondentů bez 
ohledu na kategorii.

Na Fakultě ekonomické ZČU se s námi můžete potkat v certifi ko-
vaném programu Daňového specialisty, který poskytuje studentům 
kvalitní základ a potřebné znalosti pro kariéru v oboru účetního 
a daňového poradenství. 

HLEDÁME

Studenty nebo absolventy především ekonomických oborů, kteří 
chtějí společně s námi růst.

NABÍZÍME

Skvělou příležitost nastartovat kariéru po boku zkušených odbor-
níků v oboru, kteří Tě povedou a rádi poradí. Komplexní školicí pro-
gram a podporu při odborných zkouškách a certifi kacích a jazykové 
vzdělávání. Přátelskou neformální atmosféru, ostré lokty v našem 
kolektivu nehledej. Zajímavé benefi ty, jako například 5 týdnů vol-
na, věrnostní volno, možnost práce z domova, nabitou cafeterii, 
stravenkový paušál, ovoce a zeleninu na pracovišti a kávy kolik 
vypiješ :)

kontakty Eva Babičíková, HR Manažer
eva.babicikova@bdo.cz          +420 601 384 841
www.bdo.cz
www.facebook.com/BDOCzechRepublic
www.linkedin.com/company/bdoczechrepublic
www.instagram.com/bdoczechrepublic/

Najdete nás v kancelářích v Plzni, Domažlicích, 
Českých Budějovicích, Jindřichově Hradci, Praze a Brně. 
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BERGER BOHEMIA a.s.

PROFIL SPOLEČNOSTI

Společnost BERGER BOHEMIA a.s. v Plzni – české srdce evropské 
SKUPINY BERGER – ten pravý partner pro Vás! Jsme etablovaná 
středně velká stavební firma s dlouholetými zkušenostmi ve 
stavebním odvětví, aktuálním stavebním know-how s nadšenými 
experty pro stavby té nejvyšší kvality. 
Jsme aktivní ve všech oblastech služeb moderních staveb s nároč-
ným kompletním řešením všech velikostí na nejvyšší úrovni. Půso-
bíme v oblasti silničních, pozemních, mostních a železničních sta-
veb. Hledáme další odborníky – stavaře, ale i absolventy, které rádi 
zaučíme. Jste připraveni na úspěšnou budoucnost, pojďte k nám, 
těšíme se na Vás.
Kontaktujte nás: Tel. 378 777 229, 731 550 550 nebo e-mail 
prace@bergerbohemia.cz

HLEDÁME

• Přípraváře, kalkulanty
• Asistenty vedoucího projektu
• Mistry stavby
• Stavbyvedoucí
• Tesaře 
• Zedníky
• Strojníky

NABÍZÍME

• příjemné pracovní prostředí v moderních kancelářích
• jistotu u prosperující firmy se zahraniční účastí
• zajímavé platové ohodnocení a benefity
• kurzy NJ hrazené zaměstnavatelem
• pravidelná školení a vzdělávání
• pravidelné Teambuildingy (sportovní i společenské)
• 25 dnů dovolené
• roční prémie

kontakty Jana Pospíšilová
jana.pospisilova@bergerbohemia.cz
+420 378 777 229, +420 731 550 550
www.bergerbohemia.cz

Klatovská 410/167
312 00 Plzeň - Litice
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Jana Pospíšilová
jana.pospisilova@bergerbohemia.cz
+420 378 777 229, +420 731 550 550
www.bergerbohemia.cz

Bosch

PROFIL SPOLEČNOSTI
Více než 125 let je jméno „Bosch” spojeno s inovativními 
technologiemi a průkopnickými vynálezy, které tvořily historii. 
Společnost Bosch má zastoupení po celém světě a působí 
v širokém spektru oblastí. Svou přítomnost na českém území datuje 
společnost Robert Bosch od konce 19. století, kdy obchodovala 
s fi rmou Laurin & Klement. První pobočka Bosch byla založena roku 
1920 v Praze a po nucené přestávce obnovila činnost v roce 1991. 
Pobočky Bosch se nacházejí v Jihlavě, v Českých Budějovicích, 
v Brně a v Krnově a Praze. Výrobky Bosch od automobilové techniky 
přes el. nářadí, domácí spotřebiče až po tepelnou a průmyslovou 
techniku mají své místo nejen v českých domácnostech, ale i ve 
světě.

HLEDÁME
Hledáme mladé, talentované odborníky z oblasti strojírenství, 
elektro, IT i ekonomie. Ať už se jedná o konstruktéry, materiálové 
inženýry, kvalitáře, elektrotechniky, logistiky, IT specialisty nebo 
ekonomy, každý si u nás své místo najde!
• Vývojový inženýr
• Technolog
• Zkušební inženýr
• Programátor PHP/JAVA/PYTHON
• Datový analytik
• Projektový vedoucí

NABÍZÍME
• Atraktivní fi nanční ohodnocení
• Moderní vzdělávání
• Podpora bydlení formou příspěvku výši 9.000,-Kč/měsíc
• Bezúročné půjčky na bydlení až do 300.000,-Kč
• 13. plat
• Čtvrtletní a roční prémie
• Cafeterie 10.000,-Kč/rok 
• 5 týdnů dovolené
• Penzijní připojištění: 1.300,- Kč/měsíc
• Podpora work-life balance:

• možnost využití home-offi  ce: až 11 dní/měsíc
• fl exibilní pracovní doba
• dny volna navíc nad rámec zákoníku práce

• Stravování, obědy od 22,-Kč
• Zdravá fi rma – program pro podporu zdravého životního stylu

kontakty Jan Martinec
jan.martinec@cz.bosch.com
+420 601 584 795
www.bosch.cz/kariera
https://www.facebook.com/boschkariera
https://www.linkedin.com/company/bosch-cz

Radlická 350/107d
158 00 Praha 5
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Bohemia Interactive Simulations

PROFIL SPOLEČNOSTI

Jsme Bohemia Interactive Simulations. Inovace a vymýšlení nových 
produktů je naším denním chlebem. Vše, co děláme, děláme s po-
korou. Naše motto je “nápady nemají žádnou hierarchii”.

Našim zákazníkům poskytujeme unikátní simulační produkty spl-
ňující komplexní požadavky na rychlý a efektivní výcvik a trénink.

Je nás asi 350 a máme pobočky na 4 kontinentech. Ta největší je 
právě tady v Praze, kde nás je dohromady už víc než 180.

Chceš vědět víc, nebo vidět VBS4 v akci? Stav se za námi, rádi ti 
zodpovíme jakékoliv dotazy.

HLEDÁME

Programátory, testery, technické designery, kteří mají práci jako 
hobby a až potom jako profesi. Děláme na fakt zajímavých věcech, 
od 3D renderingu přes AR / VR až po simulaci celých světů v cloudu, 
takže naše projekty a úkoly prověří i ty nejdrsnější povahy ;)

Na druhé straně upřednostňujeme motivované a spokojené za-
městnance, takže žádné šibeniční deadliny nebo tahání přesčasů 
- my naše produkty dodáváme, když jsou opravdu hotové.

NABÍZÍME

Práci, co má smysl. To není fráze – naše řešení chrání lidské životy 
i životní prostředí.

Super projekty - Možnost dělat na věcech, které běžný smrtelník 
nemá možnost vyzkoušet.

Unikátní prostředí - 15 národností, jeden cíl – vyvíjet nejlepší 
simulační software na světě.

Support – jak lidský tak technický. Training budget, dedikovaný 
mentor. Napořád.
Férové podmínky – plat, benefi ty, žádné kariérní stropy. Řada 
našich seniorů u nás začínala tak jako můžeš začít ty.

kontakty Kamila Matoušková
kamila.matouskova@bisimulations.com
+420 774 251 888
www.bisimulations.com

Pernerova 691/42
186 00 Praha 8, Karlín

HLEDANÉ OBORY

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA

částečný úvazek

plný úvazek

diplomová / bakalářská práce

praxe / stáž

brigáda

trainee program

strojní

elektro

IT

aplikované vědy

stavební

ekonomie

design

jazyky

humanitní

právo

ostatní

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA

HLEDANÉ OBORY

 little text as possible, screenshot, 

Join the BISim team with QR code 

to careers pg underneath



44

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA

HLEDANÉ OBORY

DÁME VÁM 
PŘÍLEŽITOST ZAZÁŘIT
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BRUSH SEM s.r.o.

PROFIL SPOLEČNOSTI

BRUSH SEM, s.r.o. je největší výrobce generátorů o výkonu nad 
20 MVA v ČR. Od října 2022 jsme součástí nadnárodní značky Baker 
Hughes, působící ve více než 120 zemích světa a s více než 54 tis. 
zaměstnanci. BRUSH SEM, s.r.o. je už téměř 100 let tradiční partner 
pro dodávky a servis generátorů. 

Aktivně se podílíme a podporujeme snahy o rozšiřování udržitel-
ných zdrojů energie. Jako společnost zabývající se inovativními 
řešeními s širokou znalostí energetických systémů jsme důležitým 
průmyslovým partnerem předních světových fi rem.

V naší výrobní společnosti v Plzni zaměstnáváme téměř 600 za-
městnanců především elektrotechnického a strojního zaměření. 

HLEDÁME

Studentům a absolventům nabízíme příležitost získat cenné odbor-
né zkušenosti, praxi při studiu a možnost podílet se na mezinárod-
ních projektech. Pokud se chcete dále rozvíjet a vzdělávat, máte 
analytické a technické myšlení, organizační schopnosti, láká vás 
spolupráce se zkušenými kolegy a nebojíte se komunikovat anglic-
ky, neváhejte se nám ozvat.

NABÍZÍME

• Práci ve stabilní společnosti se zkušenými kolegy;
• Zajímavé platové ohodnocení a benefi ty;
• Flexibilní pracovní dobu a možnost práce z domova;
• Další vzdělávání a rozvoj;
• Možnost nastartování kariéry a dlouhodobého uplatnění.

Konkrétní aktuálně otevřené pozice najdete na www.brush-sem.cz

kontakty Ivana Viergutz
Ivana.Viergutz@brush.eu
+420 734 643 391
www.brush-sem.cz

Edvarda Beneše 564/39
301 00 Plzeň
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Ať je projektem zachování fresek na stropě Sixtinské kaple, 
inovativní vytápění bazénů pro plavce světové třídy, nebo vedení 
hnutí ekologického stavebnictví v nejpokrokovějších městech 
světa, rozhodně za ním najdete zaměstnance společnosti Carrier.

UDRŽITELNOST

INOVACE

DOKONALOST

HISTORIE

Carrier Refrigeration Operation Czech Republic s.r.o. 
je předním dodavatelem vysoce účinných kompletních 

klimatizačních, chladicích a mrazicích systémů

Nabízíme vám kariéru ve společnosti Carrier.

více informací na www.carrier.com
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PROFIL SPOLEČNOSTI

Carrier je světovým leaderem v nabídce technologií vytápění, 
klimatizování a chladírenských řešení. Ať je projektem zachování 
fresek na stropě Sixtinské kaple, inovativní vytápění bazénů pro 
plavce světové třídy, nebo vedení hnutí ekologického stavebnictví 
v nejpokrokovějších městech světa, rozhodně zde najdete zaměst-
nance společnosti Carrier. Tým Carrier každý den usiluje o pokoření 
některé z nejunikátnější a nejnapínavějších globálních výzev sou-
visejících s vytápěním, klimatizací a chlazením.

HLEDÁME

Všechny šikovné pracanty, kteří se chtějí podílet na smysluplné 
spolupráci na společném díle v partě „srdcařů“ v jedné z našich 
dvou továren /Beroun, Mýto/ nebo v globálnim business centru 
v Praze.
Ideální je, když máte SŠ/ VŠ vzdělání a praxi ve strojírenském, 
ekonomickém nebo jiném oboru. Pokud ji nemáte – jsme tu, abyste 
ji získali.
KARIÉRU MÁTE VE SVÝCH RUKOU! 

NABÍZÍME

Usilujeme o získání a udržení výrazných talentů. Každý zaměstnanec 
bez ohledu na zastávanou pozici může ovlivňovat svůj kariérní 
růst. Každý má přístup ke školení a vzdělávání. Koneckonců, jste-li 
zaměstnancem přední světové společnosti se světovými produkty, 
je samozřejmé, že máte možnost vybudovat si kariéru vašich snů!

kontakty Petra Šlossarová
petra.slossarova@carrier.com
+420 739 608 596
www.carrier.com
www.facebook.com/carrierathome
www.linkedin.com/company/carrier-commercial-refrigeration/
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Carrier Refrigeration Operation 
Czech Republic s.r.o.
Lidická 323, Beroun
Plzeňská 601, Mýto u Rokycan
Evropská 2590/33C, Praha 6 - Dejvice
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Ať je projektem zachování fresek na stropě Sixtinské kaple, 
inovativní vytápění bazénů pro plavce světové třídy, nebo vedení 
hnutí ekologického stavebnictví v nejpokrokovějších městech 
světa, rozhodně za ním najdete zaměstnance společnosti Carrier.

UDRŽITELNOST

INOVACE

DOKONALOST

HISTORIE

Carrier Refrigeration Operation Czech Republic s.r.o. 
je předním dodavatelem vysoce účinných kompletních 

klimatizačních, chladicích a mrazicích systémů

Nabízíme vám kariéru ve společnosti Carrier.

více informací na www.carrier.com
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CertiCon a.s.

PROFIL SPOLEČNOSTI
Před více než čtvrt stoletím začal v Praze psát svůj příběh CertiCon, 
který svým přístupem k vědě a technologiím doslova mění svět. 
V průběhu času se z malé lokální fi rmy stala špičková vědecko-
technologická společnost.

Zdravotnictví, automotive, telekomunikace, průmyslová výroba. To 
jsou oblasti, ve kterých CertiCon uplatňuje znalosti svých expertů 
a vyvíjí řešení, která zkvalitňují a zjednodušují životy nás všech. 
Unikátní přidanou hodnotou společnosti je vlastní aplikovaný 
výzkum. 

CertiCon sídlí v Praze nedaleko ČVUT, nicméně v průběhu let roz-
šířil své působení do řady dalších lokalit. Pobočky najdete v Plzni, 
Ostravě, Olomouci, Pardubicích a nově i na Slovensku v Žilině.

HLEDÁME
Hledáme nejen zkušené mid/senior vývojáře a testery, ale také 
nadšené juniory nebo studenty oboru IT s chutí zlepšovat své 
dovednosti. 

Máš chuť pracovat na vývoji SW pro kardiostimulátory nebo tě 
naopak láká vývoj a správa SW technologie pro automobilové 
servisy? Zajímá tě computer vision?
V CertiConu nabízíme práci na zajímavých projektech, které mají 
smysl a globální dopad.
Z technologií u nás využiješ:
JAVA / JavaFX
C/C++ / C# SQL
GIT
Docker
RabbitMQ, OS Linux, Windows a další

NABÍZÍME
V CertiConu bereme každý projekt jako výzvu, proto v rámci 
společnosti jednu z klíčových rolí představuje týmové pojetí 
práce. Každý má možnost rozvíjet svůj potenciál a získávat nové 
zkušenosti od zkušenějších kolegů.
Zásadním cílem společnosti je nabízet zaměstnancům pravidelné 
vzdělávání a nabírání zkušeností v oblastech, které společně 
konzultujeme.

A na velké open space prostory zapomeň. U nás se můžeš těšit na 
moderně vybavené kanceláře a společné relax zóny.

kontakty Eliška Galiová
eliska.galiova@certicon.cz
+420 728 814 220
https://makejvit.cz/
www.facebook.com/CertiCon
www.linkedin.com/company/makej-v-it/

Evropská 2758/11
160 00 Praha 6
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CGI IT Czech Republic s.r.o.

PROFIL SPOLEČNOSTI

CGI patří k největším nezávislým firmám v oblasti IT a podnikového 
poradenství na světě. Již 46 let svým klientům poskytujeme 
prvotřídní služby napříč řadou sektorů. V 21 průmyslových 
odvětvích ve 400 lokalitách po celém světě poskytuje našich 
88 500 profesionálů komplexní, škálovatelné a udržitelné IT  
a obchodní poradenské služby, které jsou zastřešeny globálně  
a dodávány lokálně. Tento model pomáhá našim klientům digitálně 
transformovat organizace a urychlovat výsledky. Na českém trhu 
působíme od roku 1993 a zaměstnáváme téměř 800 IT specialistů.

CGI CS&EE (Czech Republic, Slovakia & Eastern Europe) se zabývá 
především systémovými integracemi pro oblast telekomunikací, 
energetiky, finančních služeb, kosmických technologií a veřejné 
správy. 

HLEDÁME

Studenty nebo absolventy, kteří by měli zájem zaměřit se 
na programování a vývoj SW (SAP nebo integrace – WSO2, 
backend nebo frontend, JAVA, kotlin, python, javascript apod.), 
vývoj mobilních aplikací (pro iOS nebo Android), testovaní SW 
(manuální nebo automatizované), případně správu a tvorbu IT 
infrastruktury, UX/UI Design, RPA – robotic process automation. 

NABÍZÍME

Částečný úvazek pro studenty, možnost spolupráce při tvorbě 
bakalářské nebo diplomové práce, brigádu pro studenty, zajímavé 
juniorní pozice pro čerstvé absolventy. Máme zájem o absolventy/
studenty z oboru IT, případně designu.

kontakty Ivana Černá
ivana.cerna@cgi.com
+420 775 985 083
www.cgi.com/ceska-republika/cs
www.facebook.com/CGI.CSEE/
www.linkedin.com/company/cgi/

Laurinova 2800/4
155 00 Praha
(Pobočky: Praha, Brno, Ostrava, Plzeň)
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Ivana Černá
ivana.cerna@cgi.com
+420 775 985 083
www.cgi.com/ceska-republika/cs
www.facebook.com/CGI.CSEE/
www.linkedin.com/company/cgi/

Compteq io. s.r.o. 

PROFIL SPOLEČNOSTI

Jsme vývojáři špičkové průmyslové elektroniky a specializujeme 
se na vývoj embedded hardware a systémů. Naše počítače mohou 
pracovat všude tam, kde není možné využít běžné osobní počíta-
če a servery. Pomáhají automatizovat v oborech, které se potýkají 
s velmi specifi ckými požadavky nebo nepříznivými vlivy okolní-
ho prostředí - jako například letecká, námořní a pozemní doprava 
a průmyslová automatizace. V neposlední řadě najdete naše zaří-
zení ve zdravotnictví, kde denně pomáhají při záchraně lidských 
životů.

Jsme dynamická fi rma se startupovým duchem a týmem skvělých 
HW/SW/SI lidí, kteří vyvíjejí špičkovou průmyslovou elektroniku 
a embedded počítačové systémy. Máme krásné a moderní zázemí 
v technologickém parku v Plzni a na lidech nám tu záleží. 

HLEDÁME

 Lidi se zájmem o elektrotechniku, mechaniku, konstrukci, HW nebo 
SW. Takové, kteří se nebojí vyvíjet zařízení, která ještě neexistují. 
Ty, co mají svůj názor, nebojí se ho říct, dokážou pracovat v týmu 
i dotahovat věci do konce. 

NABÍZÍME

Pokud tě baví elektrotechnika, zajímáš se o svět automatizace 
a IoT, máš správný zápal pro věc a chceš spolupracovat na vývoji 
mikroelektroniky, pak přesně Tebe hledáme!

Nabízíme práci ve vývoji špičkové elektroniky na plný i částečný 
úvazek nebo pracovní stáž. 
A to nejen lidem v elektro vzděláním, ale třeba i konstruktérům 
nebo lidem, kteří chtějí pracovat na špičkových prototypových 
zařízeních a jsou manuálně zruční. 

kontakty Kateřina Štěpánová 
katerina.stepanova@compteq.io
+420 724 789 949
www.compteq.io

Teslova 1120/1
301 00 Plzeň

HLEDANÉ OBORY
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Continental Barum s.r.o.

PROFIL SPOLEČNOSTI

Continental je jedním z předních dodavatelů průkopnických tech-
nologií a chytrých řešení pro svět v pohybu. Zvídavost a inovace 
jsou v našem DNA už více než 150 let a důkazem je široké portfolio 
špičkových produktů a služeb pro automobilový průmysl. Působí-
me v 58 zemích světa a je nás více než 190 000. V Česku s námi 
pracuje více než 10 000 kolegů a najdeš nás v těchto lokalitách: 
Adršpach, Brandýs nad Labem, Frenštát pod Radhoštěm, Horšovský 
Týn, Jičín, Otrokovice a Ostrava.

HLEDÁME

Hledáme motivované studenty a absolventy, kteří chtějí prohlubo-
vat nebo aplikovat své znalosti a nastartovat svou kariéru v silné 
mezinárodní fi rmě.

Vyzkoušej:
• stáže, během kterých budeš pracovat na reálných projektech 

a učit se od našich expertů,
• možnost zpracovat bakalářku nebo diplomku, která může 

vyřešit reálné výzvy byznysu,
• na míru ušité fl exibilní úvazky už během studia ,
• propracovaný Trainee Program nebo zajímavé kariérní 

možnosti s adekvátním ohodnocením hned po ukončení studia.

NABÍZÍME

A na co se můžeš těšit?
• Příležitost prohlubovat své znalosti a pracovat s nejnovějšími 

technologiemi
• Široké možnosti pro kariérní růst, ať už v rámci Česka, nebo 

globálně 
• Propracovanou nabídku programů pro profesní i osobnostní 

růst a lekce angličtiny v pracovní době
• Flexibilní pracovní dobu, home offi  ce i práci ze zahraničí
• Respektující a přátelskou fi remní kulturu
• Příležitosti cestovat a učit se nové věci i za hranicemi ČR
• Velkorysé benefi ty včetně výrazných slev na pneumatiky 

kontakty Viktor Mechl
personalni@barum.cz
+420 577 514 461
https://continental.jobs.cz/
https://www.facebook.com/ContinentalKarieraCZ/

Objízdná 1628
765 02 Otrokovice

HLEDANÉ OBORY
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cz.MicroNova s.r.o.

PROFIL SPOLEČNOSTI

Naší hlavní doménou v české MicroNově je vývoj testovacích sys-
témů typu hardware-in-the-loop (HiL). Největší výrobci automobi-
lů, jako jsou Volkswagen, Porsche, Audi nebo BMW, se spoléhají na 
naše řešení při real time testování řídicích jednotek. 

Nečekej u nás anonymní svět korporátu. Všichni si tykáme, striktní 
dress-code u nás neexistuje. Trávíme spolu hodně času i mimo práci 
a pravidelně pořádáme různé teambuildingové aktivity. Jsme pros-
tě prima parta a snažíme se, aby práce byla i zábava. 

HLEDÁME

Do našeho stále rostoucího týmu hledáme především schopné 
studenty a absolventy. Ať už Tě baví vývoj SW, chceš se v budoucnu 
věnovat řízení projektů nebo se chceš podílet přímo na stavbě HW, 
u nás se můžeš realizovat.
Uvítáme technické vzdělání a znalost angličtiny. Důležité je pro 
nás Tvoje nadšení a ochota se učit. Hledáme především stejné 
nadšence do techniky, jako jsme my :).
Baví Tě hledat netradiční řešení, jsi trochu „petrolhead" a chceš se 
dostat do světa testování? Ozvi se nám!

NABÍZÍME

• Prostředí, kde se dobře pracuje - můžeš pracovat v Plzni, 
Jablonci nad Nisou nebo v Mladé Boleslavi. 

• Work-life balance - 5 týdnů dovolené, fl exibilní pracovní dobu, 
možnost home-offi  ce.

• Stravenky a kafe kolik vypiješ.
• Tvou práci dokážeme ocenit i fi nančně - pravidelně zvyšujeme 

mzdy a vyplácíme 13. mzdu. 
• Tvůj názor nás zajímá - podporujeme inovativní myšlenky 

a zajímavé nápady nenecháme zapadnout.

kontakty Taťána Růžičková 
tatana.ruzickova@micronova.cz
+420 722 098 899
www.micronova.cz
www.facebook.com/MicroNovaCZ
www.linkedin.com/company/micronova/

Koterovská 2827/152
326 00 Plzeň
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Taťána Růžičková 
tatana.ruzickova@micronova.cz
+420 722 098 899
www.micronova.cz
www.facebook.com/MicroNovaCZ
www.linkedin.com/company/micronova/

CZECH-CONT s.r.o.

PROFIL SPOLEČNOSTI

Společnost vyrábí kancelářské a sanitární kontejnery. Je jedním 
z  výrobních závodů rakouské společnosti CONTAINEX.

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

Filozofi e 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 
kooperativní a s plnou důvěrou v její zaměstnance. 
Nabízíme nadstandardní mzdové ohodnocení s prémiovým systé-
mem, pět týdnů dovolené a mnoho dalších benefi tů.

kontakty Martina Brucknerová
brucknerova@czech-cont.cz
+420 720 942 006
www.czech-cont.cz

Mořičovská 265
363 01 Ostrov
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ČEPS, a.s.

PROFIL SPOLEČNOSTI

Společnost ČEPS je výhradním provozovatelem přenosové soustavy 
ČR, která tvoří páteřní síť elektrizační soustavy. Zajišťuje bezpečný 
a spolehlivý přenos elektřiny od výrobců k distributorům a dále 
rovnováhu mezi výrobou a spotřebou elektrické energie, která je 
nezbytným předpokladem fungování elektrizační sítě. 

Dceřiná společnost ČEPS Invest zajištuje inženýrské a dodavatelské 
činnosti pro elektroenergetická rozvodná zařízení. Specializuje se 
na zařízení vvn a zvn.

HLEDÁME

Hledáme talentované a motivované studenty či absolventy ener-
getiky a elektrotechniky se zájmem o vystudovaný obor, kterým 
můžeme předávat naše zkušenosti. Vítáme kolegy, které baví pra-
covat v týmu a chtějí se dále učit a vybudovat si unikátní profesní 
know-how pro další kariéru. 

NABÍZÍME

Studentům VŠ nabízíme stáže, stipendijní programy, brigády, 
naši odborníci spolupracují se studenty na kvalifi kačních pracích. 
Každý rok se s námi můžete potkat na Letní škole, která umožňuje 
studentům poznat během jednoho týdne fi rmu ze všech úhlů 
pohledu. Absolventi u nás spolupracují s respektovanými odborníky, 
účastní se zajímavých moderních projektů, vidí výsledky své práce 
a také za ně přijímají odpovědnost, čímž dál rostou. Zaměstnance 
odměňujeme širokou škálou zaměstnaneckých benefi tů. 

kontakty Robin Helebrant
helebrant@ceps.cz
+420 720 032 875
www.ceps.cz/cs/
www.facebook.com/skupinaceps
www.linkedin.com/company/-eps-a.s./

Elektrárenská 774/2
101 00 Praha 10
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Robin Helebrant
helebrant@ceps.cz
+420 720 032 875
www.ceps.cz/cs/
www.facebook.com/skupinaceps
www.linkedin.com/company/-eps-a.s./

Česká národní banka

PROFIL SPOLEČNOSTI
ČNB patří mezi nejprestižnější zaměstnavatele v České republice.  
Získáte u nás stabilní zaměstnání a jedinečnou možnost profesního 
i odborného rozvoje. Erudice, profesionality a loajality si ceníme. 
O tom svědčí i relativně nízká, pouze 5 % fl uktuace našich 
zaměstnanců.  ČNB pečuje o cenovou a fi nanční stabilitu, dbá na 
bezpečné fungování fi nančního systému v ČR, vydává bankovky 
a mince, řídí peněžní oběh a vykonává dohled nad subjekty 
působícími na fi nančním trhu.

HLEDÁME
Možná budete překvapeni, ale v ČNB najdou uplatnění jak eko-
nomové a právníci, tak kuchaři či policisté. Na věku nám ne-
záleží - pracují u nás čerství absolventi i kolegové a kolegyně 
s mnohaletými zkušenostmi. Vyrovnaný je také počet mužů a žen, 
z nichž mnohé zastávají vedoucí pozice.

PRŮBĚH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Zašlete nám svůj životopis s poznámkou, o jakou pozici máte zájem, 
a my se Vám v průběhu několika dní ozveme. Ty z vás, pro které 
najdeme vhodné uplatnění, si pak pozveme na osobní setkání :)

NABÍZÍME
• systém cafeterie,
• 5 týdnů dovolené,
• 5 sick days,
• závodní jídelna a kantýna,
• příspěvek na penzijní nebo životní pojištění,
• odborná školení a jazykové kurzy,
• mezinárodní semináře a stáže,
• nadstandardní zdravotní péče,
• výměnné zahraniční rekreace,
• kulturní a společenské akce,
• sportovní kluby, sportovní a relaxační centrum.

ČNB je centrální bankou České republiky a orgánem vykonávajícím 
dohled nad fi nančním trhem. Je zřízena Ústavou České republiky 
a svou činnost vyvíjí v souladu se zákonem č. 6/1993 Sb., o České 
národní bance a dalšími právními předpisy. Česká národní banka 
není součástí veřejných rozpočtů České republiky a její náklady 
tudíž nejsou náklady daňových poplatníků, což zajišťuje její 
nezávislost. Na její práci a odbornost spoléhají všechny ekonomické 
subjekty od bank přes korporace až po samotné domácnosti.

kontakty Lukáš Fiala
lukas.fi ala@cnb.cz
+420 224 412 929
www.cnb.cz/cs/
www.facebook.com/CeskaNarodniBanka/
www.linkedin.com/company/czech-national-bank

Na Příkopě 28
115 03 Praha 1
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České Radiokomunikace a.s.

PROFIL SPOLEČNOSTI

Jsme moderní a otevřená společnost s perspektivním oborem pod-
nikání. Spolurozhodujeme o budoucnosti vysílacího a ICT prostředí 
v České republice.
• jsme lídr trhu v oblasti televizního a rozhlasového vysílání & OTT
• jsme komplexní poskytovatel ICT a cloudových služeb
• jsme významný majitel telekomunikační infrastruktury 

a datových center
• jsme přední poskytovatel IoT služeb

Nabízíme příjemné pracovní prostředí utvářené přátelskou 
atmosférou a vysoce kvalifi kovanými týmy odborníků. Navzájem 
si pomáháme, protože víme, že všichni směřujeme za společným 
cílem.

HLEDÁME

Konkrétní aktuální nabídky volných pozic najdeš vždy na
www.cra.cz/kariera. Typickými nabídkami pro studenty a absolven-
ty jsou obvykle odborné juniorní pozice do IT a provozu (dohledové 
centrum, programátoři, IT administrátoři), do fi nancí, marketingu 
i na obchodní oddělení.

NABÍZÍME

Jako student u nás můžeš získat jedinečné pracovní zkušenosti 
v oblasti TV a rozhlasového vysílání a ICT služeb. Podílet se na 
zajímavých projektech v oblasti datových center, cloud computingu 
a IoT služeb.
Jako absolvent se hned na počátku své kariéry u nás zapojíš do 
vývoje nových technologií, jejich aplikace do praxe a staneš se 
součástí inovativních týmů složených ze zkušených odborníků.

kontakty Kristýna Špaňhelová
k.spanhelova@cra.cz
+420 725 582 552
www.cra.cz

Skokanská 2117/1
169 00 Praha 6
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Kristýna Špaňhelová
k.spanhelova@cra.cz
+420 725 582 552
www.cra.cz

DAIKIN INDUSTRIES 
CZECH REPUBLIC s.r.o.

PROFIL SPOLEČNOSTI
Společnost Daikin je největší světový vývojce a výrobce zařízení pro 
vytápění, větrání a klimatizaci, včetně tepelných čerpadel. V rámci 
korporace zaměstnáváme více než 67 tisíc zaměstnanců.

Jednu z nejvýznamnějších rolí v rámci skupiny zastává závod v Plzni, 
který již 19 let zásobuje svými produkty celou Evropu, Střední vý-
chod a Afriku. Díky vlastnímu vývojovému centru, jehož součástí jsou 
rozsáhlé testovací laboratoře, se nám daří rozšiřovat portfolio našich 
modelů a reagovat na rychle se měnící požadavky trhu. 
Jelikož aktuálně významně roste poptávka po tepelných čerpadlech, 
rozšiřujeme také kapacitu naší výroby a zavádíme do ní více prvků 
automatizace, robotizace a strojového vidění.

HLEDÁME
Schopné a talentované absolventy/ky zejména do Vývojového oddě-
lení a Inženýringu. Aktivní studenty/ky, kteří dokáží skloubit studium 
a praxi. Týmové hráče, kteří se nebojí převzít odpovědnost.
Nejčastěji obsazované pozice:
• Development engineer
• Testing engineer
• CAD Specialist
• Refrigerant Control Engineer
• Quality engineer
• Production engineer
• Automation Engineer
• Tester SW
• Compliance Specialist
• Trainee program pro studenty/ky technických oborů

NABÍZÍME
• pravidelné roční navyšování mzdy k 1. 4.
• podpora odborného a kariérního růstu
• fl exibilní pracovní doba a možnost HO
• půlroční fi nanční bonusy až do výše 14.mzdy
• 25 - 28 dnů dovolené
• příspěvek na penzijní připojištění nebo životní pojištění
• bezplatné jazykové kurzy
• dotovaná mezinárodní kuchyně
• zaměstnanecká sleva na fi remní výrobky - například tepelné 

čerpadlo
• kafeterie
• zajímavý nástupní bonus
• podporu při relokaci formou relokačního bonusu

Tomáš Matoušek, HR Supervisor
matousek.t@daikinczech.cz
+420 724 633 533
www.daikinczech.cz
www.facebook.com/daikinplzen
www.linkedin.com/company/daikin-czech-republic/

U Nové Hospody 1155/1 
301 00 Plzeň
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Decathlon

PROFIL SPOLEČNOSTI
Jsme rodinná fi rma, kde mají lidé to nejdůležitější místo.
Roku 1976 byl ve Francii uveden pod značkou Decathlon koncept 
„Všechny sporty pod jednou střechou“. Dnes je naše společnost 
v 60 zemích světa a zaměstnává přes 105 000 sportovců. V České re-
publice máme zatím 25 prodejen a více než 1900 spoluhráčů, které 
spojuje jedinečná fi remní kultura, vyznačující se energií, odpovědností, 
velkorysostí a autenticitou. Naším smyslem je udržitelným způsobem 
zpřístupnit radost ze sportu co nejvíce lidem.

HLEDÁME - CO BY TI NEMĚLO CHYBĚT?
• Leadership - přirozeně dokážeš vést tým k dosažení společného cíle
• Sport - běžnou součástí tvého života je sport a pohyb
• Angličtina - zvládneš se domluvit i se zahraničními kolegy
• Ochota - pro své kolegy i zákazníky jseš tu vždy, když tě potřebují
• Praktické myšlení - ať se jedná o jednoduché či složité rozhodnutí, 

používáš selský rozum
• Mobilita - víš, že když chceš růst a posouvat se dál, musíš občas 

změnit své působiště
• Zodpovědnost - stavíš se čelem ke svým závazkům

NABÍZÍME - NA CO SE U NÁS MŮŽEŠ TĚŠIT?
• Vedení týmu - svůj tým si sestavíš sám/a a zajišťuješ jeho rozvoj
• Zodpovědnost za ekonomické výsledky - analyzuješ konkurenci 

a zodpovídáš za ekonomické výsledky a rentabilitu svého oddělení
• Tvorba nabídky - rozhoduješ o výběru produktů pro naše zákazníky 

na základě lokální potřeby
• Oslava vítězství - se svým týmem oslavuješ úspěchy 

a pravidelně sportujete
• Tvorba obchodní politiky - tvoříš a realizuješ obchodní strategie 

svého sportu a dohlížíš na plnění fi nančních plánů
• Navazování spolupráce - hledáš vhodné obchodní partnery 

a vyjednáváš s nimi budoucí spolupráci

CO ZA TO ZÍSKÁŠ?
• Sport for all - příspěvek na sport nebo zvýhodněná Multisport karta
• Kariérní růst - individuální plán rozvoje podle zájmů a schopností
• Flexibilní pracovní doba - pracovní doba nastavována dle vlastních 

možností
• Ambassador značky - sleva 25 % na výrobky našich značek
• Profi t share - splněné cíle se promítají do výplaty. Měsíčně až 

10 %, ročně pak až do výše 2 platů.
• Týmové meetingy - pravidelné sportovní meetingy každý měsíc
• Relaxace - 25 dnů dovolené na pořádný odpočinek
• Investice - v Decathlonu se můžeš stát akcionářem fi rmy a tím si 

zhodnotit své úspory

kontakty Petr Nožička
petr.nozicka@decathlon.com
+420 377 152 300
https://kariera.decathlon.cz/

Stavbařská 2
301 00 Plzeň 3
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Petr Nožička
petr.nozicka@decathlon.com
+420 377 152 300
https://kariera.decathlon.cz/

HLEDANÉ OBORY
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Diebold Nixdorf s.r.o.

PROFIL SPOLEČNOSTI

Diebold Nixdorf zajišťuje pro své zákazníky výrobu, prodej, instalaci 
a servis bankomatů, pokladen i samoobslužných kiosků. 

V Plzni již několik let vyvíjíme softwarove pro banky po celém světě 
a stali jsme se globálním vývojovým centrem čerpajícím z mezinárod-
ních zkušeností a profesionálního přístupu našich zaměstnanců.

HLEDÁME 

PRÁVĚ VÁS...

... pokud chcete nastartovat svoji kariéru v IT a máte:

• logické uvažování
• chuť se učit
• komunikativní znalost Aj
• povědomí o některé z těchto technologií – Java SE/EE, 

JavaScript, Spring, Oracle DB, PostgreSQL, MS SQL, CSS, HTML 

anebo jste již zkušený 

• SW developer 
• QA engineer
• Support engineer

Přijďte si s námi během veletrhu vypít kávu, podívat se na 
prezentaci bankomatu, která se bude konat v 11:00, zasoutěžit si 
a především poznat nás, své potenciální budoucí kolegy!

NABÍZÍME

Velmi pestrou škálu benefi tů:

• Flexibilní pracovní dobu
• HomeOffi  ce, příspěvek na práci z domova
• 5 týdnů dovolené + 4 sick days + 2 dny volna na charitativní aktivity
• Stravenky ve výši 150,- Kč 
• Příspěvek na penzijní připojištění
• Roční jízdenku na MHD
• Sodexo Benefi ty (1.250,- Kč měsíčně)
• Multisport kartu
• Možnost cestovat

kontakty Veronika Wildová
veronika.wildova@dieboldnixdorf.com
+420 733 618 547
www.dnpilsen.cz/
www.linkedin.com/company/diebold/

Poděbradova 2842/1
301 00 Plzeň

HLEDANÉ OBORY
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ROZTOČ SVOU 
KARIÉRU 
S #DOOSANSKODA

www.roztacimesvet.cz
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Doosan Škoda Power s.r.o.

PROFIL SPOLEČNOSTI

Jsme přední světový výrobce a dodavatel zařízení, technologií a zá-
kaznických služeb v oblasti moderní energetiky. 
Naše portfolio zahrnuje parní turbíny v rozpětí výkonů 4 až 
1200MW pro široký rozsah aplikací jako spalovny odpadu a bio-
masy, paroplynové elektrárny, chemický a ropný průmysl, kombi-
novanou výrobu elektřiny a tepla, systémy koncentrované sluneční 
energie nebo malé modulární reaktory. 
Od roku 2009 jsme součástí skupiny Doosan. Pro naše výrobky 
a produkty využíváme nejnovější technologie a dodáváme je do 
celého světa.

HLEDÁME

Talentované cílevědomé studenty s chutí získat praxi v globální 
společnosti a s nadšením zapojit se do řešení reálných projektů. 
Možnost uplatnění u nás najdeš již při studiu v rámci Trainee 
programu nebo jako absolvent.
Zajímá tě, koho hledáme právě teď? 
Mrkni na www.roztacimesvet.cz a roztoč svou kariéru s turbínami!

NABÍZÍME

• Trainee program pro studenty 3. - 5. ročníku VŠ
• Stipendium až 5000 Kč měsíčně
• Možnost zpracování bakalářek a diplomek u nás
• Uplatnění pro absolventy
• Flexibilní docházku
• Možnost cestování, pokud budeš chtít
• Osobní a profesní rozvoj podle tvých představ
• Budeš součástí týmu skutečných kapacit v oboru

kontakty Ing. Tereza Brožíková
student@doosan.com
+420 739 586 960
www.roztacimesvet.cz
www.facebook.com/doosanplzen
www.linkedin.com/company/doosan-skoda-power

Tylova 1/57
301 28 Plzeň

HLEDANÉ OBORY
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Nastartujte svou kariéru u nás v EvoBusu!
Společnost EvoBus Česká republika s.r.o. je výrobcem autobusů Mercedes-Benz a Setra, 
patří do koncernu Daimler Truck AG a v České republice působí již 25 let. Staňte se součás-
tí našeho rostoucího týmu, který vyrábí karoserie pro autobusy ve výrobním závodě v Holý-
šově, díky nejvyspělejším technologiím. Nabízíme tyto pracovní příležitosti:

733 627 642 / EvoBus.jobs.cz / kariera.evobus@daimlertruck.com

V programu „Podporujeme talenty“ nabízíme motivovaným 
vysokoškolským studentům získat pracovní zkušenosti 
v profesionálních týmech mezinárodní společnosti. 

BOS+ specialista
Administrativní pracovník
Disponent nakupovaných dílů
Konstruktér provozních prostředků
Vedoucí dispozice a řízení zakázek
Technik pro zajištění výrobních prostředků
Koordinace a řízení výrobních projektů

Elektrikář-údržba
Lakýrník AF
Manipulant výroby
Pracovník kvality
Technik kvality
Rovnač
Svářeč
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EvoBus Česká republika s.r.o.

PROFIL SPOLEČNOSTI

Společnost EvoBus Česká republika vyrábí karoserie autobusů 
Mercedes-Benz a Setra ve výrobním závodě v Holýšově. Zodpovídá 
zároveň za prodej autobusů a servisní služby na českém trhu. Patří 
do úspěšného koncernu Daimler Truck AG.
V České republice působí EvoBus již 25 let a zaměstnává více než 
900 pracovníků různých profesí. Výrobní komplex závodu Holýšov 
expanduje a nabízí mnoho pracovních příležitostí. Společnost 
nabízí dlouholetou tradici, zkušenosti a znalosti automobilového 
prostředí s orientací na kvalitu a nevyšší technologický pokrok.

HLEDÁME

Pro náš program „Podporujeme studenty” hledáme:
• motivované VŠ studenty denního studia technického nebo 

ekonomického směru
• znalost cizích jazyků výhodou (NJ nebo AJ)
• uživatelská znalost MS Offi  ce
• dobré komunikační schopnosti a organizační dovednosti
• kreativní a aktivní přístup k práci a řešení problémů
• schopnost a ochota se rozvíjet

NABÍZÍME

Přednosti programu:
• skvělé fi nanční ohodnocení
• témata a podpora při tvorbě bakalářské a diplomové práce
• možnost budoucího zaměstnání ve významné nadnárodní 

společnosti
• praxe a seznámení se skutečným „pracovním životem”
• možnost odborného rozvoje a vzdělávacích programů
• účast na zajímavých projektech

kontakty HR oddělení
kariera.evobus@daimlertruck.com
+420 733 627 642
www.evobus.cz
EvoBus.jobs.cz
www.facebook.com/EvoBusCeskaRepublika

Sídlo společnosti:
Na Hůrce 211/10
161 00 Praha 6 – Ruzyně

Výrobní závod:
K EvoBusu 610 
345 62 Holýšov 

HLEDANÉ OBORY
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Nastartujte svou kariéru u nás v EvoBusu!
Společnost EvoBus Česká republika s.r.o. je výrobcem autobusů Mercedes-Benz a Setra, 
patří do koncernu Daimler Truck AG a v České republice působí již 25 let. Staňte se součás-
tí našeho rostoucího týmu, který vyrábí karoserie pro autobusy ve výrobním závodě v Holý-
šově, díky nejvyspělejším technologiím. Nabízíme tyto pracovní příležitosti:

733 627 642 / EvoBus.jobs.cz / kariera.evobus@daimlertruck.com

V programu „Podporujeme talenty“ nabízíme motivovaným 
vysokoškolským studentům získat pracovní zkušenosti 
v profesionálních týmech mezinárodní společnosti. 

BOS+ specialista
Administrativní pracovník
Disponent nakupovaných dílů
Konstruktér provozních prostředků
Vedoucí dispozice a řízení zakázek
Technik pro zajištění výrobních prostředků
Koordinace a řízení výrobních projektů

Elektrikář-údržba
Lakýrník AF
Manipulant výroby
Pracovník kvality
Technik kvality
Rovnač
Svářeč
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Digiteq Automotive

PROFIL SPOLEČNOSTI

Elektrické a elektronické systémy v automobilech hrají stále důle-
žitější roli. Starají se o naše pohodlí i bezpečnost a bez jejich exis-
tence bychom si dnešní jízdu autem uměli jen stěží představit. Je-
jich vývoj a stálá inovace jsou zásadními faktory úspěchu každého 
výrobce automobilů. 

Staň se součástí stabilní nadnárodní společnosti v rámci koncernu 
Volkswagen s 20letou tradicí. Získej zajímavou práci v rostoucím 
oboru a buď v centru vývoje nových automobilových technologií, 
které budou zaváděny do automobilů během příštích 5 let. Jsme 
skvělý tým přátelských kolegů, kteří jsou odborníci v tom, co dělají, 
sdílejí své znalosti a vzájemně se podporují.

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 týdně?
Chtěl/a bys poznat, jaké to je pracovat v nadnárodní fi rmě působící 
v oblasti vývoje a testování v automotive, kde jsou využívány nej-
modernější technologie?
Neváhej a pošli nám své CV! :-)
V případě oboustranné spokojenosti jsme více než otevřeni pokra-
čování spolupráce formou HPP po dokončení Tvého studia.

NABÍZÍME

Při spolupráci na HPP poskytujeme řadu zajímavých výhod jako 
například:
• 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
• Stravenkový paušál
• Multisport
• Zvýhodněný operativní leasing od Škoda Auto
• Jazykové kurzy přímo na pracovišti
• Zajímavá odměna za doporučení nového kolegy 
• Možnost práce na dálku
• Bydlíš dál od Prahy, Bolky i Plzně? Nějak to vymyslíme...

kontakty Jiří Jaroševský 
Jiri.Jarosevsky@digiteqautomotive.com
+420 705 611 039
www.digiteqautomotive.com
www.facebook.com/digiteqautomotive
www.linkedin.com/company/digiteqautomotive/

Novodvorská 994/138
142 21 Praha 4
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Jiří Jaroševský 
Jiri.Jarosevsky@digiteqautomotive.com
+420 705 611 039
www.digiteqautomotive.com
www.facebook.com/digiteqautomotive
www.linkedin.com/company/digiteqautomotive/

Eaton European Innovation Centre

PROFIL SPOLEČNOSTI

Evropské inovační centrum v Roztokách u Prahy, jedno z pěti 
hlavních inovačních center společnosti Eaton, provádí na ploše 
6 850 m² špičkový výzkum zaměřený na vývoj nové generace 
bezpečnějších a efektivnějších systémů pro řízení a využití 
elektrické a mechanické energie.
Inovační centrum se od svého založení v roce 2012 každým rokem 
rozrůstá o nové týmy a technologické oblasti. 

HLEDÁME

V našem inovačním centru nacházejí uplatnění zkušení inženýři 
se specializacemi na elektroniku, mechaniku a vývoj softwaru. 
Otevření jsme taktéž absolventům a rozvíjení jejich potenciálu.

NABÍZÍME

Talentovaným absolventům nabízíme zaškolení a rozvoj, stejně tak 
jako studentům, kteří u nás mají možnost stáží v průběhu celého 
roku.
U nás najdete zajímavou práci na dosah přírodě s komfortem 
parkování v garáži, skvělé pracovní prostředí a unikátní fi remní 
kulturu, sportovní aktivity na pracovišti a nadstandardní platové 
ohodnocení i benefi ty.
Otevřené pozice najdete na stránkách https://www.eaton.com, 
příp. kontaktujte našeho HR Manažera Jaroslava Neuvirtha: 
jaroslavneuvirth@eaton.com.

kontakty Linda Malečková
lindamaleckova2@eaton.com
+420 608 709 939
www.eaton.com
www.facebook.com/eatoncorporation/
www.linkedin.com/company/eaton/mycompany/

Bořivojova 2380
252 63 Roztoky
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Element Materials 
Technology Pilsen s.r.o.

PROFIL SPOLEČNOSTI

Element je vedoucí světová skupina nezávislých laboratoří s více 
než 200 pobočkami po celém světě, které se zabývají testováním 
různých druhů materiálů. 
V Plzni působíme již více než 20 let a nabízíme rozsáhlé služby 
v oblasti materiálového testování počínaje výrobou vzorků až 
po kompletní certifi kaci. Pravidelně se podílíme na vývojových 
projektech pro největší hráče v oblasti letectví a energetiky. Naše 
akreditace a schválení zahrnují ISO 17025, NADCAP, Airbus, Boeing, 
Safran, Pratt and Whitney a další. Pro naše zákazníky zajišťujeme 
výrobu vzorků, tepelné zpracování a nabízíme různé druhy 
mechanických zkoušek např. zkoušky tvrdosti, stress rupture, rázem 
v ohybu, ohybem, únavy, metalografi e.

HLEDÁME

Uplatnění u nás najdou především absolventi strojních a příbuzných 
oborů, ale vítáme kohokoliv s ochotou učit se a dále se rozvíjet. 

V současné chvíli obsazujeme například tyto pozice:
• Quality Engineer
• Creep Test Engineer
• Administrátor zadávání zakázek
• Technik testování
• Pracovník do oddělení metalografi e

NABÍZÍME

• Zázemí stabilní a rozrůstající se společnosti
• Příspěvek na stravování 100 Kč plně hrazený zaměstnavatelem
• Příspěvek na dojíždění dle místa bydliště
• Čtvrtletní odměny
• Overperformace bonus
• Týden dovolené navíc
• Odborná zaškolení 
• Kurzy angličtiny v pracovní době
• Voda a káva na pracovišti zdarma
• Teambuildingové aktivity
• Firemní akce

Lucie Saláková 
lucie.salakova@element.com
+420 725 947 682
https://www.element.com/locations/europe/pilsen

Podnikatelská 1184/39
301 00 Plzeň Skvrňany
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Elkamet s.r.o.

PROFIL SPOLEČNOSTI

Společnost Elkamet s.r.o. je téměř 60 let aktivním subjektem 
mezinárodního trhu. Zaměstnává více než 850 zaměstnanců a díky 
obratu a silnému exportu se řadí mezi úspěšné rostoucí společnosti. 
V ČR vyrábíme technologii extruze a rotačního odlévání nádrže pro 
palivové a hydraulické systémy pro automobilový průmysl a další 
součástky pro zemědělské a stavební stroje.

HLEDÁME

„Chcete skvělou práci hned? Pracujte pro Elkamet”

Hledáme kolegy a kolegyně na pozice: REFERENT ODD. CONTRO-
LLINGU, INŽENÝR KVALITY, ELEKTRIKÁŘ, TECHNOLOG, SMĚNOVÝ 
MISTR, OPERÁTOR VÝROBY, SKLADNÍK, ŘIDIČ VZV, VEDOUCÍ STROJE, 
OBSLUHA FRÉZKY, ÚDRŽBÁŘ

NABÍZÍME

• náborový příspěvek pro nové zaměstnance do výroby 18.000 Kč, 
• odměna zaměstnancům za doporučení nového zaměstnance 

25.000 Kč, 
• měsíční prémie, 
• měsíční bonus za přítomnost, 
• věrnostní prémie, 
• roční odměny, 
• vzdělávací kurzy, 
• hodnotné vánoční dárky, 
• vánoční večírek, 
• stravenkové karty, 
• dárky k významným životním událostem, 
• odměny za zlepšovací návrhy, 
• příspěvek na dopravu, 
• autobusová doprava na 3 trasách Plzeň/Stod/Manětín.

kontakty Jitka Bláhová
info@elkamet.cz
+420 377 194 158
www.elkamet.com/cz/

Myslinka 57
330 23 Nýřany
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eMan a.s.

PROFIL SPOLEČNOSTI

V eManu se s nadšením díváme do budoucnosti a jdeme ji aktivně 
naproti. Vymýšlíme a realizujeme jak šikovné mobilní nebo webové 
aplikace, tak i kompletní softwarová řešení. Nejsme jen vývojářská 
síla, ale také partneři, kteří klientům přináší celkovou podporu. 
Naše řešení používají miliony lidí denně.

Jsme česká fi rma sídlící v Praze. Pobočky máme i v Plzni, Hradci Krá-
lové nebo Děčíně. Pracujeme pro světové fi rmy jako ŠKODA AUTO, 
Volkswagen, ČSOB, Honeywell, ČEZ, E.ON, PPL, Patria ale i pro za-
čínající startupy. Držíme krok s dobou a neustále se udržujeme na 
vývojářské špičce a stále vyhledáváme nové výzvy. Věříme, že chyt-
ré technologie, digitalizace a robotizace jsou hudbou budoucnosti.

HLEDÁME

Do našich týmů hledáme kolegy a kolegyně, kteří chtějí:
• vyvíjet aplikace a chytrá řešení v rámci projektů pro různorodé 

klienty
• spolupracovat v týmu, který má společný cíl, kde se od sebe 

všichni mohou inspirovat a učit se

Aktuálně otevřené pozice najdeš na našich webových stránkách 
v sekci Kariéra.

NABÍZÍME

• 5 tý dnů  dovolené 
• fl exibilitu – č asovou i prostorovou
• vouchery k narozeninám, pracovním výročím apod.
• štědrý rozpočet na podporu týmového ducha společnými 

aktivitami
• možnosti rozvoje a vzdělávání
• pravidelné  fi remní společenské akce
• pohodlné kanceláře s relax zónou, x-boxem, pro sportovce kola 

a koloběžky
• dog friendly prostředí
• na dress code a vykání si u ná s nehrajeme

kontakty www.eman.cz
www.facebook.com/emanprague
www.linkedin.com/company/emanprague

U Pergamenky 1145/12
170 00 Praha 7
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Emplifi  Czech Republic a.s.

PROFIL SPOLEČNOSTI

V Emplifi  vyvíjíme platformu, která společnostem pomáhá poskyto-
vat špičkovou customer experience, tedy to, co jejich zákazníci cítí, 
co si myslí a co prožívají při kontaktu s jejich produktem či službou.
Nástroje, které vyvíjíme, pomáhají fi rmám spravovat sociální sítě 
a plánovat obsah, nastavovat chatboty, dělat zákaznické průzkumy 
a poskytovat zákaznický servis.
Z technologického hlediska je naše platforma soubor aplikací, vět-
šinou propojených pomocí iFramů a federativních modulů, které 
pracují jako jedna platforma. A AI pro nás rozhodně není jen mo-
derní buzzword. Celý produkt je prošpikovaný umělou inteligencí, 
od zpracování přirozeného jazyka přes computer vision po detekci 
anomálií.

HLEDÁME

Hledáme studenty/absolventy technologického zaměření, kteří 
mají zájem o odborné praxe nebo vedení diplomových prací. 
V rámci odborné praxe se staneš plnohodnotným členem vývojové-
ho týmu. Naučíš se pracovat v cloudovém prostředí AWS s využitím 
microservices. Budeš se podílet na vývoji a testování interních ná-
strojů pro agregaci a reportování dat v agilním týmu, který je říze-
ný metodikou SCRUM. Narazíme na tvorbu frontendových aplikací 
v JavaScriptu s využitím knihovny React, implementaci integrač-
ních testů, práci s databázemi PostgreSQL a Elasticsearch a dalšími 
technologiemi jako je Docker, NodeJS, Redux apod. Odborná praxe 
bude fi nančně ohodnocena s možností další spolupráce.

NABÍZÍME

Skvělou příležitost odstartovat kariéru v mezinárodní technolo-
gické fi rmě s moderními technologiemi. Čeká Tě u nás neformální 
prostředí, kolegové, kteří budou připraveni ti v začátcích pomoci 
a samozřejmě další příjemné věci jako společné fi remní snídaně, 
snacky, interní tech-talks a nekonečné možnosti vzdělávání. 

kontakty Renata Vostrá
renata.vostra@emplifi .io
+420 734 643 270
https://emplifi .io/

Pod Všemi svatými 17, 301 00 Plzeň

Pobočky: Praha, Plzeň, Brno
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ENGEL strojírenská spol. s r.o.

PROFIL SPOLEČNOSTI

ENGEL, to je značka pro světovou jedničku ve výrobě vstřikovacích 
lisů. Společnost byla založena v Rakousku v roce 1945 a v současné 
době disponuje devíti výrobními závody po celém světě.

Jedním z nich je i hala v Kaplici, která byla otevřena v roce 2009 
a ve které v současné době pracuje více než 1150 zaměstnanců na 
celkové ploše 34 000 čtverečních metrů. Kaplice se specializuje na 
výrobu klíčových komponent pro vstřikovací lisy jako jsou kovové 
dílce, elektrorozvaděče, dopravníková a automatizační technika, 
ohrazení a podesty ke strojům. Zároveň se pod střechou kaplického 
závodu nachází konstrukční kanceláře. Oddělení softwarového 
vývoje sídlí v Českých Budějovicích. 

HLEDÁME

• Konstruktér/ka - strojní, elektro 
• Software developer 
• Software engineer 
• Technology 
• Projektový/a manažer/ka+
• Lean Manager - Junior 
• Průmyslový inženýr  

NABÍZÍME

• 25 dní dovolené (1 týden na rámec zákoníku práce)
• Mimořádná volna sjednaná kolektivní smlouvou (svatba, 

pohřeb, stěhování aj.)
• 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 fi rmy
• Odměny za 100% docházku
• Dary při životních výročích
• Příspěvky na kulturní a sportovní akce
• Očkování proti chřipce a klíšťové encefalitidě
• Firemní fyzioterapeut
• A mnoho dalších...

kontakty Ing. Karel Vinš 
karel.vins@engel.at
+420 734 415 662
www.engel.cz
www.facebook.com/ENGELCZkariera/
www.linkedin.com/company/engel-cz/

Českobudějovická 314
382 41 Kaplice 
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Ing. Karel Vinš 
karel.vins@engel.at
+420 734 415 662
www.engel.cz
www.facebook.com/ENGELCZkariera/
www.linkedin.com/company/engel-cz/

EURES

PROFIL SPOLEČNOSTI

Úřad práce České republiky se po vstupu de Evropské unie 
v květnu 2004 stal součástí sítě EURES (z angl. EURopean 
Employment Services = Evropské služby zaměstnanosti), jejímž 
cílem je usnadňovat mezinárodní pracovní mobilitu. Aktivit sítě 
EURES se účastní všech 27 členských států EU, Norsko, Island 
a Lichtenštejnsko z EHP a Švýcarsko.
Úkolem EURES je poskytovat informační a poradenské služby ucha-
zečům a zájemcům o zaměstnání o práci, zaměstnancům i zaměst-
navatelům, kteří chtějí využít práva volného pohybu osob.

HLEDÁME

Zájemce o práci v zahraniční všech možných druhů a profesí. 
Ofi ciální databázi všech volných pracovních míst členských států 
EU, EHP a Švýcarska naleznete na Evropském portále pracovní 
mobility EURES. Tato volná pracovní místa jsou zveřejňována 
prostřednictvím veřejných služeb zaměstnanosti jednotlivých 
zemí. 

NABÍZÍME

Informační a poradenské služby o volných pracovních místech, 
životních a pracovních podmínkách a registracích v zemích EU, EHP 
a Švýcarsku prostřednictvím Evropského portálu pracovní mobility 
a poradců EURES na pracovištích Úřadu práce ČR.

kontakty Mgr. Tereza Kamišová
eures.pm@uradprace.cz
+420 950 148 574
www.eures.cz
www.eures.europa.eu

Úřad práce České republiky, Generální ředitelství
Dobrovského 2178/25
170 00 Praha 7

částečný úvazek

plný úvazek

diplomová / bakalářská práce

praxe / stáž

brigáda

trainee program

strojní

elektro

IT

aplikované vědy

stavební

ekonomie

design

jazyky

humanitní

právo

ostatní

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA

HLEDANÉ OBORY



76

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA

HLEDANÉ OBORY



77

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA

HLEDANÉ OBORY



78

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA

HLEDANÉ OBORY

Eurosoftware, s.r.o.

PROFIL SPOLEČNOSTI

Eurosoftware, s.r.o. byla v roce 1997 založena jako dceřiná společ-
nost fi rmy GK Software SE a během 25 let své existence si vybu-
dovala pověst jedné z předních IT společností v Plzeňském kraji. 
Nejen v Plzni, ale i ve světě retailu jsme jako doma.
Naší specializací je výzkum a vývoj aplikací a inovativních IT řešení 
pro mezinárodní obchodní řetězce. Softwarová řešení skupiny GK 
Software se mohou pyšnit již více než 549 000 instalacemi na 
více než 96 000 prodejnách po celém světě (Lidl, COOP, Hornbach, 
Bauhaus, adidas, JYSK, Douglas aj.).
Úzce spolupracujeme rovněž s uznávanými IT společnostmi, jako 
např. SAP či IBM.

HLEDÁME

Student´s Lab (part-time)
Junior Java Developer (možno i jako part-time)
Application Support Specialist
Database Specialist
Technical Consultant

NABÍZÍME

• Atraktivní mzdové ohodnocení a práci na zajímavých 
projektech.

• Kanceláře v centru Plzně s vlastním sportovním centrem a relax 
zónou.

• Flexibilní pracovní dobu, možnost home-offi  ce a odpočinek 
v podobě 26 dnů dovolené a 2 sick days.

• Příspěvek na stravné, nápoje na pracovišti, pravidelné Fruit 
days či snídaně.

• Příspěvek na masáž, terapie či služby fyzioterapeuta přímo 
v areálu fi rmy.

• Možnost prohloubit si znalosti cizích jazyků na pravidelných 
kurzech s rodilými mluvčími.

• Cestovní pojištění i pro soukromé účely.
• Bohatou celoroční nabídku teambuildingů, sportovních turnajů, 

večírků a spousty dalších zajímavých benefi tů.

kontakty

Radčická 60/40
301 00 Plzeň

A Member of the GK Software Group
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Lenka Blažková
recruiting@eurosoftware.cz
+420 379 307 311; +420 771 269 505
www.eurosoftware.cz
www.facebook.com/ESPlzen
www.instagram.com/eurosoftware_live/
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Exxen s.r.o.

PROFIL SPOLEČNOSTI

Exxen s.r.o. je česká inženýrská společnost, která se zabývá návr-
hem a optimalizací energetických a technických zařízení průmys-
lových provozů a budov s cílem minimalizovat náklady na energie 
a snížit uhlíkovou stopu. Mezi naše hlavní činnosti patří zhotovení 
odborných a výpočtových návrhů technických řešení, zpracování 
technicko-ekonomických posudků, studií proveditelnosti a projek-
tových dokumentací. V neposlední řadě provádíme rovněž technic-
ký dozor realizovaných staveb až po uvedení do provozu.

HLEDÁME

Talentované absolventy VŠ strojní (nejlépe v oboru energetika), 
elektro a stavební, kteří mají odhodlání a dostatek energie stát se 
procesními inženýry nebo projektanty energeticky úsporných ře-
šení a technologií.  
Požadavky:
• Znalost práce na PC – 3D CAD (jakýkoliv), AutoCAD, MS Offi  ce; 

Anglický jazyk – minimálně úroveň A2; Řidičský průkaz sk. B, 
• Touha po odborném rozvoji, kreativita, cílevědomost, 

důslednost, pečlivost, komunikativnost.

NABÍZÍME

• Práci v dynamicky se rozvíjející české společnosti.
• Příjemné, moderní a přátelské pracovní prostředí a mladý 

kolektiv.
• Možnost plné seberealizace.
• Otevřenou komunikaci.
• Motivující fi nanční ohodnocení a balíček benefi tů.
• 5 týdnů dovolené.
• Pracovní poměr na dobu neurčitou.  

kontakty Ing. Petra Čechurová
petra.cechurova@exxen.cz
+420 737 208 449
www.exxen.cz

Vltavínová 1308/5, 326 00 Plzeň

Projekční kancelář:
Na Kovárně 951/27, 312 00 Plzeň
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Lenka Blažková
recruiting@eurosoftware.cz
+420 379 307 311; +420 771 269 505
www.eurosoftware.cz
www.facebook.com/ESPlzen
www.instagram.com/eurosoftware_live/
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FORVIA Faurecia 

PROFIL SPOLEČNOSTI

Faurecia je součástí Forvia Group - 7.největší světový hráč 
v oblasti automobilových technologií, který vznikl spojením dvou 
společností FAURECIA a HELLA se 150 000 zaměstnanci ve více než 
čtyřiceti zemích.

V České republice nás najdete v lokalitách Mladé Boleslavi, Plzni, 
Písku a Pardubicích.

HLEDÁME

Uplatnění u nás najdou jak studenti tak absolventi, kteří se nebojí 
komunikace v angličtině a mají chuť učit se novým věcem.

NABÍZÍME

• možnost uplatnění v oborech jako například: procesní 
a vývojové inženýrství, štíhlá výroba, BOZP, projektové řízení, 
kvalita, logistika, fi nanční controlling nebo HR

• dlouhodobou spolupráci i po ukončení studia
• možnost zahraniční stáže

kontakty Eliška Vymětalová 
eliska.vymetalova@forvia.com
+420 605 592 234
www.faurecia-cz.cz/
www.facebook.com/FaureciaCZ

Mladá Boleslav, Plzeň, Písek, Pardubice
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Eliška Vymětalová 
eliska.vymetalova@forvia.com
+420 605 592 234
www.faurecia-cz.cz/
www.facebook.com/FaureciaCZ

FPC  s.r.o.

PROFIL SPOLEČNOSTI

Jsme významný český výrobce testovací techniky a automatizova-
ných pracovišť se sídlem v Plzni.
23 let vyvíjíme a vyrábíme unikátní produkty a softwarové řešení 
na míru našim zákazníkům.
Poskytujeme komplexní servisní a školicí služby.

HLEDÁME

studenty VŠ technického směru na pozice:
• 3D modelář, elektrokonstuktér
• programátor NC, elektrotechnolog
• sales engineer
• elektronik, programátor

NABÍZÍME

• Zajímavé platové ohodnocení a benefi ty
• Samostatnou i týmovou práci
• Práci v dobrém kolektivu
• Výborné zázemí fi rmy
• Vzdělávání a rozvoj v profesní i osobnostní rovině
• Kariérní růst

kontakty Jiří Beran
kariera@fpc.cz
www.fpc.cz
www.linkedin.com/company/fpc-group/mycompany/

Skladová 22
326 00 Plzeň
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FRONIUS Česká republika, s.r.o.

PROFIL SPOLEČNOSTI

Kdo jsme?
• Rodinná fi rma se sídlem v Rakousku, s 36 dceřinými společ-

nostmi po celém světě a ročním obratem přes 1 miliardu Eur. 
• Vlastníme více jak 1320 patentů.
• Silný partner intralogistiky a automobilového průmyslu, 

inovativní lídr v oblasti svařovací techniky – každé vyrobené 
auto v ČR je svařováno našimi Hi-tech svařovacími stroji. 
Druhý největší dodavatel svařovacích strojů do ŠKODA Mladá 
Boleslav, Audi, Magna Cartech, Eaton.

• Průkopník v oblasti obnovitelné energie, dodáváme střídače 
do fotovoltaických elektráren.

Rozšiřujeme naše kapacity a investujeme do nových výrobních 
linek v ČR i po celém světě. 
V České republice zaměstnáváme cca 600 zaměstnanců a toto 
číslo chceme zdvojnásobit. 
Hledáme studenty a absolventy do našeho výrobního závodu 
v Českém Krumlově a do obchodních jednotek v rámci celé České 
republiky. 

HLEDÁME

• Průmyslové inženýry, mechatroniky
• Procesní technology, zlepšovatele procesů
• Plánovače výroby
• Experty skladu a logistiky
• IT specialisty
• Servisní a aplikační techniky
• Obchodní zástupce

NABÍZÍME

Zaškolení interními i externími profesionály v ČR i v Rakousku
• Jazykové kurzy AJ + NJ
• Práce na zajímavých projektech s mezinárodním přesahem
• Možnost kariérního růstu a dalšího rozvoje
• Moderní pracovní prostředí, odpočinkové zóny
• Občerstvení na pracovišti, obědové menu za 32 Kč 
• 13. mzda a každoroční valorizace mezd
• Pružná pracovní doba a možnost občasné práce z domova
• iPhone a notebook je u nás samozřejmostí
• 5 týdnů dovolené 

Ing. Alena Tikalská
tikalska.alena@fronius.com        +420 607 011 286
www.facebook.com/froniusceskarepublika
www.instagram.com/froniusceskarepublika/
www.youtube.com/user/FroniusSolar
www.linkedin.com/company/froniusceskarepublika/

Tovární 170, 381 01 Český Krumlov
Pobočky: Praha, Plzeň, Brno, Jihlava, Ostrava, Olomouc, 
Hradec Králové, Teplice, Zlín
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Gühring s.r.o.

PROFIL SPOLEČNOSTI

Společnost Gühring s.r.o. se nachází v Líních Sulkově poblíž Plzně. 
Výroba v ČR byla zahájena v roce 1993. Naše společnost je součástí 
koncernu Gühring KG, který je díky své více než stoleté tradici, 
vnímán jaké světová jednička v oblasti výroby špičkových řezných 
a upínacích nástrojů pro průmyslové obrábění.

HLEDÁME

• Konstruktér / technolog
• Mechanik, seřizovač, programátor, mechatronik
• Obsluha stroje pro výrobu  mikronástrojů
• Mechanik / elektrikář 
• Obráběč kovů
• Obsluha brousicích strojů

NABÍZÍME

• zajímavou práci s moderní technikou
• příspěvek na dopravu
• 2x ročně motivační odměna
• výkonností prémie, jubilejní odměny, dotované stravování
• možnost karierního postupu
• 5 týdnů dovolené

kontakty Jitka Tirschová
personalni@guehring.de
+420 378 212 316, +420 378 212 385
www.pracespolu.eu
www.guehring.cz

Na Pérkách 608
330 21  Líně - Sulkov

HLEDANÉ OBORY
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Gerresheimer Horšovský Týn

PROFIL SPOLEČNOSTI

Skupina Gerresheimer je mezinárodním výrobcem speciálních 
výrobků ze skla a plastů pro farmaceutický a zdravotnický průmysl. 
Naše komplexní portfolio produktů sahá od farmaceutických 
lahviček až ke složitým systémům aplikace léků, jakými jsou 
injekční stříkačky, inzulinová pera a inhalátory pro bezpečné 
dávkování. Společně s našimi partnery rozvíjíme řešení, která se 
stávají standardy a vzory v oblastech našeho působení. Skupina 
zaměstnává přes 10 000 zaměstnanců ve více než 40 závodech 
po celém světě. Používáme prvotřídní technologie, přesvědčivé 
inovace a cílené investice tak, abychom systematicky upevňovali 
naši silnou pozici na trhu.

HLEDÁME

• stážistu, 
• technologa vstřikovacích nástrojů, 
• produktového manažera, 
• plánovače výroby 
• a specialisty na vstřikování plastů a automatické montážní 

linky.

NABÍZÍME

Nabízíme moderní fi rmu se spoustou benefi tů a možnostmi se dále 
rozvíjet - vstupte s námi do světa moderních technologií, s jejichž 
pomocí vyrábíme produkty, které léčí.

kontakty Šárka Sauerová
sarka.sauerova@gerresheimer.com
+420 731 675 695
www.gerresheimer.com
www.linkedin.com/company/gerresheimer

Zahradní 282
346 01 Horšovský Týn

HLEDANÉ OBORY
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Hutchinson s.r.o.

PROFIL SPOLEČNOSTI

Francouzská společnost Hutchinson, součást koncernu TotalEner-
gies, celosvětově navrhuje a vyrábí inteligentní řešení pro svět 
v pohybu a přispívá k budoucí mobilitě na zemi, ve vzduchu a na 
moři. Jsme vedoucím dodavatelem pryžových dílů pro automobi-
lový průmysl.      
V našem výrobně-technologickém závodě v Rokycanech navrhuje-
me a vyrábíme pro naše zákazníky z řad předních světových auto-
mobilek stále sofistikovanější systémy pro přenos médií – hadice 
vzduchové, palivové, olejové i vodní.

HLEDÁME

Rádi v našich týmech přivítáme nové kolegy nejen z řad studentů 
a absolventů, ale i zkušených odborníků. Pro detailnější informace 
jsme k dispozici přes níže uvedené kontakty.
#wemakeitpossible #hutchinson

NABÍZÍME

Uplatnění i prohlubování Vašich zkušeností, možnost realizace  
i prostor pro odborný i osobnostní růst.
Práci v dynamické mezinárodní společnosti se stabilním zázemím, 
podporu odborníků i dlouhodobých pracovníků.

K zajímavému finančnímu ohodnocení nabízíme zaměstnanecké 
benefity (5t dovolené, flexibilní pracovní doba, věrnostní bonus, 
poukázky Benefit Café, závodní stravování, penzijní připojištění, 
akciový program…).

kontakty Lucie Gamanová, Personalista
lucie.gamanova@hutchinson.com
+420 371 400 307
www.hutchinson.com
www.facebook.com/hutchinson.rokycany

Klostermannova 995
337 01  Rokycany
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Lucie Gamanová, Personalista
lucie.gamanova@hutchinson.com
+420 371 400 307
www.hutchinson.com
www.facebook.com/hutchinson.rokycany

CHEMINVEST s.r.o.

PROFIL SPOLEČNOSTI

PROJEKČNÍ, INŽENÝRSKÁ A DODAVATELSKÁ SPOLEČNOST
• EPC projekty
• Projekční činnost
• Stavební a průmyslové inženýrství
• Projektové řízení

CO UMÍME, CO CHCEME A KAM SMĚŘUJEME
• Chemie
• Energetika
• Dopravní a liniové stavby
• Aplikace vodíkových technologií

VY MÁTE CÍL. MY ZNÁME CESTU.
Jsme víc než projekce a výstavba. Zavádíme inovativní technologie 
pro bezpečnou a udržitelnou energii v praxi. Spolupracujeme na 
strategických vodíkových projektech.

BUDUJEME SPOLEČNĚ S VÁMI A PRO VÁS.
Náš tým pracuje ve vzájemné synergii a toleranci, se společným 
nadšením a sdílenou vizí.
Dlouhodobé a korektní vztahy s našimi klienty, spolupracovníky 
a obchodními partnery jsou základem našeho úspěchu.

HLEDÁME
• Projektanty elektro, strojní, stavební
• Projektové manažery
• Administrátory projektů
• Specialisty vodíkových technologií
• Procesní inženýry
• Investiční techniky

NABÍZÍME
• Zázemí silné a stabilní společnosti
• Otevřenou fi remní kulturu založenou na důvěře, respektu, 

spolupráci, férovém jednání a možnosti kariérního růstu
• Různorodou práci na zajímavých projektech se strategickým 

přesahem
• Možnost pracovat v příjemném prostředí našich kanceláří 

v Litvínově, Ústí nad Labem a Brně
• Řadu zaměstnaneckých benefi tů
• Flexibilní spolupráci

kontakty HR oddělení
kariera@cheminvest.cz
+420 417 639 739
www.cheminvest.cz
www.facebook.com/cheminvest.cz
www.linkedin.com/company/cheminvest-s-r-o-/

Gorkého 1613
Horní Litvínov
436 01  Litvínov
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CHRIST CAR WASH s. r. o.

PROFIL SPOLEČNOSTI

V Christu se zabýváme výrobou mycích zařízení a jejich komponentů 
pro nejrůznější druhy dopravních prostředků. V Plzni na Slovanech 
jsme už od roku 1996 a rozrostli jsme se na komplex více než 
20 hal a téměř 500 zaměstnanců. Ve velké míře investujeme do 
modernizace, robotizace a do celkové optimalizace výrobních 
procesů.

Můžeme se pochlubit uceleným výrobním procesem, jenž začíná 
u zpracování surových plechů, pokračuje přes svařovny, lakovnu, 
obrobnu, elektroniku až po fi nální montáže.

HLEDÁME

Rádi posílíme naše týmy mladými kolegy s novými nápady a záj-
mem naučit se něco nového. Pokud máte chuť, přidat se k nám, 
anebo zjistit něco více, neváhejte kontaktovat naše personální od-
dělení. 

NABÍZÍME

Nejsme jenom výroba. Uplatnění u nás najdete i na odděleních 
jako jsou kvalita, konstrukce, projektový management, nákup, 
logistika nebo v ekonomických oborech, IT či ve skvělém týmu 
SOFTWAROVÝCH VÝVOJÁŘŮ. 

Nabízíme vám především podporu a vedení našich zkušených 
vedoucích a kolegů. Ochotně zastřešíme vaše studijní praxe, či 
diplomové a bakalářské práce. Široké portfolio oblíbených benefi tů 
je u nás samozřejmostí.

kontakty Ing. Monika Dvořáková
personalni@christ-ag.com
+420 800 334 433
www.pracevchristu.cz
@CHRIST CAR WASH

Koterovská 175
326 00 Plzeň - Slovany
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Ing. Monika Dvořáková
personalni@christ-ag.com
+420 800 334 433
www.pracevchristu.cz
@CHRIST CAR WASH

ICZ a.s.

PROFIL SPOLEČNOSTI

Skupina ICZ je významným dodavatelem informačních systémů 
a řešení pro naše zákazníky. Naše řešení pomáhají téměř ve všech 
oblastech lidské činnosti – veřejné správě, zdravotnictví, obraně, 
telekomunikacích, fi nancích, logistice, průmyslu a službách. Nabí-
zíme služby v podobě konzultací až po dodávky informačních sys-
témů včetně převzetí sítě do svěřené správy. V našich řešeních pro 
zákazníka klademe vysoký důraz na maximální bezpečnost a využí-
váme 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

Stáž v ICZ = Inspirace + Cesta + Zkušenost
Žádné projekty do "šuplíku", ale práce na reálných projektech.
Setkáte se špičkovými 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 certifi kací ve spolupráci 
s partnery jako Cisco Systems, IBM, Microsoft, Check Point a další.

kontakty Šárka Tausková
Sarka.Tauskova@i.cz
+420 601 392 088
www.iczgroup.com
www.facebook.com/SkupinaICZ
www.linkedin.com/company/iczgroup

Na hřebenech II 1718/10
140 00 Praha 4 – Nusle
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Ideal Automotive

PROFIL SPOLEČNOSTI

Ideal Automotive je spolehlivý dodavatel, výrobce a vývojář pro-
duktových řešení. U našich výrobků klademe velký důraz na efek-
tivní produkci šetřicí 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, obložení 
zavazadlových prostor a podlah osobních automobilů.
Naše provozovny najdete v Boru u Tachova, Ostrově u Stříbra a Stra-
konicích.

HLEDÁME

• Techniky kvality - odborníky na kvalitu vyráběného produktu 
od jeho úplného počátku až po dodání zákazníkovi

• Logistiky/disponenty - profesionály, kteří umějí nejen 
naplánovat výrobu, ale také zkoordinovat veškeré logistické 
procesy v celé fi rmě

Vítáme i kandidáty na další pozice, především s:
• znalostí především německého, ale i anglického jazyka
• kreativním myšlením a orientací na zákazníka

NABÍZÍME

• Zázemí silné mezinárodní společnosti s pobočkami po celém 
světe

• Práci na zajímavých projektech
• Možnost kariérního růstu - není u nás problém vypracovat se 

z řadového zaměstnance až na vrcholového manažera
• Vzdělávací kurzy
• Flexibilní pracovní dobu

Michaela Švingerová
m.svingerova@ideal-automotive.com
+420 731 681 663
www.ideal-automotive.jobs.cz/
www.facebook.com/IDEALautomotiveCZ/
www.linkedin.com/company/ideal-automotive-cz

Nová Hospoda 16
348 02 Bor
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Institut průmyslového 
managementu, spol. s r.o.

PROFIL SPOLEČNOSTI

Naší fi lozofi í je smysluplně digitalizovat a automatizovat.
Posláním společnosti je vývoj a prodej vlastního SW nástro-
je EISOD X, určeného pro komplexní a efektivní řízení organizací 
s důrazem na zvyšování kvality výrobků a služeb, a podporu inter-
ních procesů. Náš produkt je moderní, inovativní a máme zákazníky 
po celé Evropě.
Vizí společnosti je neustálé zdokonalování systému EISOD X a jeho 
rozvoj v souladu s nejmodernějšími trendy a technologiemi, a také 
dle potřeb našich (i potenciálních) zákazníků. Chceme být lídrem 
a inovátorem v oblasti informačních systémů pro podporu manage-
mentu kvality.

HLEDÁME

.NET (junior) vývojář 
• Orientace v problematice vývoje aplikací v prostředí .NET (C#)
• Vývoj webových aplikací, s využitím ASP.NET MVC, Entity 

Framework a LINQ výhodou
• Znalost JavaScript a jQuery, případně Angular výhodou
• Znalost MS SQL a databázových aplikací výhodou
• Schopnost aktivně přistupovat k řešení úkolů
• Analytické myšlení a schopnost samostatné práce po zaškolení 

a uvedení do problematiky
• Schopnost pružně reagovat na změnu priorit úkolů
• Každodenní práce s angličtinou na úrovni programování 

a znalostí v oboru

NABÍZÍME

Do našeho malého týmu hledáme všestranně orientovaného 
vývojáře se zkušenostmi s vývojem webových aplikací. Pokud 
chceš práci, ve které je slyšet tvůj názor a chceš přímo ovlivňovat 
směřování produktu, je tato pozice přímo pro tebe!
Rádi předáváme znalosti a zkušenosti mladším kolegům, kteří 
je potřebují teprve získat. Nabízíme velmi přátelskou pracovní 
atmosféru, kde se navzájem podporujeme. Uvědomujeme si, že 
zodpovědnost každého z nás bude vidět na výsledku společné 
práce.
Pracujeme s Microsoft technologiemi a náš proces vývoje je syste-
matický a řízený.
U nás si můžeš každý den sednout na své místo v kanceláři, ale také 
zůstat doma, pokud zrovna budeš potřebovat nebo jen chtít.

kontakty Petr Kykal
kykal@ipm-plzen.cz
+420 602 485 578
www.eisod.com

Samaritská 199/16, Doudlevce, 301 00 Plzeň
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Infoniqa Czech s.r.o.

PROFIL SPOLEČNOSTI

Společnost  Infoniqa  Czech  s.r.o.  otevřela  nově  své  kanceláře 
v nej modernějších prostorách Hamburk Business Center v Plzni.

Jako  jeden  z  nejrychleji  rostoucích  poskytovatelů  HR  řešení 
v regionu DACH se společnost Infoniqa dále rozrůstá!

Náš  cíl:  odlehčit  mezinárodnímu  světu  HR  prostřednictvím vy-
nikajících digitálních řešení a vrátit tak lidi opět do středu zájmu 
fi rem.

Slogan „Focus on you” je živoucí realitou jak pro naše zákazníky, 
tak i pro nás.

Srdce společnosti Infoniqa Czech s.r.o., které je součástí mezinárod-
ní skupiny Infoniqa, bije pro vše, co souvisí se mzdovým účetnic-
tvím, správou pracovní doby a zaměstnaneckých portálů.

HLEDÁME

Do našeho vysoce motivovaného týmu nehledáme jen specialisty. 
Hledáme kolegy, kteří se nebojí vyhrnout si rukávy, rozpoznat příle-
žitosti a přemýšlet nestandardně. Pokud chcete nejen přispívat, ale 
také aktivně podporovat svůj tým, jste zapáleni pro mzdové účet-
nictví podle německého práva a chcete podporovat své zákazníky 
slovem i skutkem, pak jste na správném místě!

NABÍZÍME

• 5 týdnů dovolené
• Stravenky v plné výši hrazené zaměstnavatelem od 1. dne 

nástupu do zaměstnání
• Příspěvek na penzijní připojištění
• Benefi tní program
• Roční bonus
• Náborový příspěvek pro uchazeče s doložitelnou minimálně 

5letou praxí v oblasti německého mzdového účetnictví
• Práce na plný i částečný úvazek
• Flexibilní rozvržení pracovní doby
• Možnost práce z domova po zaškolení
• Čerstvé ovoce na pracovišti
• Odpočinkovou místnost

kontakty Zdeňka Carrollová
zdenka.carrollova@infoniqa.com
+420 608 172 690
www.infoniqa.com
www.facebook.com/Infoniqa-Czech-102943276054967
www.linkedin.com/company/Infoniqa

Hamburk Business Center
U Prazdroje 2807/8
301 00 Plzeň

HLEDANÉ OBORY
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International Automotive 
Components Group s.r.o.

PROFIL SPOLEČNOSTI

International Automotive Components Group je předním celosvě-
tovým dodavatelem automobilového průmyslu se zaměřením na 
interiérové díly, systémy a doplňkové exteriérové díly. Naše spo-
lečnost celosvětově zaměstnává přes 22 000 pracovníků a má silné 
zázemí s 50 výrobními závody ve 20 zemích světa. Závod Přeštice 
1 se specializuje na výrobu stropních panelů a závod Přeštice 2 na 
výrobu dveřních panelů pro osobní automobily značek Mercedes, 
BMW, AUDI, Škoda, VW, Jaguar, Seat, Ineos a další. Každý závod za-
městnává téměř 1 000 osob. Jsme specialisté na vývoj, implemen-
taci nové technologie a zařízení na výrobu interiérových dílů.

HLEDÁME

Uplatnění u nás naleznou absolventi a studenti technických 
vysokých škol se zájmem o práci v automobilovém průmyslu. 

Pracovní příležitost u nás naleznou ale i studenti formou 
• ODBORNÉ PRAXE
• TRAINEE PROGRAMŮ s možností dalšího kariérního růstu. 

Nabízíme také možnost spolupráce při psaní DIPLOMOVÝCH 
A BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ.

NABÍZÍME

• Zajímavou a perspektivní práci v silné mezinárodní společnosti 
• Možnost dalšího rozvoje a povýšení v rámci fi rmy
• Neustálé odborné vzdělávání a profesní rozvoj
• Výborné fi nanční ohodnocení
• Pravidelný roční nárůst mezd
• Pracovní poměr na dobu neurčitou
• 5 týdnů dovolené + 6 dní sick days
• Příspěvek na dojíždění
• Stravenkový paušál, dotované nápoje a káva
• Možnost využití sportovišť v Přešticích zdarma, fi remní akce

Závod Přeštice 1: 
Hlávkova 1254, Přeštice 
Veronika Vytisková
veronika.vytiskova@iacgroup.com
+420 377 864 189
www.praceprestice.cz

Závod Přeštice 2: 
Průmyslová 1408, Přeštice  
Michaela Szabó
chci.praci@iacgroup.com
+420 724 911 125
www.praceprestice.cz

HLEDANÉ OBORY

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA

částečný úvazek

plný úvazek

diplomová / bakalářská práce

praxe / stáž

brigáda

trainee program

strojní

elektro

IT

aplikované vědy

stavební

ekonomie

design

jazyky

humanitní

právo

ostatní

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA

HLEDANÉ OBORY



96

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA

HLEDANÉ OBORY

Komplexní služby pro energetiku 

invelt – elektro s.r.o. je ryze česká společnost se sídlem v Plzni, která již 
přes 30 let realizuje své dodávky ve více než 70 zemích světa.  

Pozice jsou u nás komplexní - od přípravy projektu až po uvedení do 
provozu v různých částech světa. Tím se stávají výzvou s nikdy 
nekončícím profesním rozvojem!  

Právě hledáme schopné kolegy na pozice: 
PROGRAMÁTOR ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ PLC A SCADA 

PROJEKTANT HW DO ODDĚLENÍ:  

/ ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ / ELEKTRICKÝCH OCHRAN / 

 / BUDICÍCH SOUPRAV ELEKTRICKÝCH GENERÁTORŮ / 

 

Formy spolupráce: 
DOHODY / ČÁSTEČNÉ ÚVAZKY PŘI STUDIU FAKULTY ELEKTROTECHNICKÉ 

ZAMĚSTNÁNÍ ABSOLVENTŮ S KOMPLEXNÍM ZAUČENÍM 

REALIZACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 

Veškeré informace rádi poskytneme na telefonním čísle: 725 556 116 

Své životopisy zasílejte na: kariera@invelt.cz 

 

 

           www.invelt.cz  
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Jihostroj a. s.

PROFIL SPOLEČNOSTI

Jihostroj a.s. je stabilní výrobní fi rma, využívající své dlouholeté 
tradice a zkušenosti v oboru přesného strojírenství.

Firma působí dlouhodobě na průmyslovém trhu výrobců letadel, 
automobilů, zemědělských strojů a další mobilní techniky.

Podnik má jasnou strategii rozvoje se zaměřením na další vývoj, 
výrobu, prodej a servis kvalitních komponentů z oboru hydrauliky 
vozidel, palivových regulačních systémů letadel a dalšího 
technického vybavení dopravních a manipulačních prostředků.

HLEDÁME

Mláde perspektivní lidi do technických a výrobních pozic.

NABÍZÍME

Profesní růst, mzdové ohodnocení včetně čtvrtletních prémií 
a odměn za hospodářský výsledek fi rmy, bohatý motivační program, 
možnost ubytování.

kontakty Marcela Wiltschko
wiltschko.marcela@jihostroj.cz
+420 380 340 733
www.jihostroj.com
www.facebook.com/Jihostroj.as

Budějovická 148
382 32  Velešín
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Komplexní služby pro energetiku 

invelt – elektro s.r.o. je ryze česká společnost se sídlem v Plzni, která již 
přes 30 let realizuje své dodávky ve více než 70 zemích světa.  

Pozice jsou u nás komplexní - od přípravy projektu až po uvedení do 
provozu v různých částech světa. Tím se stávají výzvou s nikdy 
nekončícím profesním rozvojem!  

Právě hledáme schopné kolegy na pozice: 
PROGRAMÁTOR ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ PLC A SCADA 

PROJEKTANT HW DO ODDĚLENÍ:  
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DOHODY / ČÁSTEČNÉ ÚVAZKY PŘI STUDIU FAKULTY ELEKTROTECHNICKÉ 

ZAMĚSTNÁNÍ ABSOLVENTŮ S KOMPLEXNÍM ZAUČENÍM 

REALIZACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 

Veškeré informace rádi poskytneme na telefonním čísle: 725 556 116 

Své životopisy zasílejte na: kariera@invelt.cz 
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Flexibilní  
pracovní doba

Podíl na 
zisku firmy

Možnost 
home-office

> 30 let vývoje a výroby  
zabezpečovacích systémů

5 týdnů dovolené + 
5 sick days

Možnost home-office

Flexibilní  
pracovní doba Podíl na 

zisku firmy
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JABLOTRON ALARMS a.s.

PROFIL SPOLEČNOSTI

Jsme českou technologickou fi rmou s vlastním vývojem i výrobou 
a tradicí od roku 1990. Nové nápady rychle měníme na fungující 
produkty. I proto naše systémy pro zabezpečení a ovládání 
domácností usnadňují život milionům lidí po celém světě...
JABLOTRON je jedničkou na českém trhu a jednou z evropských 
špiček v oblasti alarmů, které vyvážíme do téměř 80 zemí světa.

HLEDÁME

Nové kolegy, kteří mají všeobecný technický rozhled:

• Vývojáře HW/SW
• Vývojáře FW/RF
• Technology
• Konstruktéry
• Test architekty

NABÍZÍME

• Využívání nejmodernějších technologií a přístrojů 
• Profesní růst a pravidelné vzdělávání
• Možnost práce formou částečného home-offi  cu / remote
• Motivující fi nanční ohodnocení
• Přátelské a tvůrčí prostředí
• Zajímavé benefi ty (občerstvení v kanceláři, příspěvek na 

stravování, fl exibilní pracovní doba, 5 týdnů dovolené, jazykové 
vzdělávání, fi remní rekreační zařízení a unikátní podíl na zisku 
společnosti)

kontakty Anna Bobková
bobkova@jablotron.cz
+420 778 915 057
www.jablotron.com/cz/
www.facebook.com/JablotronCZ
www.linkedin.com/company/jablotron-alarms-a-s-

Pod Skalkou 4567/33
466 01 Jablonec nad Nisou
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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, konzultanty a testery.
S talentem, nápady a chutí poznávat a učit se nové věci.

www.kwsoft.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, testování a implementace 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?

jedinečný prostor pro Tvoji kariéru

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

info@kwsoft.cz

+420 377 569 111
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JTEKT Czech Republic s.r.o.

PROFIL SPOLEČNOSTI

Jsme moderní fi rmou sídlící v Plzni na Borských polích, která 
v současnosti zaměstnává více 800 než zaměstnanců. Díky našim 
zkušenostem a precizní práci jsme se stali dodavateli řídicích 
systémů do automobilů světových značek jako Toyota, Audi, 
Mercedes, BMW a další. Již řadu let patříme mezi lídry na trhu 
práce v Plzeňském kraji, několikrát jsme se umístili na stupních 
vítězů v prestižní soutěži „Zaměstnavatel regionu”. Zájemcům 
o práci nabízíme uplatnění na pozicích, které jsou v mnoha 
ohledech unikátní. To dělá spolu s nadstandardními pracovními 
podmínkami a širokou škálou zaměstnaneckých benefi tů z naší 
společnosti atraktivního zaměstnavatele.

HLEDÁME

• Výrobní inženýry
• Procesní inženýry
• Automatizační inženýry
• Programátory výrobních systémů
• PLC programátory
• Elektro-údržbáře

NABÍZÍME

• Zajímavou a perspektivní práci v týmu profesionálů
• Prostředí dynamicky se rozvíjející společnosti
• Mezinárodní know-how
• Špičkové technologie
• Osobní i kariérní růst
• 13. mzdu
• Odměny za věrnost fi rmě
• Příspěvky na dopravu
• Dotované stravování
• Příspěvky na penzijní připojištění
• 5 týdnů dovolené

kontakty Zuzana Kováčová
zuzana.kovacova@jtekt.eu
+420 730 168 000
www.jtekt.cz/
www.facebook.com/jtektplzen
www.linkedin.com/company/jtekt-czech-republic

Folmavská 37/1152
301 00 Plzeň

HLEDANÉ OBORY
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Kadel Data servis

 Plzeň  České Budějovice 
softwarové vývojáře  konzultanty  testery.

www.kwsoft.cz

Co Tě u nás čeká?

jedinečný prostor pro Tvoji kariéru

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

info@kwsoft.cz

+420 377 569 111
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HLEDANÉ OBORYVyužívají je firmy z  Asie, Evropy, Ame-
riky, Afriky i Austrálie. Výroba v závo-
dě KION Stříbro, který patří pod KION 

Group začala v  roce 2016. Od té doby se ze 
západočeské firmy stal jeden z klíčových hrá-
čů na  trhu skladové techniky. Od  roku 2018 
je výkonným ředitelem pobočky Michal Kříž. 
Ten se musel vyrovnat nejprve s  nárůstem 
práce, když se do  jedné z  hal přesunula vý-
roba, která zde dříve neprobíhala a  v  době 
koronaviru pak s poklesem zakázek.

Co všechno ve vašem podniku vyrábíte?
Vysokozdvižné a  ručně vedené vozíky s  vý-

suvným sloupem pro značky Linde a STILL, do-
pravníkové pásy, systémy třídění a  skladovací 
a vyhledávací zařízení pro systémy Multi-shuttle 
společnosti Dematic. Základem je retrak 1120 Lin-
de, který byl také prvním ve Stříbře vyrobeným 
vozíkem. Těch vyrobíme cirka 6000 ročně. Další 
typ je méně frekventovaný, vyznačuje se širším 
stožárem a odběratelé pocházejí zejména z ang-
lického a německého trhu.

V roce 2018 KION ve Stříbře expandoval, když 
otevřel druhou halu na výrobu pro společnost 
Dematic. Proč k tomuto rozšíření došlo?

Firma KION Group je rozdělena na dvě části. 
První je ITS věnující se výrobě vysokozdvižných 
vozíků. Tam patří naše firma vyrábějící vozíky. 
Druhou je pak SCS zabývající se výrobou celků 
pro automatické sklady. Původně se sem výroba 
vozíků přesunula ze západu kvůli snížení nákladů 
a  navýšení kapacit pro Evropské trhy. Společ-
nost si na  základě výsledků potřebovala ověřit, 
zda je závod ve Střední nebo Východní Evropě 
schopný kvalitní výroby. Ve  Stříbře se podařilo 
prokázat, že Česká Republika má kvalifikovanou 
a  schopnou pracovní sílu schopnou konkurovat 
celosvětové konkurenci. KION je navíc v oblasti 
automatických skladů vázaný na americkou fir-
mu Amazon. Ta začala expandovat do  Evropy. 

Na vysokozdvižné vozíky ze Stříbra  
je možné narazit takřka po celém světě. 

INZERCE

Dala si podmínku, že její dodavatelé ji musí ná-
sledovat.

 
Jak výroba ve Sříbře probíhá?

Základem je nákup komponent. Na základní re-
trak je jich potřeba asi 4500. Kupujeme celý mo-
tor, kabinu, řídící jednotky nebo displeje a spous-
tu svářených dílů. Naopak přímo u nás vyrábíme 
stožár a  podvozek pro retraky a  stožár, vidle 
a celé šasi pro ručně vedený elektrický vozík. Je 
v tom obrovská komplexita. Některé ze součástí 
se dříve vozili z Německa nebo Francie, teď je vy-
rábíme sami. I díky tomu závod obrovsky narostl. 
Specifické je pro nás to, že všechny jednotky jsou 
na  elektrický pohon, což je výhoda. Zároveň to 
ale pro nás znamená boj o  baterie, po  nichž je 
na trhu velká poptávka. Každopádně mě těší, že 
od  roku 2018 se nám celkově podařilo vylepšit 
výsledky, spolehlivost dodávek, kvalitu i produk-
tivitu práce.

 
Jde u  vás o  hromadnou výrobu, kdy je každý 
kus stejný jako druhý?

V  žádném případě. Každý výrobek má tisíce 
katalogových variant. Retrak od Linde jich má 30 
tisíc. Rozdíl je v  typu sedačky, krytí, elektronice 
nebo typu stožáru. Délka výsuvu se může výraz-
ně lišit. Zákazník si vybírá například podle výšky 
skladu nebo druhu zboží, pro nějž stroje potře-
buje. Někdo chce v  rámci manipulace vysokých 

zdvihů stabilizační systémy, tak, aby byl vozík 
schopný stabilizace, pokud se náklad nahoře roz-
kýve. To ale není všechno. Kolem 43 procent vo-
zíků se totiž navíc vyrábí ještě podle specifických 
požadavků zákazníka. Někdo si přeje anténu, dr-
žák na tablet, systém navigace. Pro pivovarnictví 
třeba vyrábíme speciální vidle (hydraulické kleš-
tě), které jsou vhodné na nabírání sudů. Na po-
žadavky musíme flexibilně reagovat. Zákazníci si 
nu nás většinou kupují celé flotily. Od klasických 
ještěrek přes ruční vozíky a retraky až VNA vozí-
ky, jejichž kabina vyjíždí nahoru až do 18 metrů. 

Kde všude je možné na  výrobky ze Stříbra  
narazit?

KION Group má v současné době výrobu retra-
ků pouze v Evropě, takže naše výrobky se objevu-
jí po celém světě. Používají se v  Japonsku, Číně, 
Austrálii, Jižní i Severní Americe, Africe i Evropě. 
Kion je na  trhu celosvětová jednička. Co se týče 
průmyslových vozíků je pak číslo jedna v Evropě 
a celosvětově druhý za Toyotou. Tato společnost 
má výhodu, že působí delší dobu na asijském trhu 
a také má velmi širokou dealerskou síť v Americe. 
Co se odvětví týče, naše vozíky najdete v automo-
tive sektoru, potravinářském průmyslu i  logistic-
kých centrech pro zboží průmyslového charakteru. 

Poslední roky je ekonomická situace a  dění 
na trhu nestabilní. Nejprve přišla epidemie ko-
ronaviru, potom válka na Ukrajině. Jak se vás 
tyto krize dotkly?

Utlumení jsme pocítili během covidu. Byl to pr-
votní šok, kdy nebyl dostatek součástek. Máme 
navíc nevýhodu, že se naše výrobky musejí skla-
dovat ve vnitřních prostorách. Hrozilo nám proto 
zaplnění hal nedokončenou výrobou. Měli jsme 
možnost propouštět, místo toho jsme ale šli ces-
tou snížení mzdy o dvacet procent na všech po-
zicích. Nechtěli jsme jednat ukvapeně. Věřili jsme, 
že se situace zlepší. Věděli jsme, že máme spoustu 
specializovaných a šikovných zaměstnanců, kteří 
by se pak těžko sháněli. Utlumení trvalo od břez-
na do září 2020. Do konce roku se nám podařilo 
mzdy kompenzovat. Zatímco automotive sektor 
na tom byl špatně, potravinářský průmysl fungo-
val dál. Vzhledem k nejistotě způsobené covidem 
spousta firem přecházela na robotizace nebo pří-
mo na celkovou automatizaci skladů. Společnost 
se musela nové situaci přizpůsobit. Další zhoršení 
přinesla válka na  Ukrajině. Projevila se zejména 
na situaci v rámci dodavatelského řetězce. Poda-
řilo se nám ale udržet kapacitu výroby. Období 
je to velmi náročné. Všichni jsou vyčerpaní. Přes-
tože pokles zakázek byl znát, práce bylo velké 
množství. Ta byla spojená s  přesunem výroby 
posledního retraku značky Still. Během tří let se 
do rozvoje závodu investovala miliarda a půl, což 
je obrovská suma peněz a ukazuje, jak velkou dů-
věru náš závod, respektive naši zaměstnanci mají. 
Zakázkovou knihu máme plnou s  dodacími ter-
míny 45 týdnů. I kdyby teď došly zakázky, máme 
ještě rok co vyrábět. Jakýkoliv pokles výroby 
kompenzují nové výrobky. 

Autor článku Ing. Michal Kříž 
- ředitel závodu KION Stříbro
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KION Stříbro

PROFIL SPOLEČNOSTI

Společnost KION Stříbro vyrábí výsuvné a ručně vedené vozíky pro 
naše značky Linde Material Handling a STILL, Společnost KION Stří-
bro má více než 380 zaměstnanců a nabízí nejmodernější techno-
logie a vynikající podmínky pro operátory výroby i administrativu.

HLEDÁME

Pokud se chcete podílet na udržování světa v pohybu, jsme to pravé 
místo. Do našeho týmu hledáme odhodlané profesionály, kteří 
chtějí psát další úspěšné kapitoly naší společnosti a podílet se na 
výrobě prestižních a atraktivních produktů. 

NABÍZÍME

Nabízíme zajímavou práci a stabilní zázemí. Práce našich 
zaměstnanců si opravdu vážíme, a proto jim nad rámec mzdy 
poskytujeme i další benefi ty.

kontakty Mgr. Zdeněk Kubeš
zdenek.kubes@kiongroup.com
+420 733 675 802
www.kiongroup.com/en/Landing-Pages/KION-Stribro/
www.facebook.com/kionstribro

Linde Pohony s.r.o. KION Stříbro
Ostrov u Stříbra 19
349 01 Stříbro

HLEDANÉ OBORY
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MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA

HLEDANÉ OBORYVyužívají je firmy z  Asie, Evropy, Ame-
riky, Afriky i Austrálie. Výroba v závo-
dě KION Stříbro, který patří pod KION 

Group začala v  roce 2016. Od té doby se ze 
západočeské firmy stal jeden z klíčových hrá-
čů na  trhu skladové techniky. Od  roku 2018 
je výkonným ředitelem pobočky Michal Kříž. 
Ten se musel vyrovnat nejprve s  nárůstem 
práce, když se do  jedné z  hal přesunula vý-
roba, která zde dříve neprobíhala a  v  době 
koronaviru pak s poklesem zakázek.

Co všechno ve vašem podniku vyrábíte?
Vysokozdvižné a  ručně vedené vozíky s  vý-

suvným sloupem pro značky Linde a STILL, do-
pravníkové pásy, systémy třídění a  skladovací 
a vyhledávací zařízení pro systémy Multi-shuttle 
společnosti Dematic. Základem je retrak 1120 Lin-
de, který byl také prvním ve Stříbře vyrobeným 
vozíkem. Těch vyrobíme cirka 6000 ročně. Další 
typ je méně frekventovaný, vyznačuje se širším 
stožárem a odběratelé pocházejí zejména z ang-
lického a německého trhu.

V roce 2018 KION ve Stříbře expandoval, když 
otevřel druhou halu na výrobu pro společnost 
Dematic. Proč k tomuto rozšíření došlo?

Firma KION Group je rozdělena na dvě části. 
První je ITS věnující se výrobě vysokozdvižných 
vozíků. Tam patří naše firma vyrábějící vozíky. 
Druhou je pak SCS zabývající se výrobou celků 
pro automatické sklady. Původně se sem výroba 
vozíků přesunula ze západu kvůli snížení nákladů 
a  navýšení kapacit pro Evropské trhy. Společ-
nost si na  základě výsledků potřebovala ověřit, 
zda je závod ve Střední nebo Východní Evropě 
schopný kvalitní výroby. Ve  Stříbře se podařilo 
prokázat, že Česká Republika má kvalifikovanou 
a  schopnou pracovní sílu schopnou konkurovat 
celosvětové konkurenci. KION je navíc v oblasti 
automatických skladů vázaný na americkou fir-
mu Amazon. Ta začala expandovat do  Evropy. 

Na vysokozdvižné vozíky ze Stříbra  
je možné narazit takřka po celém světě. 

INZERCE

Dala si podmínku, že její dodavatelé ji musí ná-
sledovat.

 
Jak výroba ve Sříbře probíhá?

Základem je nákup komponent. Na základní re-
trak je jich potřeba asi 4500. Kupujeme celý mo-
tor, kabinu, řídící jednotky nebo displeje a spous-
tu svářených dílů. Naopak přímo u nás vyrábíme 
stožár a  podvozek pro retraky a  stožár, vidle 
a celé šasi pro ručně vedený elektrický vozík. Je 
v tom obrovská komplexita. Některé ze součástí 
se dříve vozili z Německa nebo Francie, teď je vy-
rábíme sami. I díky tomu závod obrovsky narostl. 
Specifické je pro nás to, že všechny jednotky jsou 
na  elektrický pohon, což je výhoda. Zároveň to 
ale pro nás znamená boj o  baterie, po  nichž je 
na trhu velká poptávka. Každopádně mě těší, že 
od  roku 2018 se nám celkově podařilo vylepšit 
výsledky, spolehlivost dodávek, kvalitu i produk-
tivitu práce.

 
Jde u  vás o  hromadnou výrobu, kdy je každý 
kus stejný jako druhý?

V  žádném případě. Každý výrobek má tisíce 
katalogových variant. Retrak od Linde jich má 30 
tisíc. Rozdíl je v  typu sedačky, krytí, elektronice 
nebo typu stožáru. Délka výsuvu se může výraz-
ně lišit. Zákazník si vybírá například podle výšky 
skladu nebo druhu zboží, pro nějž stroje potře-
buje. Někdo chce v  rámci manipulace vysokých 

zdvihů stabilizační systémy, tak, aby byl vozík 
schopný stabilizace, pokud se náklad nahoře roz-
kýve. To ale není všechno. Kolem 43 procent vo-
zíků se totiž navíc vyrábí ještě podle specifických 
požadavků zákazníka. Někdo si přeje anténu, dr-
žák na tablet, systém navigace. Pro pivovarnictví 
třeba vyrábíme speciální vidle (hydraulické kleš-
tě), které jsou vhodné na nabírání sudů. Na po-
žadavky musíme flexibilně reagovat. Zákazníci si 
nu nás většinou kupují celé flotily. Od klasických 
ještěrek přes ruční vozíky a retraky až VNA vozí-
ky, jejichž kabina vyjíždí nahoru až do 18 metrů. 

Kde všude je možné na  výrobky ze Stříbra  
narazit?

KION Group má v současné době výrobu retra-
ků pouze v Evropě, takže naše výrobky se objevu-
jí po celém světě. Používají se v  Japonsku, Číně, 
Austrálii, Jižní i Severní Americe, Africe i Evropě. 
Kion je na  trhu celosvětová jednička. Co se týče 
průmyslových vozíků je pak číslo jedna v Evropě 
a celosvětově druhý za Toyotou. Tato společnost 
má výhodu, že působí delší dobu na asijském trhu 
a také má velmi širokou dealerskou síť v Americe. 
Co se odvětví týče, naše vozíky najdete v automo-
tive sektoru, potravinářském průmyslu i  logistic-
kých centrech pro zboží průmyslového charakteru. 

Poslední roky je ekonomická situace a  dění 
na trhu nestabilní. Nejprve přišla epidemie ko-
ronaviru, potom válka na Ukrajině. Jak se vás 
tyto krize dotkly?

Utlumení jsme pocítili během covidu. Byl to pr-
votní šok, kdy nebyl dostatek součástek. Máme 
navíc nevýhodu, že se naše výrobky musejí skla-
dovat ve vnitřních prostorách. Hrozilo nám proto 
zaplnění hal nedokončenou výrobou. Měli jsme 
možnost propouštět, místo toho jsme ale šli ces-
tou snížení mzdy o dvacet procent na všech po-
zicích. Nechtěli jsme jednat ukvapeně. Věřili jsme, 
že se situace zlepší. Věděli jsme, že máme spoustu 
specializovaných a šikovných zaměstnanců, kteří 
by se pak těžko sháněli. Utlumení trvalo od břez-
na do září 2020. Do konce roku se nám podařilo 
mzdy kompenzovat. Zatímco automotive sektor 
na tom byl špatně, potravinářský průmysl fungo-
val dál. Vzhledem k nejistotě způsobené covidem 
spousta firem přecházela na robotizace nebo pří-
mo na celkovou automatizaci skladů. Společnost 
se musela nové situaci přizpůsobit. Další zhoršení 
přinesla válka na  Ukrajině. Projevila se zejména 
na situaci v rámci dodavatelského řetězce. Poda-
řilo se nám ale udržet kapacitu výroby. Období 
je to velmi náročné. Všichni jsou vyčerpaní. Přes-
tože pokles zakázek byl znát, práce bylo velké 
množství. Ta byla spojená s  přesunem výroby 
posledního retraku značky Still. Během tří let se 
do rozvoje závodu investovala miliarda a půl, což 
je obrovská suma peněz a ukazuje, jak velkou dů-
věru náš závod, respektive naši zaměstnanci mají. 
Zakázkovou knihu máme plnou s  dodacími ter-
míny 45 týdnů. I kdyby teď došly zakázky, máme 
ještě rok co vyrábět. Jakýkoliv pokles výroby 
kompenzují nové výrobky. 

Autor článku Ing. Michal Kříž 
- ředitel závodu KION Stříbro
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MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA

HLEDANÉ OBORY

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
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Komerční banka

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 investičního 
bankovnictví. Umíme pracovat s moderními technologiemi jako 
chatbot, RPA, ML, AI a ani FinTech pro nás není cizí slovo. Fandíme 
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:

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

aktivit,
• zajímavé zaměstnanecké benefi ty včetně zvýhodněných 

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

inovační soutěže, atd.).

kontakty volna_mista@kb.cz
www.kb.jobs.cz
komercni.banka

HLEDANÉ OBORY
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MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA

HLEDANÉ OBORY

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
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MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA

HLEDANÉ OBORY

Vaše budoucnost
je spojena s přítomností

www.konplan.cz
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Konplan s.r.o.

PROFIL SPOLEČNOSTI

KONPLAN je jedinou českou engineeringovou pobočkou společnosti 
Krones Group, světového leadera v oblasti nápojového a potravinář-
ského průmyslu. Firma KONPLAN sídlí od svého založení před 15 lety 
v Plzni a za tu dobu se rozrostla na více než 300 zaměstnanců. A stále 
roste.

Její činnost spočívá v projektování nápojových linek. A to těch nej-
lepších!  KONPLAN svou činností stojí za úspěchem svých zákazníků 
světového měřítka mezi něž patří Plzeňský Prazdroj, Coca Cola, Bo-
hemia Sekt, Heineken, Mattoni a další.
To vše se záměrem udržitelnosti a co nejefektivnější míry automa-
tizace. 

HLEDÁME

KONPLAN posiluje své týmy o nové kolegyně a kolegy, kteří hledají 
uplatnění pro své kreativní a inovativní myšlení, práci  s nejnovějšími 
technologiemi a zároveň si vybírají zaměstnavatele pro dlouhodobý 
pracovní vztah. 

NABÍZÍME

Svým zaměstnankyním a zaměstnancům poskytuje KONPLAN nad-
standardní pracovní prostředí jak vybavením, tak fi remní kulturou. 
Mezi nejoblíbenější benefi ty patří: 
• fl exibilní pracovní doba
• možnost až 2 týdny home offi  ce / měs.
• zkrácená pracovní doba / částečný pracovní úvazek
• dotované stravování ve vlastní KONPLAN kantýně
a řada dalších 

Své portfolio zaměstnaneckých výhod však stále rozšiřujeme, proto 
sledujte Konplan na FB, LinkedIn a Instagramu, ať Vám nic neunikne :)

kontakty Eva Černá Rukavička
eva.cerna-rukavicka@konplan.cz
+420 702 117 548
https://konplan.cz
www.facebook.com/KonplanCZ
www.linkedin.com/company/3238985

Technická 3017/1
301 00 Plzeň
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Vaše budoucnost
je spojena s přítomností

www.konplan.cz
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MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA

HLEDANÉ OBORY

Kermi s.r.o.

PROFIL SPOLEČNOSTI

KERMI s.r.o. sídlí ve Stříbře a je součástí nadnárodního koncernu 
Arbonia AG se sídlem ve Švýcarsku. Náš závod se zabývá výrobou 
designových radiátorů, topných stěn, konvektorů a dalších výrobků 
v oblasti vytápění.
Ve Stříbře zaměstnáváme téměř 700 zaměstnanců a zakládáme 
si na jejich spokojenosti a rozvoji. Dvakrát po sobě jsme získali 
3. místo pro nejlepšího Zaměstnavatele roku v Plzeňském kraji 
a v roce 2022 jsme byli v anketě mezi studenty zvoleni třetím 
Nejžádanějším zaměstnavatelem v regionu.

HLEDÁME

Schopné a motivované absolventy technických oborů zejména:
konstruktéry, technology, strojní programátory, elektroniky a SW 
vývojáře.
U zájemců naopak oceníme zájem o nové projekty a inovace, ochotu 
k dalšímu rozvoji a vzdělávání, znalost německého nebo anglického 
jazyka na komunikativní úrovni. Potřebná je také spolehlivost 
a schopnost týmové práce.

NABÍZÍME

Zázemí stabilní zahraniční společnosti, možnost podílet se na vý-
robě nadčasových produktů, systematické vzdělávání a rozvoj 
zaměstnanců, bohatý systém benefi tů (13. a 14. mzda, 5 týdnů 
dovolené, penzijní připojištění, Cafeterie Edenred, příspěvek na 
dopravu do zaměstnání, výhodné telefonní tarify, bohatý program 
kulturních a sportovních aktivit a mnoho dalšího).

kontakty Mgr. Ing. Anna Messéan, HR manager
Messean.Anna@kermi.cz
+420 735 169 180, +420 374 611 271
www.kermi.cz/kariera
www.facebook.com/kermisro

Dukelská 1427
349 01  Stříbro
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Mgr. Ing. Anna Messéan, HR manager
Messean.Anna@kermi.cz
+420 735 169 180, +420 374 611 271
www.kermi.cz/kariera
www.facebook.com/kermisro

Korn Ferry s.r.o.

PROFIL SPOLEČNOSTI

Korn Ferry je mezinárodní poradenskou společností s letitou histo-
rií. Svým klientům pomáháme vybírat nové zaměstnance, správně 
je ohodnotit, rozvíjet a udržovat je v práci spokojené a motivované. 
V Plzni máme globální centrum sdílených služeb. Působíme zde od 
roku 2007 a máme již téměř 300 zaměstnanců, kteří spolupracují 
s konzultantskými pobočkami či klienty po celém světě. 

HLEDÁME

Hledáte práci, kde naplno využijete či zlepšíte své jazykové zna-
losti? Chcete pracovat z domova či v centru Plzně a ušetřit tak čas 
za dojíždění? Rádi byste pracovali v týmu lidí nadšených pro svoji 
práci a chcete, aby to, co vytvoříte, bylo využíváno experty v oboru 
po celém světě? Hledáme datové analytiky, konzultanty, pracovní-
ky zákaznického servisu a technické podpory, projektové managery 
a další zajímavé pozice. Pokud jste studium nedávno ukončili, neva-
dí. Čerstvé absolventy rádi zaučíme. 

NABÍZÍME

Naše centrum se neustále rozrůstá, vznikají týmy podporující nové 
produkty a služby. Díky tomu můžeme nabídnout účast na zajíma-
vých a různorodých projektech a možnost odborného i kariérního 
růstu. Dále příjemné pracovní prostředí a přátelský kolektiv, fl e-
xibilní pracovní dobu, dovolenou navíc, zdravotní volno, možnost 
částečné práce z domova a místo na setkávání se s kolegy v centru 
Plzně, občerstvení na pracovišti, příspěvek na stravování a přede-
vším práci, která Vás bude bavit.

kontakty Anna Bazalová
anna.bazalova@kornferry.com
+420 377 256 914, +420 778 768 677
www.kornferry.com
www.facebook.com/KornFerryPilsen

Poděbradova 2842/1
301 00 Plzeň

HLEDANÉ OBORY
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Kromě super party lidí nabízíme také:

�Náborový příspěvek na vybrané pozice 60 000 KčNáborový příspěvek na vybrané pozice 60 000 KčNáborový příspěvek
�Odměnu za doporučení nového člena týmu 20 000 Kč
�Ocenění za pracovní i životní jubileumOcenění za pracovní i životní jubileumOcenění
�Program cafeterie Benefity.cz
�Flexibilní pracovní dobu
�Homeoffice
�5 týdnů dovolené
�Osobní rozvoj a možnost profesního růstu
�Nejrůznější firemní akce

Zaujali jsme Vás nebo se chcete potkat a zjistit ještě víc?

Aktuální volná místa

Těšíme se!

Přijďte a přesvědčte se, 
že konektory mají budoucnost!

KOSTAL Kontakt Systeme GmbH – organiKOSTAL Kontakt Systeme GmbH – organi-
zační složka se sídlem v Čenkově u Příbrazační složka se sídlem v Čenkově u Příbra-
mi je předním výrobcem konektorových mi je předním výrobcem konektorových 
systémů do automobilového sektoru. systémů do automobilového sektoru. 
Společnost patří do celosvětově působícíSpolečnost patří do celosvětově působící-
ho koncernu skupiny KOSTAL se 110 letou ho koncernu skupiny KOSTAL se 110 letou 
tradicí.

Zaměření společnosti je již od přípravy prvních vývojových konceptů Zaměření společnosti je již od přípravy prvních vývojových konceptů Zaměření společnosti je již od přípravy prvních vývojových konceptů 
přes samotný vývoj nových aplikací, konstrukci a  industrializaci výrob-
ních technologií až po uvedení nových konektorů do sériové výroby. 
Expandujeme a do našeho týmu rádi přivítáme zkušené profesionály 
a specialisty v oblasti vývoje výrobků, plánování technologií, pro-
gramování a údržby linek, logistiky a další, ale také juniorní nad-
šence s chutí se učit a rozvíjet svůj potenciál.

U nás se nudit nebudete! 

KONTAKT Čenkov 8
262 23 Jince

+420 702 262 919
r.moutelikova@kostal.com www.kostal-kontakt-systeme.cz
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KUVAG CR, spol. s r.o.

PROFIL SPOLEČNOSTI

Společnost KUVAG je předním mezinárodním dodavatelem 
zákaznických izolačních řešení pro energetiku, mobilitu a průmysl.

Již více než 40 let představuje skupina KUVAG technologickou 
špičku s nejvyšší kvalitou. Náš tým s přibližně 370 zaměstnanci ve 
čtyřech mezinárodních pobočkách trvale pracuje na tom, aby při 
navrhování a výrobě inovativních výrobků plnil speciální požadavky 
našich zákazníků a stále překonával jejich vysoké nároky.

HLEDÁME

Nové členy do RnD týmu a výroby. Konstruktéry a elektrotechniky 
zejména.

NABÍZÍME

Zázemí stabilní společnosti, která je na trhu již 30 let. Zajímavou 
a perspektivní práci v oblasti energetiky a dopravní techniky.

kontakty Petr Říha
riha@kuvag.cz
+420 734 153 113
www.kuvag.com
www.linkedin.com/company/kuvag-cr-spol-s-r-o/

Nádražní 489 
335 01 Nepomuk

HLEDANÉ OBORY
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Zaujali jsme Vás nebo se chcete potkat a zjistit ještě víc?

Aktuální volná místa

Těšíme se!

Přijďte a přesvědčte se, 
že konektory mají budoucnost!

U nás se nudit nebudete! 

KONTAKT
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A jaká je ta Vaše budoucnost?

Koho hledáme do našeho týmu?

Embedded SW Developer - C

HIL Tester 

Konstruktér mechanik - CATIA

HW Developer

Mechatronik

Lenka Tothová
602 202 864 
zivotopis-cr@kostal.com
www.kostal.cz

Co u nás najdete?

Moderní prostředí stabilní společnosti

Řadu nových projektů

Super partu lidí kolem 

Širokou škálu benefitů

Skvělé platové ohodnocení 

KOSTAL Engineering CR

Jsme silná nezávislá rodinná firma.

Znamená to pro nás, že víme odkud pocházíme, co můžeme 
dokázat, co chceme a co máme společného.
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KOSTAL Engineering CR, spol. s r.o.

PROFIL SPOLEČNOSTI

Společnost KOSTAL Engineering CR, spol. s r.o. se zabývá vývojem 
mechatronických produktů v oblasti automotive. Vyvíjíme 
podvolantové moduly a nově také palubní nabíječky pro mnoho 
světově proslulých automobilek jako je VW, BMW, Volvo, Ford. 
Společnost je součástí nadnárodní skupiny KOSTAL se sídlem 
v Německu. 
Do svého rozrůstajícího se týmu hledáme nové kolegy na pozice 
konstruktérů elektroniky a mechaniky, HIL testery, systémové 
inženýry a další. Pro vývoj softwaru využíváme programovací jazyk 
C a mechanické komponenty navrhujeme v CATII V5. Během rané 
fáze vývoje si pak můžete svůj návrh ověřit stavbou prototypu 
v nedaleké laboratoři.

HLEDÁME

• Embedded SW engineer
• HW engineer
• System engineer
• HIL tester
• Mechanical designer - CATIA

NABÍZÍME

Mezi naše benefi ty patří 25 dní dovolené, Multisport karta, stra-
venkový paušál, kryté parkování zdarma, občerstvení na pracovišti, 
fi remní akce, ocenění seniority, příspěvek za doporučení nového 
kolegy, fl exibilní pracovní doba, možnost částečné práce z domova, 
dotované jazykové vzdělávání a jiné.

kontakty Lenka Tothová
l.tothova@kostal.com
+420 602 202 864
www.kostal.cz
www.linkedin.com/company/kostal-cz/

Řevnická 170/4
155 21 Praha 5, Zličín

HLEDANÉ OBORY

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA

částečný úvazek

plný úvazek

diplomová / bakalářská práce

praxe / stáž

brigáda

trainee program

strojní

elektro

IT

aplikované vědy

stavební

ekonomie

design

jazyky

humanitní

právo

ostatní

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA

HLEDANÉ OBORY

A jaká je ta Vaše budoucnost?

Koho hledáme do našeho týmu?

Embedded SW Developer - C

HIL Tester 

Konstruktér mechanik - CATIA

HW Developer

Mechatronik

Lenka Tothová
602 202 864 
zivotopis-cr@kostal.com
www.kostal.cz

Co u nás najdete?

Moderní prostředí stabilní společnosti

Řadu nových projektů

Super partu lidí kolem 

Širokou škálu benefitů

Skvělé platové ohodnocení 

KOSTAL Engineering CR

Jsme silná nezávislá rodinná firma.

Znamená to pro nás, že víme odkud pocházíme, co můžeme 
dokázat, co chceme a co máme společného.
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V KARLOVARSKÉM KRAJI



Krajská hospodářská komora 
Karlovarského kraje
Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje, Cheb
Amphenol Tuchel Industrial GmbH, Ostrov
HEINZ-GLAS DECOR s.r.o., Hranice u Aše
ept connector s.r.o., Habartov
Skupina SUAS GROUP, Sokolov

PROFIL SPOLEČNOSTI
Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje sdružuje zaměstna-
vatele v Karlovarském kraji:
Amphenol Tuchel Industrial GmbH - výrobce konektorů, čteček čipo-
vých karet a dodavatel kabelových svazků a spojovacích systémů
HEINZ-GLAS DECOR s.r.o., Hranice u Aše - Pískování a dekorování 
skla sítotiskem a lepení obtisků, výroba a prodej skleněných flakónů pro 
průmysl v oblasti kosmetiky a parfumerie. 
ept connector s.r.o. - výrobce součástek pro elektrotechniku, 
především kontaktů a konektorů
Skupina Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. a skupina SUAS 
GROUP - energetika, obnovitelé zdroje, cirkulární ekonomika, strojíren-
ství, realitní a developerské činnosti 

HLEDÁME
Amphenol Tuchel Industrial GmbH - technology - průmyslové inžený-
ry, techniky jakosti (inženýry kvality), konstruktéry
BONNEL TECHNOLOGIE s.r.o., Cheb - vývojáře/programátory em-
bedded systémů, projektového managera, strategického nákupčího
ept connector s.r.o. - programátory PLC, procesní inženýry, elektrikáře, 
nástrojaře-obráběče, seřizovače
Skupina Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. a skupina SUAS 
GROUP - absolventy strojírenských oborů (konstrukce, obrábění, sva-
řování), oborů elektro, marketingu, ekonomie

NABÍZÍME
Amphenol Tuchel Industrial GmbH - měsíční prémie, odměny za nad-
standardní výkony, zkrácená pracovní doba 37,5 h/týden, vánoční bonus, 
27 dnů volna, obědy zdarma.
HEINZ-GLAS DECOR s.r.o., Hranice u Aše – práci na zajímavých 
projektech s využitím moderních technologií, pružná pracovní doba 
s pracovním úvazkem 37,5 hod./ týden, 3 dny dovolené navíc, stravenky, 
dotované stravování, příspěvek na dopravu, vánoční a roční bonus aj.
ept connector s.r.o. - dobré platové ohodnocení, kvalitní systém za-
pracování a zaškolení, 13. plat, stravenkový systém, další vzdělávání, 
týden dovolené navíc, příspěvek na dopravu, příplatky nad rámec ZP aj.
Skupina Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. a skupina SUAS 
GROUP Sokolov – zajímavé platové ohodnocení, práce na zajímavých 
projektech, týden dovolené navíc, závodní stravování, sociální fond za-
městnance, další vzdělávání aj. 

Ing. Barbora Volfová
volfova@khkkk.cz
+420 608 887 078
www.khkkk.cz
https://www.facebook.com/krajskahospodarskakomorakarlovarskehokraje
https://www.instagram.com/krajska_hospodarska_komora_kv/
https://www.linkedin.com/company/krajská-hospodářská-komora-karlovarského-kraje/
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Lucie Vlčková, +420 604 284 487, lucie.vlckova@rako.cz

https://kariera.rako.cz/ 

NABÍZÍME:
• perspektivní zaměstnání

    v tradičním průmyslovém odvětví 

• zázemí nadnárodní společnosti

• trainee programy přímo 

   ve výrobních závodech  

• podporu kariérního růstu

    a osobního rozvoje

HLEDÁME:
aktivní, motivované a pracovité absolventy

technických oborů na pozice

• strojní inženýr

• elektroinženýr 

• specialista technicko-investičního útvaru

• projektové řízení a následně řízení 

   výrobních provozů

Kontakt:

Borovany

Patříme k nějvětším evropským výrobcům keramických obkladů a dlažeb

a rozvíjíme tradici značky RAKO již 140 let. 

www.rako.cz
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LASSELSBERGER, s.r.o.

PROFIL SPOLEČNOSTI

Společnost LASSELSBERGER, s.r.o. je jediným výrobcem keramických 
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 140 let. Nabízíme komplexní 
řešení, osobní přístup a prvotřídní kvalitu.

HLEDÁME

Studenty a absolventy především technických oborů pro oblast:
• investice
• energie
• řízení výrobních procesů
• IT technologie

NABÍZÍME

• podporu osobního rozvoje i kariérního růstu
• perspektivní zaměstnání
• práci na zajímavých projektech
• trainee program v rámci pracovního poměru
• motivující fi nanční ohodnocení, zaměstnanecké benefi ty 

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

kontakty Lucie Vlčková
lucie.vlckova@rako.cz
+420 604 284 487
www.rako.cz
www.facebook.com/RAKOkeramickeobklady/
www.linkedin.com/company/rako/

Adelova 2549/1
301 00  Plzeň - Jižní Předměstí
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Lucie Vlčková, +420 604 284 487, lucie.vlckova@rako.cz

https://kariera.rako.cz/ 

NABÍZÍME:
• perspektivní zaměstnání

    v tradičním průmyslovém odvětví 

• zázemí nadnárodní společnosti

• trainee programy přímo 

   ve výrobních závodech  

• podporu kariérního růstu

    a osobního rozvoje

HLEDÁME:
aktivní, motivované a pracovité absolventy

technických oborů na pozice

• strojní inženýr

• elektroinženýr 

• specialista technicko-investičního útvaru

• projektové řízení a následně řízení 

   výrobních provozů

Kontakt:

Borovany

Patříme k nějvětším evropským výrobcům keramických obkladů a dlažeb

a rozvíjíme tradici značky RAKO již 140 let. 

www.rako.cz
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Loma Systems s.r.o.

PROFIL SPOLEČNOSTI

Loma Systems je předním výrobcem kontrolních zařízení používa-
ných k identifi kaci kontaminantů a vad výrobků v potravinářském 
a farmaceutickém průmyslu. Společnost byla založena ve Velké 
Británii v 60. letech minulého století a dnes je jednou z předních 
světových společností zabývajícími se výzkumem, vývojem, vý-
robou, dodávkami a servisem bezpečnostních systémů výrobních 
linek v potravinářství a farmacii, to vše s více než 150 000 insta-
lovanými zařízeními ve více než 100 zemích celého světa. Náš tým 
pracuje v přátelském a vstřícném pracovním prostředí a díky své 
jedinečné kultuře Vám nic nemůže bránit plně rozvinout svůj po-
tenciál. Jsme součástí mezinárodní korporace ITW.

HLEDÁME

• Talenty do vývojového oddělení (R&D) - detektory kovů
• Softwarový specialista
• Hardwarový specialista (navrhování a testování elektroniky)
• Zájemce o seberealizaci při vývoji nových produktů (elektro, 

SW, HW)
(vše na plný či kratší úvazek - dle dohody)

NABÍZÍME

• Příspěvek na dojíždění
• Flexibilní pracovní dobu / Home offi  ce
• Obědy a občerstvení zdarma nebo stravenky
• Týden dovolené navíc
• Pracovní úvazek dle dohody
• Práci v mezinárodním prostředí na vývoji nových produktů
• Další benefi ty

Marcela Beránková
marcela.berankova@loma.com
+420 739 329 964
www.loma.com/cs-cz
www.facebook.com/LomasystemsCZ
www.linkedin.com/company/loma-systems-s.r.o.

U Lomy 1069
334 41 Dobřany
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Lear Corporation

PROFIL SPOLEČNOSTI

Lear je jedním z předních světových dodavatelů automobilových 
sedadlových systémů (Seating) a elektrických distribučních systé-
mů (E-systems).

Naše společnost dodává své produkty významným světovým auto-
mobilkám a dodává svá řešení do více než 400 modelů automobi-
lů. Prvotřídní výrobky ve společnosti Lear navrhuje, vyvíjí a vyrábí 
různorodý tým.

HLEDÁME

Vyvíjíme kompletní sedačkové systémy ve všech fázích - od úvod-
ního náčrtu, přes virtuální modely až po produkt, který prochází 
prototypovou výrobou, testováním a validací. Pro známé automo-
bilky řídíme zajímavé projekty od A do Z. Vaši kariéru u nás můžete 
nastartovat na těchto pozicích:
• Projektový inženýr
• CAD Designer   
• Produktový inženýr pro elektrokomponenty
• Produktový inženýr pro integraci airbagů do sedačky

NABÍZÍME

Víme, jak absolventům vytvořit ideální prostředí pro nastartování 
a rozvoj kariéry. Nabízíme příležitost podílet se na vývoji prvotříd-
ního produktu a být součástí velice talentovaného týmu.

Kromě smysluplné práce nabízíme:

• Zajímavé fi nanční ohodnocení
• Flexibilní pracovní dobu
• Moderní zázemí vývojového centra
• Profesní rozvoj
• Širokou nabídku benefi tů, třeba vstupenky na hokej :)

kontakty Jan Kašpar
jkaspar@lear.com
+420 373 035 407
www.lear.com/
www.facebook.com/LearCorporation
www.linkedin.com/company/lear-corporation/

Podnikatelská 1278/11
301 00 Plzeň
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Engineering

Engineering Czech s.r.o.

Vývoj.
Testování.
Automatizace.
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kontakty Dan Mikulič
dan.mikulic@leuze.com
+420 732 949 541
posouvamehranice.cz
www.facebook.com/LeuzeEngineeringCzech

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

PROFIL SPOLEČNOSTI
Společnost Leuze Engineering patří do skupiny fi rem Leuze, která 
je jedním z předních výrobců optických senzorů již od roku 1963 
se sídlem v německém městě Owen. Více než půl století zkušeností 
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, identifi kační systémy, řešení pro 
zpracování obrazu a přenos dat, ale také komponenty a systémy 
pro zajištění a zvyšování bezpečnosti práce. Leuze se zaměřuje 
na intralogistiku, dále na odvětví obráběcích strojů, automobilový 
průmysl a také na automatizaci laboratoří. V rámci České republiky 
má Leuze Engineering své odborníky v Plzni, Ostravě a Českých 
Budějovicích. Pro naše zákazníky nabízíme technickou podporu 
v oblasti integrace systémů, vývoje softwaru i jeho testování 
a následné validaci, a také projektovou podporu a řízení kvality.

HLEDÁME
Pracovní pozice
• vývojář Embedded Firmware
• vývojář C# nebo C/C++ 
• systémový inženýr - HiL Tester

Trainee Program
• vývojář Embedded Firmware
• vývojář C# / Webových aplikací
• HiL Tester

NABÍZÍME
• zázemí stabilní nadnárodní společnosti
• každoroční zajímavé prémie a bonusy
• 30 dní dovolené
• fl exibilní pracovní dobu a možnost práce z domova
• příspěvek 95 kč na stravování, a to formou stravenkového 

paušálu 
• příspěvek na volnočasové aktivity
• dvě SIM karty placené zaměstnavatelem - neomezené volání 

+ 20 GB dat, využitelné i pro soukromé účely
• možnost VIP vstupenek na Viktorku a Škodovku
• fyzioterapeut a ovoce na pracovišti v rámci našich „zdravých dnů”
• široké možnosti osobního rozvoje a individuální jazykové kurzy
• 4 x ročně teambuildingové a rodinné akce
• možnost zahraničních pracovních cest - Západní Evropa 

a Severní Amerika

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA

HLEDANÉ OBORY
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Magna Seating Pilsen, s.r.o.

PROFIL SPOLEČNOSTI

Magna Seating Pilsen v Plzni působí od roku 2003. Jsme strojírenská 
fi rma s hlavním zaměřením na robotické svařování. Máme více než 
50 svařovacích robotů od fi rmy ABB.
Vyrábíme kovové konstrukce autosedaček pro řadu značek elekt-
romobilů a automobilů (Porsche, Audi, Toyota, Renault, Mercedes). 
Naše výrobky dodáváme nejen do České republiky, ale i do Němec-
ka, Maďarska, Francie.

HLEDÁME

• Vysokoškolské studenty s technickým zaměřením – zejména 
absolventy fakulty strojní a elektrotechnické.

• Motivované lidi ochotné učit se novým věcem, rozvíjet odborné 
znalosti a kreativně se podílet na řešení pracovních úkolů.

NABÍZÍME

• Práci ve stabilní společnosti.
• Zajímavé platové ohodnocení.
• Možnost dlouholetého profesního růstu.
• Širokou škálu benefi tů.

kontakty Jana Borowiecka
jana.borowiecka@magna.com
+420 378 319 111
www.magna.com

Podnikatelská 10
301 00 Plzeň
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Jana Borowiecka
jana.borowiecka@magna.com
+420 378 319 111
www.magna.com

MARBES s.r.o.

PROFIL SPOLEČNOSTI

Již je to 30 let, co zakladatelé společnosti absolvovali vysokou 
školu a rozhodli se podnikat v oblasti IT. Z malé fi rmy o třech lidech 
se postupem času stala společnost se stovkou odborníků (vývojářů, 
konzultantů, testerů, obchodníků, designérů a manažerů), kteří 
společně pracují na mobilních i webových aplikacích převážně pro 
státní správu a samosprávu. 

Proč jít pracovat zrovna k nám? Nováčkům se nebojíme dát prostor 
k rozvoji, ceníme si jejich zpětné vazby či nových nápadů. 

Pobočky máme v Plzni, Praze a Brně. Pojď s námi společně růst! 
Těšíme se na Tebe!

HLEDÁME

Máš analytické myšlení? Zkus u nás práci konzultanta! Jako 
konzultant budeš jednat s našimi zákazníky, školit uživatele, psát 
dokumentaci. Naučíš se také instalovat aplikace a prohloubíš si své 
znalosti v legislativě! Baví tě spíše programování? Technologie, 
které používáme:
• REACT, Typescript, Bootstrap, Expo, TypeScript, REACT Native 

Paper, NPM, YARN
• Java, Spring, Hibernate, Maven, Nexus, Artifactory, OpenAPI   
• Docker, Kubernetes, Azure, Gitlab CI/CD, Ansible, Traefi k, 

Grafana, Sentry, SQL

NABÍZÍME

• Příležitost nastartovat nebo rozvíjet svoji kariéru po boku 
skvělých lidí   

• Možnost se podílet na vývoji moderních aplikací pro prestižní 
zákazníky    

• Kanceláře, žádný open space – na své tvoření budeš mít klid!    
• Homeoffi  ce, fl exibilní pracovní dobu, dovolenou navíc, 

sick-days    
• Firemní snídaně, chillout zónu se šipkami a další benefi ty, které 

jsou u nás samozřejmostí  

kontakty Vendula Kandráčová
jobs@marbes.cz
+420 601 072 382
www.kariera.marbes.cz
www.facebook.com/marbes.cz
www.linkedin.com/company/marbes-sro

Brojova 2113/16
326 00 Plzeň
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Mazars s.r.o.

PROFIL SPOLEČNOSTI

Mazars je mezinárodní společnost s více než sedmdesátiletou 
tradicí. Poskytujeme vysoce profesionální služby v oblasti auditu, 
daňového a transakčního poradenství, účetnictví a znalectví. Více 
než 40 000 našich odborníků je k dispozici klientům z řad velkých 
nadnárodních společností, malých a středních podniků, rodinných 
firem či veřejných institucí. Působíme ve více než 90 zemích, 
na 5 kontinentech. Jsme přátelská společnost a klademe velký 
důraz na vzdělávání a profesní růst našich zaměstnanců. K našim 
zaměstnancům přistupujeme individuálně a s respektem.

HLEDÁME

Studenty posledních ročníků, nebo čerstvé absolventy, s teoretic-
kými znalostmi účetnictví a komunikativní angličtinou.
Na pozice:
• Asistent daňového poradce
• Asistent auditora
• Junior mzdová účetní
• Junior účetní

NABÍZÍME

• skvělý kolektiv, kde si všichni tykáme
• práci v mezinárodní společnosti
• zaškolení a podporu od zkušenějších kolegů
• možnost kariérního růstu
• propracovaný systém vzdělávání (Mazars University,  

externí školení)
• flexibilní začátek pracovní doby a možnost homeoffice
• sídlo v centru dění - Praha Florenc
• Kafetéria systém, stravenková karta, firemní akce…

Nikola Rigóová / Michaela Paterová
nikola.rigoova@mazars.cz / michaela.paterova@mazars.cz
+420 702 247 362 / +420 603 400 096
www.mazars.cz
www.instagram.com/mazarscz/

Pobřežní 3
186 00 Praha 8
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MD ELEKTRONIK spol. s r.o.

PROFIL SPOLEČNOSTI

MD ELEKTRONIK spol. s r.o. je největší výrobní závod nadnárodně 
působící německé fi rmy, která je leadrem v oblasti přenosů dat 
ve vozidlech. Jako skupina MD dodáváme více  než 25 světovým 
výrobcům automobilů po celém světě a naše výrobky jsou 
zabudovány až ve 200 různých modelech aut. Hlavní a největší 
výrobní závod skupiny MD sídlí v Chotěšově, zhruba 15 min 
jihozápadně od Plzně, kde je v současné době zaměstnáno 2 560 
zaměstnanců. Další pobočky máme v Německu, Číně, Mexiku 
a Bulharsku. Naše společnost se vyznačuje trvalým růstem, vysokou 
mírou inovací, nejmodernějšími technologiemi a vynikající kvalitou 
výrobků. Nabízíme výzvy pro každého, kdo chce společně s námi 
rozpohybovat velké věci.

HLEDÁME

Ať jsi profesionál, absolvent nebo ještě student – hledáme každého, 
kdo chce vzít svoji budoucnost do vlastních rukou a společně s námi 
rozpohybovat velké věci. Hledáme technicky založené pracovníky 
do našeho oddělení technologie a konstrukce robotických linek, 
i zkušené pracovníky do oddělení kvality, logistiky nebo fi nancí. 
A mnoho dalších. Připoj se k nám a staň se součástí našeho 
mezinárodního týmu expertů!

NABÍZÍME

Nabízíme zajímavé pracovní pozice s možností kariérního růstu. 
Své zaměstnance podporujeme v rozšiřování jazykových znalostí, 
plánujeme účast na odborných školeních a podporujeme aktivní 
spolupráci se zahraničními kolegy. Kromě velké škály peněžních 
příspěvků využíváme slevové programy ve fi remní Cafeterii, 
u vybraných mobilních operátorů, prodejců vozidel a poskytovatelů 
pojištění. Přispíváme na penzijní připojištění, naši zaměstnanci 
mohou čerpat až 5 týdnů dovolené a 5 dní zdravotního volna. 

kontakty Ing. Slavěna Langová 
slavena.langova@md-elektronik.cz
+420 377 198 856
www.md-elektronik.com
www.facebook.com/mdelektronikspol.sro
www.linkedin.com/in/recruitmentmdelektronikcz/

Dobřanská 629
332 14 Chotěšov
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MEA Service s.r.o.

PROFIL SPOLEČNOSTI

Skupina MEA je s více než 130 lety zkušeností jeden z předních 
evropských dodavatelů produktů pro stavebnictví.
V Plzni působíme od roku 1994 a za tu dobu se z nás stal 
specialista na žárové zinkování. Jsme rovněž předním výrobcem 
kovových roštů a odvodňovacích systémů. Našimi hlavními cíli 
jsou spokojenost zákazníka, vysoká kvalita provedení a včasnost 
realizovaných zakázek. Pro náš plzeňský závod aktuálně pracuje 
350 zaměstnanců. A nyní hledáme další posily do našeho týmu. 
Staňte se jedním z nás.

HLEDÁME

• Skvělé zaměstnance, fajn kolegy, kteří mají zájem pracovat
• Finanční účetní senior
• Přijímací technik zinkovny
• Obchodní referent
• Zámečník údržby
• Skladník
• Teamleader ve výrobě
• Brigádník na technické pozice.

NABÍZÍME

• Skvělý kolektiv a příjemné pracovní prostředí
• 5 týdnů dovolené
• Home offi  ce
• Příspěvek na dojíždění
• Pružná pracovní doba
• Stravenkový paušál, možný dovoz jídel na pracoviště
• Cafeterie
• Stabilizační příspěvek 20.000,- Kč
• Příspěvek na penzijní připojištění a další...

kontakty Vlasta Hroníková
vlasta.hronikova@mea-group.com
+420 605 235 839
www.mea-group.com/cz/
www.facebook.com/group.mea

Domažlická 180
318 00  Plzeň
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Vlasta Hroníková
vlasta.hronikova@mea-group.com
+420 605 235 839
www.mea-group.com/cz/ 
www.facebook.com/group.mea

Modul Servis s.r.o.

PROFIL SPOLEČNOSTI

Modul Servis s.r.o. je ryze česká nezávislá společnost, která od roku 
2003 působí na tuzemském pojišťovacím trhu. Během posledních 
20 let se její portfolio služeb rozrostlo o další vysoce specializované 
činnosti jako jsou financování, rizikové audity, odborné poradenství 
pro firmy, vývoj moderních aplikací pro pojišťovací společnosti 
a auto prodejce, expertní výpočty ohledně nákladů na opravu 
poškozených vozidel nebo vzdělávání a certifikaci pojišťovacích 
makléřů. 

HLEDÁME

Hledáme studenty nebo absolventy, kteří se nebojí náročné práce, 
kteří se chtějí nadále vzdělávat a zdokonalovat a také ty, kteří chtějí 
kariérně růst. Náš tým je velmi různorodý, hledáme programátory, 
ajťáky, právníky nebo i jiné obory. Zkušenosti nejsou potřeba, 
všechno vás naučíme a pomůžeme rozjet vaši kariéru.

NABÍZÍME

Nabízíme zajímavou práci, stačí mít zápal pro věc. Co Vás v Modul 
Servisu určitě nečeká, je nudná a monotónní práce. Důraz klademe 
na osobní odpovědnost, profesionalitu a týmovou práci. Společnost 
má vlastní vývojářský tým, který mezi sebe přijme i studenty, kteří 
by rádi získávali cennou praxi ve svém oboru.

kontakty +420 377 464 520
www.modulservis.cz
www.facebook.com/modulservis

Dopravní 139/33
318 00 Plzeň
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MOTOR JIKOV Group, a.s.

PROFIL SPOLEČNOSTI

MOTOR JIKOV GROUP a.s. patří mezi nejvýznamnější jihočeské 
strojírenské a slévárenské akciové společnosti. Společnost je 
partnerem řešícím komplexní specifi cké požadavky zákazníků 
z automobilového a spotřebního průmyslu. 

HLEDÁME

Hledáme šikovné a spolehlivé lidi se zájmem o celoživotní uplatně-
ní v perspektivních technických oborech. Nabízíme pracovní uplat-
nění v profesích: 
• strojírenský inženýr, konstruktér, technolog, mechanik 

seřizovač, programátor CNC strojů
• mechatronik, servisní technik, nástrojař, zámečník, obráběč 

kovů, soustružník, slévač, tavič

NABÍZÍME

• Spolupráce se školami
• Výchova mladé generace
• Praxe a stáže
• Volná místa pro praxe studentů vysokých škol
• Spolupráce při zpracování závěrečných a diplomových prací

kontakty Daniela Radevová
dradevova@mjgroup.cz
+420 607 020 838
www.motorjikov.com

Kněžskodvorská 2277/26, 
370 04 České Budějovice
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Daniela Radevová
dradevova@mjgroup.cz
+420 607 020 838
www.motorjikov.com

Mubea, spol. s r.o.

PROFIL SPOLEČNOSTI

Společnost Mubea je německá rodinná fi rma se stoletou tradicí 
patřící mezi nejvýznamnější výrobce automobilových komponen-
tů na celém světě. Dodáváme součástky předním automobilovým 
výrobcům, jako jsou například Škoda Auto, Porsche, Audi, BMW, 
Renault, Ford, Aston Martin, Bentley a další. V České republice 
jsme zahájili výrobu v roce 1995 a v současné době v pobočkách 
v Žebráku, Prostějově, Dolních Kralovicích a Olomouci zaměstnává-
me více než 3500 pracovníků. Pro spolupráci se studenty jsme na 
Západočeské Univerzitě otevřeli kancelář. Mezi naše výrobky patří 
komponenty z karbonu a skelných vláken, napínáky, lisované díly, 
hlavové opěrky a výrobní stroje.

HLEDÁME

• Programátory
• Konstruktéry
• Robotiky
• IT specialisty
• Technology
• Procesní a projektové inženýry
• SAP specialisty

NABÍZÍME

Studentům a absolventům nabízíme:
• možnost získat praxi v našich výrobních závodech, 
• spolupráci na diplomových a bakalářských pracích,
• možnost brigád v kancelářích přímo v univerzitním kampusu 

nebo v Karlovarské ulici,
• stabilní zaměstnání.

kontakty Otomar Šedivý
otomar.sedivy@mubea.com
+420 737 366 879
www.mubea.com
www.facebook.com/MubeaZebrakDolniKralovice
https://www.linkedin.com/company/118355

Za Dálnicí 510, Žebrák
Univerzitní 2762/22, Plzeň
Karlovarská 298/30, Plzeň

HLEDANÉ OBORY
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... připojte se k nám
www. murrelektronik.cz

MURR CZ, s.r.o. je dceřinou 
firmou německé společnosti 
MURRELEKTRONIK s tradicí 
více než 40 let v oblasti výroby 
komponentů pro automatizaci 
v průmyslu (má 3200 
zaměstnanců v 45 pobočkách 
a 5 závodech po celém světě). 
Mezi naše špičkové produkty 
patří konektory, automatizační 
technika, interface, zásuvkové 
systémy pro senzory 
a ovladače, spínané 
a transformátorové zdroje.

Závod ve Stodě založený 
v roce 1999 je aktuálně 
největším výrobním závodem 
skupiny Murrelektronik a stále 
se rozšiřuje. V celkem 
sedmi výrobních halách 
zaměstnáváme téměř 1200
kmenových zaměstnanců.

tel. 377 597 597

Více o nás, na čem nám 
záleží a co nabízíme, ...
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Nakladatelství Fraus, s. r. o. 

PROFIL SPOLEČNOSTI

Jsme největším učebnicovým nakladatelstvím u nás. Podporujeme 
zavádění nových výukových metod do českých škol a patříme 
mezi průkopníky a nejaktivnější propagátory smysluplného 
využití digitálních vzdělávacích materiálů ve výuce. Neustále 
hledáme nové způsoby a formy, jak pomáhat učitelům v praxi a jak 
podporovat individuální rozvoj dětí.

HLEDÁME

• Vývojáře/ku pro portál Škola s nadhledem a e-knihy Flexibooks
- vývoj moderních ed-tech nástrojů pro vzdělávání na základních 
a středních školách 

• Autory/ky vzdělávacího obsahu pro Školu s nadhledem pro 
oblasti informatika pro 2. stupeň, matematika pro 1. stupeň, 
fyzika pro 2. stupeň
- kreativní osobnost se základními digitálními dovednostmi 
a představivostí, nutná znalost daného oboru

NABÍZÍME

• zázemí největšího učebnicového nakladatelství v ČR
• aktivní spoluúčast na vývoji moderních digitálních 

vzdělávacích materiálů
• možnost vlastní volby konkrétních technologií pro dané úkoly, 

když to bude technicky možné
• širokou paletu úkolů s možností výběru podle zkušeností 

a preferencí - od autorské práce na vzdělávacím obsahu po 
vývoj SW - databáze, frontend, včetně úkolů z oblasti DevOps 
nebo pokrytí testy

• možnost angažovat se v procesu návrhu nových nebo 
rozvíjených systémů a aplikací

kontakty Adam Jelínek
jelinek@fraus.cz
+420 777 443 962
www.fraus.cz

Edvarda Beneše 72
301 00 Plzeň
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... připojte se k nám
www. murrelektronik.cz

MURR CZ, s.r.o. je dceřinou 
firmou německé společnosti 
MURRELEKTRONIK s tradicí 
více než 40 let v oblasti výroby 
komponentů pro automatizaci 
v průmyslu (má 3200 
zaměstnanců v 45 pobočkách 
a 5 závodech po celém světě). 
Mezi naše špičkové produkty 
patří konektory, automatizační 
technika, interface, zásuvkové 
systémy pro senzory 
a ovladače, spínané 
a transformátorové zdroje.

Závod ve Stodě založený 
v roce 1999 je aktuálně 
největším výrobním závodem 
skupiny Murrelektronik a stále 
se rozšiřuje. V celkem 
sedmi výrobních halách 
zaměstnáváme téměř 1200
kmenových zaměstnanců.

tel. 377 597 597

Více o nás, na čem nám 
záleží a co nabízíme, ...
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NÁRODNÍ BEZPEČNOSTNÍ ÚŘAD

PROFIL SPOLEČNOSTI

Národní bezpečnostní úřad je orgánem výkonné moci a je ústřed-
ním správním úřadem pro oblast ochrany utajovaných informací 
a bezpečnostní způsobilosti. 
Jedním z hlavních úkolů NBÚ je vydávání osvědčení (fyzické osobě 
i podnikateli) nebo dokladu o bezpečnostní způsobilosti (fyzické 
osobě) a garantuje tak, že u jeho držitele nebyly zjištěny žádné sku-
tečnosti, které by mu bránily mít přístup k utajovaným informacím 
nebo vykonávat citlivé činnosti. Tím přispívá k ochraně informací 
důležitých pro obranné, vojenské, bezpečností, ekonomické a me-
zinárodně politické záměry a cíle České republiky. 

HLEDÁME

• Referenty státní správy na pozice analytiků personální 
bezpečnosti nebo analytiků průmyslové bezpečnosti

• Referenty administrativní bezpečnosti
• Referenty fyzické bezpečnosti
• Psychology
• Správce informačních systémů, síťové administrátory, 

techniky bezpečnostních systémů, IT server administrátory, 
administrátory aplikací

• Referenty ústředního registru
• Technické pracovníky
• Pracovníky úklidu

NABÍZÍME

Zázemí stabilní státní instituce, 25 dní dovolené, placené sick 
days, placená odborná školení, zvýhodněné pobyty na rekreačních 
zařízeních, příspěvky na společenské, kulturní nebo sportovní 
aktivity; příspěvek na penzijní nebo životní pojištění, práci 
v příjemném prostředí, přístup k moderním technologiím, profesní 
a jazykové vzdělávání, posilovnu v areálu úřadu, možnost zajištění 
ubytování, zázemí stabilní státní instituce.

kontakty Ing. Zdeněk Vaněk
z.vanek@nbu.cz
+420 727 931 853
www.nbu.cz

Na Popelce 2/16
150 06 Praha 5
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Ing. Zdeněk Vaněk
z.vanek@nbu.cz
+420 727 931 853
www.nbu.cz

Nemak Czech Republic s.r.o.

PROFIL SPOLEČNOSTI

Společnost Nemak je celosvětovým výrobcem hliníkových kon-
strukčních prvků pro automobilový průmysl. Na 22.000 zaměstnan-
ců pracuje v 38 výrobních podnicích, které jsou rozmístěny v 16 
zemích světa a zásobují ty nejdůležitější automobilové trhy.
V roce 2022 se společnost Nemak v České republice zaměřila na 
oblast E-mobility a v současné chvíli buduje nový závod, který je 
zaměřený na kompletaci držáků baterií pro elektromobily. 

HLEDÁME

• Process administrator
• Machining expert
• Quality engineer SQA

NABÍZÍME

Zajímavé fi nanční ohodnocení, řadu benefi tů, rozvoj vašich znalostí 
a dovedností a přístup k nejnovějším technologiím v automotive 
průmyslu. 

kontakty Dana Setváková
dana.setvakova@nemak.com
+420 737 233 799
www.nemak.com

Havraň 137
434 01 Most
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Orgis IT

PROFIL SPOLEČNOSTI

Orgis IT je ryze česká společnost, která vyvíjí webové aplikace na 
zakázku a informační systém Addaris. Mezi naše zákazníky patří 
fi nanční instituce, e-shopy, výrobní i nevýrobní společnosti nejen 
z České republiky, ale také z celého světa.
Náš systém pomáhá automatizovat procesy v oblasti CRM, nákupu, 
prodeje, skladů, výroby, e-commerce, projektového řízení atd.
Vše, co jsme dokázali, jsme dokázali sami bez pomoci investora 
nebo zahraniční matky.

Mezi sebou mluvíme česky a se zákazníky většinou anglicky. Všich-
ni si tykáme, máme rádi kafe, indickou kuchyni a deskové hry. 
Stojíme si za svými hodnotami a principy.

Bude nám potěšením, když se k nám přidáš.

HLEDÁME

Hledáme chytré a šikovné lidi, kteří:
• znají Python – ideálně Django framework, GIT – v nejlepším 

případě i nějaké CI, PostgreSQL a OS Linux;
• mají zkušenosti s objektovým programováním a Dockerem 

(ideálně i s Kubernetes); výhodou je ponětí o HTML, CSS, APIs a 
Web Application Development;

• ví alespoň teoreticky o microservices, webových FE 
technologiích, NoSQL a principech frontování;

• je na ně spolehnutí a zvládají komunikovat s ostatními;
• mají analytické myšlení a ovládají Aj.

NABÍZÍME

• skvělý tým, který tě bude bavit a pomůže, když bude třeba;
• příjemné kanceláře s výhledem do parku;
• vlastní stůl (žádný desk sharing);
• práci s moderními technologiemi;
• pružnou pracovní dobu;
• práci na HPP na dobu neurčitou;
• možnost ovlivnit chod fi rmy;
• žádné svazování miliony směrnic a pokynů;
• fi remní akce - deskohraní, promítání fi lmů, snídaně, grilovačky...
• a skvělé kafe.

kontakty Kristýna Bártová
kariera@orgis.cz
+420 739 523 669
www.orgis.cz
www.facebook.com/OrgisIT
www.linkedin.com/company/orgis-it

UNIOSO s.r.o.
Náměstí Míru 1076/2
Plzeň 301 00
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OMEXOM GA Energo s.r.o.

PROFIL SPOLEČNOSTI

Poskytujeme komplexní dodávky v oblasti projektování, výstavby 
a oprav vedení všech napěťových úrovní, rozvoden a transformoven. 
Našimi hlavními zákazníky jsou společnosti ČEPS, a.s., skupina ČEZ 
a EG.D, a.s.
Centrálu máme v Plzni, ale naše pobočky najdete v 16 městech 
po celé České republice, na Slovensku funguje dceřiná společnost 
OMEXOM Slovensko.
Tento rok slavíme na trhu 30 let. Jsme stabilním zaměstnavatelem 
s více než 500 zaměstnanci a neustále se rozšiřujeme.

HLEDÁME

Studenty a absolventy oboru elektrotechniky (zejména projektanty, 
vedoucí zakázek).
Obsazujeme ale také technické a administrativní pozice napříč 
celou fi rmou, uplatnění u nás najde každý.

NABÍZÍME

Studentům a absolventům nabízíme v průběhu studia placené 
brigády, odbornou praxi a po škole práci na zkrácený/plný úvazek.
Nově pro studenty od 2. ročníku chystáme OMEXOM letní školu, 
která bude probíhat ve dnech 28. 08. - 01. 09. 2023.

• Flexibilní pracovní dobu a 5 týdnů dovolené.
• Ke mzdě navíc čtvrtletní odměny (v roční výši až jednoho platu) 

a stravenkový paušál ve výši 105 Kč/den.
• Příspěvek na penzijní/životní pojištění od 2 000 Kč/měsíc (dle 

pozice).
• Služební telefon včetně hrazeného paušálu a notebook.
• Podporujeme zaměstnance ve sportovních aktivitách. 

Přispíváme zaměstnancům na MultiSport kartu, dále hradíme 
startovné na akce jako je květnová výzva Do práce na kole nebo 
Krajský půlmaraton Plzeňského kraje.

• A další zajímavé benefi ty (možnost zapojit se do programu 
nákupu fi remních akcií Vinci, jazykovou výuku přímo na 
pracovišti a zdarma, fi remní bezúročnou zápůjčku).

• Přátelské pracovní prostředí a řadu fi remních akcí v průběhu 
roku (teambuilding, večírek aj.).

• Možnost vzdělání a kariérního růstu.

kontakty Martina Šilpochová
personalni@gaenergo.cz
+420 721 621 046
www.gaenergo.cz
www.welcometothejungle.com/cs/companies/omexom-ga-energo

Na Střílně 1929/8
323 00 Plzeň

HLEDANÉ OBORY

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA

částečný úvazek

plný úvazek

diplomová / bakalářská práce

praxe / stáž

brigáda

trainee program

strojní

elektro

IT

aplikované vědy

stavební

ekonomie

design

jazyky

humanitní

právo

ostatní

Kristýna Bártová
kariera@orgis.cz
+420 739 523 669
www.orgis.cz
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P.V.A. systems s.r.o.

PROFIL SPOLEČNOSTI

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 Intelligence, 
systémy pro řízení skladů (WMS) a programováním komunikace 
se specializovaným obchodním HW jako jsou třeba elektronické 
cenovky nebo samoobslužné pokladny. Aktuálně se zabýváme 
také kamerovým čtením a rozpoznáváním obrazu. Celý vývoj je 
postaven především na platformě Java EE. Rádi vyvíjíme pro OS 
Linux, Android, ale systémy implementujeme i pro WIN a macOS. 
Našimi zákazníky jsou obchodní řetězce s mezinárodním přesahem 
a vysokými nároky na funkcionalitu.

HLEDÁME

• IT specialisty v oblasti kamerového čtení a rozpoznávání 
obrazu

• IT specialisty v oblasti umělé inteligence pro praktické využití
• Softwarové Java vývojáře
• Databázové specialisty 
• Analytiky do implementačních týmů
• Konzultanty se znalostí NJ a AJ do oddělení zahraničního 

rozvoje
• Designery s chutí věnovat se frontendu

NABÍZÍME

• Zajímavou a úzce specializovanou práci na rozsáhlých 
projektech s moderními technologiemi a okamžitým efektem 
v praxi

• Odpovídající fi nanční ohodnocení 
• Příležitosti k profesnímu růstu v přátelském kolektivu 

s nevšední fi remní kulturou
• Zázemí dynamicky rostoucí české společnosti se sídlem 

v centru Plzně
• Zaměstnanecké benefi ty a Foodbistro přímo v objektu
• Notebook, telefon

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

Lipová 14
301 00 Plzeň
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Ing. Radek Nachtmann
info@pvasystems.cz
+420 377 540 243
www.pvasystems.cz

PDM technology Europe s.r.o

PROFIL SPOLEČNOSTI
PDM technology Europe s.r.o. je dceřinou společností dánské 
fi rmy PDM technology ApS a hraje významnou roli ve vývoji jejích 
produktů. Hlavním produktem je modul Bluestar PLM pro Microsoft 
Dynamics 365/AX, který propojuje inženýrská data z CAD systémů 
s podnikovými daty v ERP.  
Naši zaměstnanci s vysokou odbornou specializací se zaměřují na 
řešení specifi ckých potřeb světových společností. Také poskytuje-
me služby průmyslovým výrobcům po celém světě v odvětvích jako 
jsou průmyslová zařízení a stroje, letectví a obrana či zdravotnické 
přístroje.
Pracujeme s nejmodernějšími technologiemi společnosti Microsoft 
a jsme technologickým lídrem v oboru s pobočkami v ČR, USA, 
Německu a Dánsku.

HLEDÁME
Vývojáře v oblastech: 
• 3D grafika & CAD software: Programování 3D grafiky, znalost OOP.
• Microsoft Dynamics AX/365. Výhodou: C#, Microsoft SQL Server 
• Databáze: SQL, OOP. Výhodou: Microsoft SQL Server, Graph 

Databases
• Webové aplikace: JavaScript, Html5. Výhodou: ASP.NET, Web API, 

JSON 
• IoT: jazyk C. Výhodou: cloudové a síťové služby, Arduino, 

Raspberry pi 
• .NET: C# 

Průmyslové inženýry:  
• Znalost produktové konfigurace a automatického generování 

produkčních dat 

NABÍZÍME
• Silnou kariérní pozici, kdy budete úzce spolupracovat se 

zkušenými inženýry a učit se o nejnovějších technologiích (např. 
grafi cké databáze, počítačovém učení a business inteligence, 
rozvíjení znalosti o 3D grafi ce, ERP, CAD, C # a SQL) 

• Kolektiv pouze z absolventů a studentů ZČU (Kdo přeruší 
řetězec?)

• Pružná pracovní doba pro studenty, aby práce nenarušovala vaše 
studium 

• Společenské akce s kolegy
• Možnost výuky angličtiny
• Pět týdnů dovolené
• Kancelář v blízkosti FAV, FEL a FST ZČU

kontakty Jakub Szkandera
+420 378 051 258
jas@pdmtechnologygroup.com
https://bluestarplm.com
https://www.linkedin.com/company/bluestar-plm/

Vědeckotechnický park
Teslova 1202/3, Budova A3
301 00 Plzeň

HLEDANÉ OBORY
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Volné pozice najdeš na webu
www.tvorimelepsisvet.cz

Sleduj nás na FB
Panasonic Plzeň

MODERNÍ TECHNOLOGIE - ŠPIČKOVÝ PRODUKT

Panasonic Plzeň – výroba vysoce účinných tepelných čerpadel
Přidej se do našeho týmu a získej práci, která má budoucnost!

HLEDÁME: 

Specialisty kvality

Konstruktéry Strojní inženýry

Mechatroniky

Elektro inženýry

PŘIVÍTÁME ABSOLVENTY



141

Panasonic

PROFIL SPOLEČNOSTI

Naše společnost působí v Plzni již od roku 1996 a do povědomí 
Plzeňanů se dostala především díky výrobě televizorů zn. 
Panasonic. Naši novou budoucnost nyní přináší výroba tepelných 
čerpadel, kterou jsme v Plzni zahájili již roku 2018. Letos nás čeká 
významné rozšíření této výroby, další růst a modernizace prostor. 
Vytvoříme desítky nových pracovních míst a nabízíme kariérní start 
také pro mladé absolventy. Najdete u nás širokou škálu uplatnění 
od výrobních pozic, přes technické obory až po administrativní 
pozice. 

HLEDÁME

Máme zájem o šikovné a motivované lidi v těchto oborech:
• Technika a konstrukce – strojní zaměření
• Mechanika strojů a zařízení
• Procesní a výrobní kvalita
• Průmyslová automatizace a inovace
• Informační technologie včetně vývoje softwaru
• Ekonomické obory (fi nance, nákup, plánování a lidské zdroje)

NABÍZÍME

Zaměstnancům nabízíme práci v moderním prostředí, dotované 
fi remní stravování a řadu benefi tů jako je Cafeterie, příspěvky 
na penzijní pojištění, možnost čerpání 25 dnů dovolené, 
využívání fi remního fi tness. Během roku pořádáme sportovní 
akce, podporujeme zdraví zaměstnanců např. poskytováním 
vitamínových balíčků. Pravidelně vyplácíme půlroční bonusy 
a věrnostní odměny k fi remnímu jubileu. Podporujeme týmovou 
práci a dobré vztahy na pracovišti. Nové kolegy zaškolíme 
a postaráme se o jejich další odborný růst.

kontakty Markéta Šimánková
marketa.simankova@eu.panasonic.com
nabor.plzen@eu.panasonic.com
+420 607 174 414
www.tvorimelepsisvet.cz
www.facebook.com/PanasonicPlzen

U Panasoniku 1068/1
301 00 Plzeň

HLEDANÉ OBORY
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Volné pozice najdeš na webu
www.tvorimelepsisvet.cz

Sleduj nás na FB
Panasonic Plzeň

MODERNÍ TECHNOLOGIE - ŠPIČKOVÝ PRODUKT

Panasonic Plzeň – výroba vysoce účinných tepelných čerpadel
Přidej se do našeho týmu a získej práci, která má budoucnost!

HLEDÁME: 

Specialisty kvality

Konstruktéry Strojní inženýry

Mechatroniky

Elektro inženýry

PŘIVÍTÁME ABSOLVENTY
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KARIÉRA 
V POHYBU!
Existují studentské programy, ve kterých 
vaříte kávu, nosíte poštu nebo obsluhujete 
tiskárnu. A pak programy, které váš život 
dokážou posunout o pořádný kus 
dopředu. Právě
takový pro vás 
máme!

• poznáte zblízka inovace blízké budoucnosti
• jste plnohodnotnou součástí projektů a týmů
• rostete po boku expertů a špičkových profesionálů
• pracujete v prostředí s přátelskou fi remní kulturou
• pomáháte skutečně řešit největší inženýrské výzvy současnosti
• možnost práce v mezinárodním prostředí a možnost cestování

www.parker.com www.karieravpohybu.cz 

NAKOPNĚTE 
TO V PARKER 
HANNIFIN V RÁMCI 
STUDENTSKÝCH 
PROGRAMŮ

PRAHA. SADSKÁ. CHOMUTOV. Parker Hannifi n. Globální leader v technologiích pro řízení pohybu.

Nabízíme praxe, stáže i spolupráce na bakalářských 
a diplomových pracích. A především pak mimořádné 
možnosti uplatnění v další profesní kariéře, a to 
v oblastech inženýringu, kvality, supply chain, fi nancí 
či HR.

10892_kariera_v_pohybu_letaky_A5.indd   1 05.10.2022   16:20
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Parker Hannifi n 

PROFIL SPOLEČNOSTI

Jsme světovým lídrem v oblasti řízení a kontroly pohybu. Poskytu-
jeme vysoce technická řešení pro širokou oblast mobilního, průmy-
slového a leteckého trhu. Parker lze nalézt všude tam, kde je pohyb. 
Řešíme největší světové technické výzvy, které pomáhají uspoko-
jovat lidské potřeby a zlepšují kvalitu života lidí a komunit po ce-
lém světě, a to díky odborným znalostem v devíti technologiích: 
hydraulika, pneumatika, elektromechanika, fi ltrace, řízení procesů, 
manipulace s kapalinami a plyny, těsnění a stínění, klimatizace 
a letectví. Společnost Parker je přední světový dodavatel hydraulic-
kých, pneumatických a elektromechanických komponent a systémů 
s rozsáhlým výrobním a technickým zázemím v České republice.

HLEDÁME

Studenty a absolventy především strojních ale i jiných oborů, kteří 
mají chuť nastartovat svou kariéru v mezinárodní společnosti, 
která je světovým lídrem v oboru. Hledáme kolegy, kteří přinesou 
vlastní iniciativu a nový pohled na věc a kteří mají zájem se ve fi rmě 
rozvíjet a kariérně posouvat. 

NABÍZÍME

• Spolupráci během studia i po něm
• Práci na zajímavých mezinárodních projektech
• Prostor pro vlastní iniciativu a osobní rozvoj
• Tým skvělých kolegů a otevřenou fi remní kulturu
• Stabilní zaměstnání
• Možnost kariérního postupu i do zahraničí
• Flexibilní pracovní dobu
• Motivační bonusový program

kontakty Adéla Zajícová
adela.zajicova@parker.com
+420 725 329 912
www.parker.com

Výrobní závod Sadská: Poděbradská 1005, Sadská
Výrobní závod Chomutov: Na Moráni 5480, Chomutov
Obchodní zastoupení Praha: Prosecká 851/64, Praha

HLEDANÉ OBORY
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KARIÉRA 
V POHYBU!
Existují studentské programy, ve kterých 
vaříte kávu, nosíte poštu nebo obsluhujete 
tiskárnu. A pak programy, které váš život 
dokážou posunout o pořádný kus 
dopředu. Právě
takový pro vás 
máme!

• poznáte zblízka inovace blízké budoucnosti
• jste plnohodnotnou součástí projektů a týmů
• rostete po boku expertů a špičkových profesionálů
• pracujete v prostředí s přátelskou fi remní kulturou
• pomáháte skutečně řešit největší inženýrské výzvy současnosti
• možnost práce v mezinárodním prostředí a možnost cestování

www.parker.com www.karieravpohybu.cz 

NAKOPNĚTE 
TO V PARKER 
HANNIFIN V RÁMCI 
STUDENTSKÝCH 
PROGRAMŮ

PRAHA. SADSKÁ. CHOMUTOV. Parker Hannifi n. Globální leader v technologiích pro řízení pohybu.

Nabízíme praxe, stáže i spolupráce na bakalářských 
a diplomových pracích. A především pak mimořádné 
možnosti uplatnění v další profesní kariéře, a to 
v oblastech inženýringu, kvality, supply chain, fi nancí 
či HR.

10892_kariera_v_pohybu_letaky_A5.indd   1 05.10.2022   16:20
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Pfeifer Holz s.r.o.

PROFIL SPOLEČNOSTI

Pfeifer je jedna ze tří největších společností dřevozpracujícího prů-
myslu v Evropě. Ve 13 závodech v Rakousku, Německu, České re-
publice a Finsku, se řídíme naší fi lozofi í: Passion for timber – Vášeň 
pro dřevo.

Rodinná fi rma Pfeifer znamená kvalitu a spolehlivost. Stojíme za 
svými závazky vůči zákazníkům, zaměstnancům i dodavatelům.

V českých závodech v Chanovicích a Trhanově zaměstnáváme té-
měř 630 zaměstnanců a ročně zpracujeme 800 000 m³ kulatiny.
Ke zpracování dřeva využíváme nejmodernějších technologií, které 
jsou unikátní nejen v Evropě ale i ve světě.

100% zhodnocujeme surové dřevo!
Vyrábíme: stavební dřevo, betonové bednění, obalové řezivo a hob-
lované výrobky, pelety a brikety,.. 

HLEDÁME

Talentované a motivované studenty i absolventy se vzděláním 
technického směru.
Programátory strojů, elektrotechniky pro průmyslovou automatiza-
ci, přípraváře výroby, technické asistenty, strojaře, vedoucí pracov-
níky, dělníky, řidiče...

Všechny otevřené pozice najdete na našich webových stránkách, 
kde můžete vyplnit i iniciativní žádost o zaměstnání.

NABÍZÍME

Možnost nastartovat kariéru po boku zkušených odborníku, kteří do 
své práce dávají srdce a ve všem Vás rádi povedou a poradí. 
Na míru sestavený školící program a moderní vzdělávací systém. 
Příjemné pracovní prostředí na předhůří Šumavy a mnoho zaměst-
naneckých benefi tů.

kontakty Julija Bivolaru
julija.bivolaru@pfeifergroup.com
+420 731 542 341
www.pfeifergroup.com/cs/
www.facebook.com/pfeiferholz
www.linkedin.com/company/pfeifer-holz/

Chanovice 102
341 01 Chanovice
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MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA

Julija Bivolaru
julija.bivolaru@pfeifergroup.com
+420 731 542 341
www.pfeifergroup.com/cs/
www.facebook.com/pfeiferholz
www.linkedin.com/company/pfeifer-holz/

Photomate s.r.o.

PROFIL SPOLEČNOSTI

Jsme mladá česká rodinná rychle se rozvíjející společnost 
působící v oblasti obchodu a implementace produktů energetiky 
obnovitelných zdrojů.  Naše teritorium zahrnuje: Skandinávii, 
Pobaltí, Střední a Východní Evropu a země střední Asie.

HLEDÁME

Mladé technicky nadšené budoucí kolegy, kteří mají zájem o svůj 
rozvoj v oblasti alternativních energetických zdrojů v následujících 
rolích:
• Měření a analýza elektrických sítí
• Technický servis fotovoltaických střídačů, bateriových uložišť 

a nabíjecích stanic pro elektromobily a vyvíječů „zeleného” 
vodíku. 

• Rovněž tak kandidáty pro obchodní pozice výše uvedených 
produktů

NABÍZÍME

Nabízíme karierovou perspektivu, a to i v zahraničí. Velmi přátelské 
fi remní prostředí rodinné fi rmy s nadnárodní působností. Motivující 
platové hodnocení. Uplatnění znalosti anglického jazyka. 
A především působení v perspektivní oblasti alternativních zdrojů 
energie. 

kontakty Mgr. Michal Šusták
michal.sustak@photomate.eu
+420 602 137 657
www.photomate.eu/cs/
www.facebook.com/photomate.eu/
www.linkedin.com/company/photomate-s-r-o-/

Prokišova 356/7
370 01 České Budějovice 6

HLEDANÉ OBORY
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Plzeňský Prazdroj a.s.

PROFIL SPOLEČNOSTI

Naše značky baví svět, práce s nimi baví nás!
Pracovat v Prazdroji je jako pít oblíbené pivo, Birell, nebo další 
z nápojů našeho portfolia. Těšíte se na každý doušek. U stolu sedíte 
po boku přátel. Sdílíte s nimi svoje vášně i starosti. A jste opravdu 
sami sebou.
Pokud vám taková představa chutná, patříte k nám!
Spojuje nás nadšení pro práci, kterou děláme, zvídavost a otevře-
nost.

Spolupráce s mladými talenty nás baví. Věříme, že díky jejich 
energii a motivaci dovedeme společně tvořit ty nejlepší produkty. 
Proto, abys uspěl/a v Prazdroji nepotřebuješ desítky let zkušeností. 
V Prazdroji najdeš stabilní zázemí a sílu ukázat světu, co v Tobě je. 
Protože vášeň je nejlepší kvalifi kace.

HLEDÁME

• Studuješ, blíží se Ti konec studia, nebo jsi čerstvý/á 
absolvent/ka? Pak čti rozhodně dál! 

• Chceš na sobě pracovat, rozvíjet se a dostat příležitost 
vyzkoušet si to, co Tě baví?

• Baví Tě hledat nová řešení, a chceš reálnou práci, kde za sebou 
uvidíš její dopad?

• Domluvíš se anglicky a nebojíš se prezentovat i jinak než 
v českém/slovenském jazyce?

U nás najdeš uplatnění na poloviční i plný úvazek. 

Neváhej a #BuďPrazdroj i Ty! 

NABÍZÍME

• Placené stáže na léto i v akademickém roce, kde si vyzkoušíš, 
jaké to je pracovat na vlastním projektu, který na konci 
odprezentuješ vedení společnosti.

• Speciální rozvojový Go Graduate Program pro absolventy 
a absolventky, ve kterém získáš komplexní zkušenosti ve 
vybraném oboru a které využiješ při svém budoucím kariérním 
směřování v Plzeňském Prazdroji.

• Různé pozice na plný úvazek v České a Slovenské republice.
• Částečné úvazky, brigády.
• Spolupráci při psaní závěrečných prací.

Radka Tichá
radka.ticha@asahibeer.cz      +420 724 617 236
prazdroj.cz/kariera
www.facebook.com/plzen.prazdroj
www.linkedin.com/company/plzensky-prazdroj
www.instagram.com/zijeme.prazdroj
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PROFESS, spol. s r.o.

PROFIL SPOLEČNOSTI

Firma PROFESS se od roku 1991 věnuje zabezpečování a monito-
rování rotačních strojů. Sídlo/provozovna společnosti se nachází 
v Plzni. Realizujeme kompletní dodávky a servis systémů pro výrob-
ce turbín, generátorů a kompresorů (Doosan Škoda Power, Siemens 
Energy, Brush, EKOL/ShaanGu, PBS, Wikov) a provozovatele elektrá-
ren a tepláren (ČEZ, Veolia, Slovenské Elektrárne). Námi dodávané 
systémy střeží rotační stroje na stovkách lokalit po celém světě. 
Projektujeme, vyrábíme a uvádíme systémy do provozu a posky-
tujeme zákazníkům komplexní podporu a servis. Vyrábíme vlastní 
přístroje pro monitorování strojů, zkoušení a kalibraci. Spravujeme 
provozovatelům rozsáhlé diagnostické databázové systémy. 

HLEDÁME

Jsi absolvent/student VŠ technického směru, 
ideálně elektro/aplikované vědy?
• Máš dobrou znalost AJ, popřípadě NJ?
• Rád cestuješ (krátkodobé služební cesty v ČR a zahraničí)?
• Těší Tě poznávat a učit se, získávat nové zkušenosti a znalosti?
• Jsi fyzicky a psychicky schopen vyhovět požadavkům na práci 

v JE a energetických provozech?
• Jsi kreativní a nebojíš se převzít zodpovědnost? 

Pokud Tě požadavky zaujaly, neváhej nás kontaktovat 
- rádi zodpovíme Tvé dotazy.

NABÍZÍME

• Stabilní zázemí, zkušení kolegové 
• Přátelský kolektiv respektované fi rmy v oboru
• Různorodá a zajímavá práce
• Nadstandardní platové ohodnocení a benefi ty
• Pracovní poměr na dobu neurčitou
• Odborná školení a trvalý profesní růst

kontakty Linda Kovárnová
kariera@profess.cz
+420 377 454 411
www.profess.cz/mms
www.facebook.com/professkvetna5/
www.linkedin.com/company/professplzen

Květná 1704/5
326 00 Plzeň

HLEDANÉ OBORY
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Procter & Gamble - Rakona s.r.o.

PROFIL SPOLEČNOSTI

Jsme Procter & Gamble, jedna z nejvýznamnějších fi rem v oblasti 
vývoje a výroby rychloobrátkového zboží na světě. Z lidí, kteří 
se chtějí učit a růst, vychováváme odborníky světového formátu. 
Nabízíme skvělé vzdělávání, výzvy a příležitosti. Vyberte si svou 
budoucí roli v rakovnickém výrobním závodě Rakona.

HLEDÁME

• Procesní Inženýr/ka, role pro absolventy VŠ s technickým 
zaměřením kde není potřeba předešlé zkušenosti. Staneš se 
vlastníkem technologie nebo zařízení, budeš se o něj starat 
a zlepšovat.

• Studenti technických oborů ve 2. - 5. ročníku VŠ se mohou 
přihlásit na Traineeship. 6 - 12 měsíců praxe tě naučí víc než si 
myslíš. Nechceš se vázat? Pak Internship - letní stáž na 
3 měsíce, je to pravé.

NABÍZÍME

• U pozic jako je Traineeship a Internship budeš pracovat  na 
reálném projektu - zlepšování výrobních systémů. Mzda 
37.000 Kč - 45.000 Kč při 100% úvazku.

• Procesní Inženýr/ka také zlepšuje výrobních procesy, staneš se 
vlastníkem zařízení. Postupné získávání zkušeností Tě posouvá 
v kariéře, která se bude vyvíjet směrem, který si sám/a určíš. 
Nástupní mzda 58.000 Kč.

• Podpora ubytování v bytovém studiu. 

kontakty Veronika Melčová
melcova.v@pg.com
+420 724 437 367
www.procter-gamble.cz
www.facebook.com/jsmerakona
www.linkedin.com/company/jsmerakona

Ottova 402
Rakovník 269 01
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Využíváme moderní technologie a procesy:

Naše zdroje jsou srdcem pro technologie ve všech oblastech 
průmyslu. Udáváme trend a jsme pro naši konkurenci inspirací.

Robotizace Automatizace

RobotizaceInteligentní logistika Digitalizace

Světová špička ve výrobě 
pulsních napájecích zdrojů

PULS investiční s.r.o.
Pražská 5639
430 01 Chomutov

+420 474 356 312
+420 474 356 151

kariera@pulspower.com

Chcete se dozvědět více? Tak neváhejte a kontaktujte nás.



151

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA

HLEDANÉ OBORY

Profi nit EU, s.r.o.

PROFIL SPOLEČNOSTI

Jsme přední česká IT společnost. Pro naše klienty pracujeme 
v 8 evropských zemích. Máme za sebou mnoho úspěšných projektů 
pro největší fi nanční a telco společnosti, letiště, pojišťovny, 
bitcoinovou burzu a další významné klienty. Zákazníci o nás 
mluví jako o spolehlivém dodavateli, který drží slovo a kde se 
software dělá pořádně. Naši zaměstnanci zase oceňují otevřenou 
a přátelskou atmosféru. 

V Profi nitu máš skutečně možnost sáhnout si na široké portfolio 
projektů a zjišťovat, co tě nejvíc baví. Rozvíjet svoji roli směrem, 
který ti bude vyhovovat.

Vyber si u nás projekt. Zvol si fl exibilní úvazek. Čeká na tebe široký 
systém vzdelávání. I závěrečnou práci s námi napíšeš.

HLEDÁME

U nás jsou dveře otevřené pro IT profesionály, studenty i čerstvé 
absolventy. Jestli se chceš rozvíjet a dodávat s námi projekty 
férově, přihlas se na jednu z nabízených pozic:

• Junior .NET Software Engineer
• Junior Front-End Developer
• Junior Java Software Engineer
• Junior Big Data Engineer

NABÍZÍME

• Nabízíme široké možnosti vzdělávání:
• Odborné školení
• Certifi kace – za většinu získáš fi nanční odměnu
• Účast na konferencích
• E-learning na Coursera.org
• Jazykové kurzy
• PPS povídání – interní sdílení zkušeností 
• Odborné komunity
• Profi nit Academy – studuj kdykoliv a svým tempem 
• K tomu 5 týdnů dovolené a 10 dní navíc za každých 5 let s námi
• Neomezený mobilní tarif a 10 GB dat i pro soukromé účely
• Příspěvek 10 000 Kč ročně 
A je toho víc… přijď na pohovor a prozradíme ti více!

kontakty Nicole Cicvárková
nicole.cicvarkova@profi nit.eu
+420 602 130 562
www.jsmeprofi nit.eu
www.facebook.com/Profi nit.EU
www.linkedin.com/company/profi nit/

Tychonova 2
160 00 Praha 6
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Využíváme moderní technologie a procesy:

Naše zdroje jsou srdcem pro technologie ve všech oblastech 
průmyslu. Udáváme trend a jsme pro naši konkurenci inspirací.

Robotizace Automatizace

RobotizaceInteligentní logistika Digitalizace

Světová špička ve výrobě 
pulsních napájecích zdrojů

PULS investiční s.r.o.
Pražská 5639
430 01 Chomutov

+420 474 356 312
+420 474 356 151

kariera@pulspower.com

Chcete se dozvědět více? Tak neváhejte a kontaktujte nás.
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reWATT s.r.o.

PROFIL SPOLEČNOSTI

Se znalostí fotovoltaiky na domácím i mezinárodním trhu přes 
12 let se stáváme aktivním členem fotovoltaického trhu v České 
republice. Vnímáme, že podmínky na trhu jsou zralé k rozmachu 
kvalitních dodávek fotovoltaických řešení.

S cílem dodávat řešení té nejvyšší kvality se jako projekční a rea-
lizační fi rma podílíme na zajištění přechodu k moderní energetice 
v České republice.

Zajistíme pro Vás:

• Projektové dokumentace všech stupňů
• Zajištění stanovisek dotčených orgánů
• Záruční a pozáruční servis FVE
• Dotační poradenství

CO VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT:

• samostatnou a odpovědnou práci, za kterou jsou vidět výsledky 
- zázemí významného distributora fotovoltaického materiálu 
v oblasti EMEA

• možnost občasné práce z domova
• moderní kanceláře přímo u stanice metra Národní třída
• neformální prostředí
• fi remní mobilní telefon a notebook
• zaměstnanecké benefi ty (stravenky, Multisport karta, příspěvek 

na dopravu, občerstvení na pracovišti, příspěvek na vzdělávání, 
sick days a mnoho dalšího)

kontakty Ladislava Hroudová
ladislava.hroudova@rewatt.cz
+420 608 056 882
www.rewatt.cz
www.linkedin.com/company/rewattepc/

Purkyňova 74/2
110 00 Praha 1

částečný úvazek

plný úvazek

diplomová / bakalářská práce

praxe / stáž

brigáda

trainee program

strojní

elektro

IT

aplikované vědy

stavební

ekonomie

design

jazyky

humanitní

právo

ostatní

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA

HLEDANÉ OBORY



153

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA

HLEDANÉ OBORY

Ladislava Hroudová
ladislava.hroudova@rewatt.cz
+420 608 056 882
www.rewatt.cz
www.linkedin.com/company/rewattepc/

Rodenstock ČR s.r.o.

PROFIL SPOLEČNOSTI

Rodenstock je déle než 140 let lídrem v oblasti oční optiky a před-
stavitelem mistrovského německého vývoje a inženýrství. V našich 
výrobcích se snoubí poznatky získané řadou let výzkumu, špičko-
vého řemeslného zpracování a inovativních technologií. Nabízíme 
optikům patentované měřící přístroje DNEye scanner a progresivní 
brýlová skla. V oboru optiky držíme celosvětově přibližně 500 pa-
tentů a patentových žádostí. 
V našem největším závodě v Klatovech se zaměřujeme na výrobu 
brýlových čoček na míru potřebám zákazníka, protože hodnoty 
každé čočky musí být perfektní – její průměr, tvar, tloušťka, optické 
účinky i vlastnosti.

HLEDÁME

Hledáme studenty:
• se zájmem o chemii, fyziku tenkých vrstev, obrábění, 

elektrotechniku, výrobní procesy, zeštíhlování výroby nebo 
logistiku

• se znalostí němčiny pro komunikaci s vývojovým centrem 
v Regenu, případně angličtiny 

• nadšené aplikovat poznatky ze studia do průmyslové výroby 
čoček

• s analytickým myšlením pro návrhy nových řešení
• kteří se nebojí výzev a situací „to tu ještě nebylo“
• kteří se chtějí vzdělávat v jedinečném oboru a spolupracovat 

s vývojovým centrem v Německu

NABÍZÍME

Zaujala Vás naše fi rma a obor našeho zaměření? Chcete se přijet 
podívat na výrobu? Máte zájem napsat si u nás bakalářskou nebo 
diplomovou práci?
Nebo hledáte zajímavou a užitečnou praxi pro svůj obor studia?

Mrkněte na zaostri.cz, pošlete nám svůj kontakt a my se Vám 
ozveme.

Nabízíme zpracování závěrečných prací napříč odděleními výroby, 
logistiky i řízení projektů. Naši zaměstnanci se vám budou po celou 
dobu práce věnovat, naučíte se mnoho k oboru optiky a můžete se 
také domluvit na praxi.

kontakty Lucie Zíková
lucie.zikova@rodenstock.cz
+420 778 980 024
www.zaostri.cz

Dr. Sedláka 841
339 01 Klatovy
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Rohde & Schwarz Vimperk

PROFIL SPOLEČNOSTI

Závod Rohde & Schwarz ve Vimperku tvoří důležitý pilíř stejno-
jmenného koncernu podnikajícího v oblastech elektronických tes-
tovacích a měřicích přístrojů, informačních technologií a radioko-
munikací. Již více než 20 let vyvíjíme a vyrábíme špičkové přístroje 
jako osciloskopy, signální generátory, spektrální analyzátory a ce-
lou řadu dalších produktů, které najdou své využití v nejrůznějších 
oblastech po celém světě. Na trzích zaujímáme vedoucí postavení, 
které neustále posilujeme inovativními řešeními v souladu s po-
třebami zákazníků. Dlouhodobě se řadíme mezi největší a nejlepší 
zaměstnavatele regionu.

HLEDÁME

Své uplatnění ve společnosti najdou absolventi s elektrotechnic-
kým a technickým vzděláním, ale také všichni ti, kteří chtějí svou 
kariéru spojit s prací na produktech, které patří do světové špičky 
v oboru a zabezpečují bezpečnější a propojenější svět.
Hledáme nové kolegy a kolegyně na pozice: 
• Vývojový inženýr
• Technolog specialista SMT
• Vývojář měřicích systémů
• Elektrokonstruktér junior
• Kybernetika a robotika - programátor
• Programátor - architekt

NABÍZÍME

• Stipendijní program
• Závěrečné práce
• Stáže a brigády
• Mezinárodní eventy a soutěže
• Exkurze a prohlídky závodu
• Odborné přednášky a semináře
• Zápůjčky přístrojů R&S univerzitám pro vzdělávání a výzkum
• Pro absolventy uplatnění po studiu na jedné z klíčových pozic

kontakty Dominik Klement
dominik.klement@rohde-schwarz.com
+420 388 452 624
www.vimperk.rohde-schwarz.com
www.facebook.com/RohdeSchwarzCZ
www.linkedin.com/company/rohde-&-schwarz

Špidrova 49 
385 01 Vimperk 
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Dominik Klement
dominik.klement@rohde-schwarz.com
+420 388 452 624
www.vimperk.rohde-schwarz.com
www.facebook.com/RohdeSchwarzCZ
www.linkedin.com/company/rohde-&-schwarz

RSF Elektronik spol. s r.o.

PROFIL SPOLEČNOSTI

Společnost RSF Elektronik se svými 950 zaměstnanci patří mezi 
největší zaměstnavatele ve Stříbře a je špičkou ve svém oboru. 
Zabývá se výrobou kabelových systémů, ve které čerpá z více jak 
25 let zkušeností, přesným obráběním na CNC obráběcích strojích 
a nově i výrobou elektromotorů pro strojírenský a elektrotechnický 
průmysl.

Nabízíme každoroční zhodnocení mzdy, nadstandardní příplatky, 
bohatý zaměstnanecký program u smluvních partnerů a mnoho 
dalších. Budete pracovat v nejmodernějším výrobním a logistickém 
centru pyšnícím se čistým pracovním prostředím.

U nás budete spokojenější!

HLEDÁME

• Referent/ka kvality
• Seřizovač/ka výrobní linky
• Obsluha CNC obráběcího centra
• Astistent/ka vedoucího výroby
• Pracovník mezioperační a výstupní kontroly
• Programátor CNC obráběcích strojů
• Mistr výroby

NABÍZÍME

• Každoroční zhodnocení mzdy a bonus na dovolenou a Vánoce
• Nadstandardní přesčasové příplatky
• Náborový příspěvek 10.000 - 50.000 Kč
• Odměnu za doporučení zaměstnance až 10.000 Kč
• Odměnu až 2.000 Kč na Flexi Pass Card
• Po zapracování týden dovolené navíc
• Dotované stravování v areálu společnosti
• Příspěvek na dopravu nebo možnost autobusové dopravy
• Bohatý zaměstnanecký program u smluvních partnerů
• Práci ve stabilní společnosti vyrábějící mimo jiné výrobky 

zachraňující životy ve zdravotnictví

kontakty Bc. Lucie Vlasáková
lucie.vlasakova@rsf-elektronik.cz
+420 374 744 721
www.rsf-elektronik.cz

Forstova 1670
349 01 Stříbro
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Řízení letového provozu 
České republiky, s. p.

PROFIL SPOLEČNOSTI

Posláním ŘLP ČR, s. p., je podílet se na zajišťování bezpečných, 
nákladově efektivních a dlouhodobě udržitelných letových 
navigačních služeb v prostředí vytvářejících se funkčních bloků 
vzdušného prostoru, které naplní očekávání všech uživatelů 
z pohledu dnešní a budoucí poptávky v dynamicky se rozvíjejícím 
prostředí letecké dopravy jak na národní úrovni, tak v kontextu 
vývoje ATM v Evropě.

HLEDÁME

V současnosti hledáme uchazeče/ky zejména na pozici „Řídící 
letového provozu” a na pozici „Technik systémů pro řízení letového 
provozu”. Všechna aktuálně otevřená výběrová řízení najdete na 
kariera.rlp.cz.

NABÍZÍME

Nabízíme zaměstnání ve stabilní společnosti a prosperujícím oboru 
letectví.  Pracujeme v moderním pracovním prostředí s moderními 
technologiemi. Svým zaměstnancům nabízíme řadu benefi tů, které 
mohou využít. Více se dozvíte na http://kariera.rlp.cz/zivot-v-rlp/.

kontakty Ing. Iva Gieszmannová
gieszmannova@ans.cz
+420 220 373 238
www.kariera.rlp.cz
www.facebook.com/webrlpcr
https://cz.linkedin.com/company/rlpcr

Navigační 787
252 61 Jeneč u Prahy
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Ing. Iva Gieszmannová
gieszmannova@ans.cz
+420 220 373 238
www.kariera.rlp.cz
www.facebook.com/webrlpcr
https://cz.linkedin.com/company/rlpcr

seele pilsen s.r.o.

PROFIL SPOLEČNOSTI

Společnost seele patří k předním celosvětově uznávaným společ-
nostem zabývajícím se inovativní výrobou střešních a fasádních 
elementů 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 fi nanční ohodnocení
• 13. plat
• Valorizace mezd
• Týden dovolené navíc
• 3 dny Sick Days
• Stravenky v hodnotě 140,- Kč
• Příspěvek na volnočasové aktivity (až 7 000,- Kč ročně)
• Zvýhodněné tarify volání
• Jazykové kurzy

kontakty Martina  Gajdůšková
martina.gajduskova@seele.cz
+420 377 432 818, +420 725 032 766
www.seele.com

Podnikatelská 13
301 00 Plzeň
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Safran Cabin CZ

PROFIL SPOLEČNOSTI

Společnost SAFRAN je úspěšnou mezinárodní společností, která 
působí v leteckém, obranném a kosmickém průmyslu. Patříme ke 
světové špičce v oblasti leteckých zařízení a systémů pro letadla.

V našem závodě v Plzni na Borských polích vyrábíme kuchyňské 
moduly, šatní skříně, toaletní jednotky a odpočinkové místnosti pro 
letadla AIRBUS.

HLEDÁME

Zkušené strojaře, ale i absolventy technických oborů. 
Požadujeme schopnost komunikovat v anglickém jazyce, orientaci 
v technické dokumentaci a znalost prostředí MS Offi  ce. 
Hledáme spolehlivé, fl exibilní zájemce s ochotou a chutí pracovat.

NABÍZÍME

Práci v úspěšné, dynamické a stále rostoucí společnosti v Plzni. 
Získávání zkušeností v oblasti výroby pro letecký průmysl. 
25 dní dovolené, příspěvek na dojíždění, závodní stravování, 
cafeterii a spoustu dalších fi remních benefi tů. 

kontakty Lucie Rambousková 
lucie.rambouskova@safrangroup.com
+420 734 439 463
www.delamedoletadel.cz

Univerzitní 1119/34
301 00 Plzeň 
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Shape Corporation

PROFIL SPOLEČNOSTI

Shape Corp. je americká společnost, světový lídr v oblasti tváření 
kovů a absorpce nárazových energií, čímž chrání nejen vozidla, ale 
i cestující a chodce. Má centrálu v Grand Havenu, MI, USA, přímo 
u Michiganského jezera. Je dodavatel komplexních řešení s vlastním 
vývojem, testováním a výrobou kovových dílů v Severní Americe, 
Evropě a Asii. Je uznáván jako průkopník v oblasti pokročilého 
válcování plechů a využívá těchto znalostí k tvorbě absorbčních 
energetických systémů v automobilovém průmyslu.
Shape Corp. je vyhlášený péčí o své zaměstnance, ať už v oblasti 
osobního zdraví s vlastním wellness konceptem, akcemi pro za-
městnance, nebo svým závazkem ke komunitě v podobě charita-
tivních akcí.

HLEDÁME

Hledáme fajn parťáky, na techniku kabrňáky, co mají rádi auťáky! 
V Shapu jsme skvělá rodina, možná i Tvá cesta u nás začíná!

Shape oceňuje inovace, rozmanitost, týmovou práci a růst!
#shapefamily #shapeyourfuture #strongertogether 

NABÍZÍME

• 5 týdnů dovolené
• čtvrtletní týmový bonus
• stravenkový paušál - příspěvek 60 Kč
• bonusovou kartu Edenred
• smlouvu na NEURČITO od začátku pracovního poměru
• vlastní FITKO v budově fi rmy a ZDARMA
• přátelské, neformální a příjemné pracovní prostředí
• možnost na sobě pracovat a kariérně růst

Našim zaměstnancům se věnujeme a pečujeme o ně. Třeba pro ně 
grilujeme, jezdíme s nimi na fi remní akce, máme kurzy jógy, volné 
vstupy do bazénu a další.
Přijď se k nám podívat, je toho mnohem víc...

kontakty Eva Černá
cernae@shapecorp.com
+420 608 981 130
www.shapecorp.com/cs/
www.linkedin.com/company/shapecorp

Podnikatelská 1184/41
318 00 Plzeň – Skvrňany
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Eva Černá
cernae@shapecorp.com
+420 608 981 130
www.shapecorp.com/cs/
www.linkedin.com/company/shapecorp

Schäfer-Menk s.r.o.

PROFIL SPOLEČNOSTI

Společnost Schäfer – Menk s.r.o. s výrobními závody v Dýšině 
u Plzně a v Praze 5 – Radotíně, se zabývá výrobou svařovaných 
konstrukcí a komponentů pro stavební stroje. V současné době za-
městnáváme 500 pracovníků a pro další rozvoj fi rmy hledáme nové 
spolupracovníky pro závod Dýšina.

HLEDÁME

• Obsluha ohraňovacího lisu
• Obsluha pálícího stroje LASER, náborový bonus 20.000,- Kč
• Obsluha plazma-pálička, náborový bonus 20.000,- Kč
• Obsluha CNC, náborový bonus 20.000,- Kč

NABÍZÍME

• nadstandardní fi nanční ohodnocení a možnost zvyšování 
kvalifi kace

• příspěvek na stravování
• příspěvek na ubytování nebo dopravu
• roční a věrnostní odměny
• 5 týdnů dovolené
• karta MULTISPORT
• příspěvek na penzijní, nebo životní pojištění

kontakty Ivana Bohatá
i.bohata@schmenk.cz
+420 774 445 903
www.schmenk.cz

Přeštínská 1415
153 00  Praha 5 - Radotín
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Siemens, s.r.o.

PROFIL SPOLEČNOSTI

Siemens patří mezi největší elektrotechnické fi rmy 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 kompetenční a vývojová centra v Praze 
a 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 vývo-
ji knihoven aplikačního řešení pro řídicí systémy včetně podpory 
interních klientů z hlediska technických řešení a inovací. 

HLEDÁME

Uvítáme talentované inženýry, kterým dáme příležitost podílet se 
na unikátních řešeních, které nacházejí uplatnění po celém světě. 

• Zajímají tě sítě, wireless nebo identifi kační systémy? Přidej se 
do našeho globálního centra

• Zajímáš se o Industry 4.0., pohony a motory, tímto se zabýváme 
v kompetenčním centru 

• Baví tě programovat a zajímáš se o IoT? Nedávno jsme 
vybudovali Aplikační centrum 

• Táhne tě to k automatizaci - PLC a HMI systémům? Pojď do 
našeho Factory Automation Hubu

NABÍZÍME

• Stabilní zázemí společnosti Siemens
• 5 týdnů dovolené, fl exibilní pracovní dobu a home offi  ce
• Individuální rozpočet na benefi ty ve výši až 48 000 Kč/rok, 

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

• Příspěvek na stravování 
• Nejrůznější slevy a zvýhodněné nabídky

kontakty Gabriela Koděrová
gabriela.koderova@siemens.com
+420 605 398 707
www.kariera.siemens.cz
www.facebook.com/siemens

Siemensova 1
155 00 Praha 13
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Siemens Mobility

PROFIL SPOLEČNOSTI
Čím se zabýváme v Siemens Mobility:
V ČR máme zhruba 750 kolegů – společně vytváříme inovativní 
produkty v oboru kolejových vozidel a železniční infrastruktury. 
Pokud je Vám blízké téma udržitelné dopravy a moderních řešení  
s ní spojených, jste naším člověkem!
Každý den ovlivňujeme životy statisíců cestujících. Naším 
plně automatizovaným metrem se můžete projet ve Vídni, 
vysokorychlostním vlakem pak např. na přímém spoji mezi 
Londýnem a Amsterdamem. S nejrychlejší lokomotivou světa 
Taurus se často můžete potkat i na české železnici.
Tvorbou energeticky nenáročných bezemisních dopravních 
systémů přispíváme k plnění cílů ČR, EU i světa v oblasti energetiky, 
klimatu a životního prostředí. Mezi vývojové projekty v ČR tak patří 
např. vozidla s bateriovým či vodíkovým pohonem.

HLEDÁME
Nové kolegy hledáme do různých oblastí, mezi ně patří například:
• vývoj řídicích systémů
• projektový management
• design vnitřního osvětlení
• funkční bezpečnost
• systémový návrh vlakových zabezpečovačů
• vývoj simulací
• systémové testování (HiL)
• vývoj nadřazeného řízení pro pohony (elektrická trakce) 
• návrh uživatelského rozhraní (WPF)
• ergonomie/lidský faktor
• C/C++ Vývojář pro embedded linux

NABÍZÍME
• možnost pracovat na mezinárodních projektech v oblasti 

udržitelné dopravy
• až 33 dní dovolené
• jazykové vzdělávání v prac. době
• flexibilní pracovní dobu (mezi 10-14 hod. byste měl/a být vždy 

na přijmu)
• možnost pracovat z domova pro lepší skloubení práce  

a osobního života
• osobní roční rozpočet ve výši 24.000 Kč nebo 48.000 Kč (dle 

seniority) na různé volnočasové aktivity v naší cafeterii
• Co víc můžeme nabídnout? Naleznete zde:  

https://www.siemens.cz/mobilityjobs/firemni-benefity

kontakty Jana Holasova, TA Specialist/Recruiter 
jana.holasova@siemens.com 
+420 720 172 053
www.siemens.cz/mobilityjobs

Anglické nábřeží 2434/1, Plzeň 301 00
Siemensova 1, Praha 13, Stodůlky 155 00
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Jana Holasova, TA Specialist/Recruiter
jana.holasova@siemens.com
+420 720 172 053
www.siemens.cz/mobilityjobs

SITEL, spol. s r.o.

PROFIL SPOLEČNOSTI

Obchodní společnost SITEL, spol. s r.o. působí  na českém trhu od 
roku 1991 jako systémový integrátor, společnost pro výstavbu 
a provoz komunikačních sítí a poskytovatel ICT služeb. Územně 
působíme v  celé České republice i v  zahraničí. Zaměřujeme se na 
systémovou integraci v ICT, výstavbu, provoz a outsourcing teleko-
munikačních sítí. Zajištujeme komplexní dodávky optických a me-
talických kabelových a datových sítí, včetně konzultační a projekční 
činnosti. Nabízíme výstavbu a provoz datových center,  služby do-
hledového a síťového operačního centra, dohled a údržbu veřej-
ných i privátních sítí, měření a testování, havarijní servis.  

HLEDÁME

Do svého týmu hledáme techniky nejlépe s elektrotechnickým 
vzděláním pro práci
• v projekčních týmech
• v technickém úseku (přípravář projektů, fotovoltaické projekty, 

konzultant ochrany sítí)
• v havarijním servisu      
Hledáme zájemce se schopností a chutí komunikace se stavebníky, 
projektanty, dotčenými orgány státní správy.
Naučíme Vás orientaci v právních a technických normách v oblasti 
přípravy a realizace staveb, včetně  projektové dokumentace stav-
by.

NABÍZÍME

• Spolupráci také na částečný úvazek.
• Finanční podporu v rámci studia na vysoké škole.
• Podporujeme a fi nancujeme autorizaci  ČKAIT.
• Nabízíme MultiSportku, telefon i pro soukromé účely, MOL 

kartu na slevu pohonných hmot a další benefi ty uvedené na 
našich webových stránkách. 

kontakty Ing. Petra Cenková
pcenkova@sitel.cz
+420 606 649 278
www.sitel.cz
www.facebook.com/sitelsro
www.linkedin.com/company/sitel-s-r-o

CENTRÁLA PRAHA  
Nad Elektrárnou 1526/45
106 00 Praha 10 - Slatiny
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Skeleton Software s.r.o.

PROFIL SPOLEČNOSTI

Věnujeme se vývoji softwaru dle přání zákazníka. Zaměřujeme 
se zejména na vývoj webových a mobilních aplikací s využitím 
technologií .NET, s důrazem na obecně uznávané standardy. V rámci 
našich služeb dodáváme kromě vlastního vývoje i konzultační 
činnosti. Jako hlavní cíl vnímáme zejména naplnění očekávání 
zákazníka v maximální možné míře. Jsme připraveni klientům 
pomoci definovat technické řešení, které vyřeší jejich obchodní 
problémy.
Naše aplikace dělíme na microservices a vše se snažíme mít 
maximálně pokryté automatickými testy. Při práci u nás se budeš 
rozvíjet nejen v programování, ale také v používání nejrůznějších 
nástrojů a technologií, jako je třeba Docker, Kubernetes, Azure 
Portál, Azure DevOps, Redis, Elastic Search a mnoho dalších.

HLEDÁME

.NET programátor
• Základy: .C# (nebo základy Javy), MS SQL, HTML/ CSS, .NET
• Výhodou: Docker, Testy, Javascript, Azure Devops, Git
• Zodpovědnost, schopnost práce v týmu
.NET programátor mobilních aplikací
• Základy: .C# (nebo základy Javy), MS SQL, HTML/ CSS, .NET
• Výhodou: Docker, Testy, Javascript, Azure Devops, Git
• Zodpovědnost, schopnost práce v týmu

NABÍZÍME

• Zajímavé projekty s využitím moderních technologií
• Možnost kariérního růstu
• Odměny při dokončení projektu
• Benefity: dovolená navíc, finanční bonusy, krátkodobý 

homeoffice, notebook, občerstvení na pracovišti, pružná 
pracovní doba, přátelské prostředí, sick days, stravenky, 
teambuilding, vzdělávací kurzy

kontakty Jan Netrval
info@skeleton.cz
+420 725 517 597
www.skeleton.cz 
www.facebook.com/SkeletonSoftware 
www.instagram.com/skeleton.sw

Sady Pětatřicátníků 31
301 00 Plzeň

1. máje 97/25 
460 07 Liberec
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Jan Netrval
info@skeleton.cz
+420 725 517 597
www.skeleton.cz 
www.facebook.com/SkeletonSoftware 
www.instagram.com/skeleton.sw

Skupina ČEZ

PROFIL SPOLEČNOSTI

Jsme přední česká energetika s evropským působením a průkopní-
kem moderních energetických trendů. Záleží nám na tom, aby byl 
energetický sektor udržitelný, ekologičtější a šetrnější k naší pla-
netě. 

Náš předmět podnikání tvoří výroba, distribuce, obchod a prodej 
v oblasti elektřiny a tepla, obchod a prodej v oblasti zemního ply-
nu, poskytování komplexních energetických služeb ze sektoru nové 
energetiky a těžba.

HLEDÁME

Naše fi remní kultura je orientována na bezpečnost, stálý růst vnitř-
ní efektivity a hodnoty Skupiny ČEZ.

Aktuální nabídku pracovních pozic s kvalifi kačními požadavky 
najdete na www.kdejinde.cz.

NABÍZÍME

Díky pestrému portfoliu aktivit nabízíme široké spektrum pracov-
ních míst napříč nejrůznějšími obory. 

Jsme stabilní zaměstnavatel v dynamicky se měnícím oboru a po-
můžeme vám kariérně růst.

kontakty Martin Klacián
martin.klacian@cez.cz
+420 724 639 563
www.kdejinde.cz
www.facebook.com/PracevCEZu/

Duhová 425/1
140 00 Praha 4
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Skupina E.ON

PROFIL SPOLEČNOSTI

Jsme skupina E.ON, dodavatel elektřiny a plynu do vašich domovů, 
fi rem i obcí. Našim zákazníkům pomáháme šetřit peníze i přírodu. 
Přes 20 % naší energie pochází z obnovitelných zdrojů, což nás řadí 
na první místo mezi velkými dodavateli v ČR.

Na území České republiky zaměstnáváme přes 3 tisíce zaměstnanců 
a coby zaměstnavatel se pravidelně umisťujeme v žebříčcích TOP 
zaměstnavatelů ČR. Naše fi remní kultura se zakládá na stabilitě 
velkého korporátu, ale škrobenost a prázdné fráze u nás nečekejte!

HLEDÁME

Studenty a absolventy, kteří:
• Se nebojí změn.
• Rádi se učí.
• Baví je práce v týmu, ale umí pracovat i samostatně.
• Mají dobrou znalost anglického jazyka.
• Vždy se snaží hledat nové a inovativní řešení.

NABÍZÍME

• Stabilitu nadnárodní společnost. 
• Jistotu, že vám vždy přijde výplata a že za týden nezavřeme.
• 5 týdnů dovolené.
• Příjemné benefi ty.
• Pružnou pracovní dobu.
• Trainee programy, letní technické brigády a další.

kontakty David Kapin
david.kapin@eon.cz
+420 705 868 630
www.eon.cz/kariera
www. facebook.com/eonkariera
www.linkedin.com/company/e.on-cz/

F.A.Gerstnera 2151/6
370 01 České Budějovice
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David Kapin
david.kapin@eon.cz
+420 705 868 630
www.eon.cz/kariera
www. facebook.com/eonkariera
www.linkedin.com/company/e.on-cz/

Skupina ÚJV

PROFIL SPOLEČNOSTI

Pod značkou Skupiny ÚJV poskytujeme širokou škálu služeb, zahr-
nujících především projektové a inženýrské činnosti v oblasti jader-
né i klasické energetiky, průmyslu a zdravotnictví. Po dobu více než 
65leté historie patříme ke špičce technologických pracovišť u nás 
i v Evropě. Zázemí zkušených odborníků a specializované technic-
ké infrastruktury nám umožňuje soutěžit o komplexní zakázky ve 
všech oborech našeho zaměření na národní i mezinárodní úrovni. 
Portfolio služeb mateřské společnosti ÚJV Řež doplňují 100% 
vlastněné dceřiné obchodní korporace, spojené do Skupiny 
ÚJV: Centrum výzkumu Řež s.r.o., ŠKODA PRAHA a.s., Výzkumný 
a zkušební ústav Plzeň s.r.o. 
Skupina ÚJV je členem Skupiny ČEZ. 

HLEDÁME

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

Pojďte s námi k jádru věci! Aktuální nabídku volných pozic najdete 
na https://ujv.jobs.cz/

NABÍZÍME

• Zaměstnání u stabilní a dlouhodobě perspektivní společnosti.
• Možnost profesního růstu. Potkáte se s odborníky oboru. 
• Možnost podílet se na unikátních projektech. 

• Spektrum alternativních úvazků a spolupráce při studiu. 

Benefi ty a zaměstnanecké výhody: 
• zaměstnanecká Cafeterie
• minimálně 5 týdnů dovolené
• zdravotní volno
• závodní stravování
• příspěvek na penzijní připojištění 
a další benefi ty.

kontakty Michaela Hartychová Hroncová
michaela.hartychova@ujv.cz
www.ujv.cz
www.facebook.com/ujvrezas
www.linkedin.com/company/469953

Hlavní 130, Řež
250 68 Husinec 
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Solar Turbines EAME s.r.o.

PROFIL SPOLEČNOSTI

Solar Turbines je mezinárodní společnost se sídlem v USA a je 
jedním z předních výrobců průmyslových plynových turbín ve 
světě. Založena byla před více než 90 lety a v České republice 
působí od roku 2012 na třech místech.

V průmyslové zóně Triangle u Žatce se nachází high-tech opra-
várenské centrum a v Žebráku funguje špičkové testovací cent-
rum plynových turbín. Administrativní zázemí pro Evropu, Afriku 
a Střední východ se nachází v Praze – Stodůlkách.

HLEDÁME

Koho hledáme?
Studenty a absolventy technických oborů se zaměřením na 
strojírenství, elektrotechniku, energetiku, informační technologie, 
konstrukci strojů a technických zařízení, programování, obrábění 
a strojní technologie obecně. 

Jsme mladý tým otevřený moderním přístupům a díky naší globální 
společnosti jsou možnosti kariérního růstu skutečně světové. 

NABÍZÍME

Solar Turbines své výrobky prodává, vyrábí a poskytuje k nim servis 
z více než 30 míst po celém světě. Naši zaměstnanci mají jedinečnou 
příležitost spolupracovat i na mezinárodních projektech.

Jsme špičková strojírenská výroba s globální působností. Naše 
závody v Žatci a Žebráku patří mezi nejmodernější svého druhu. 
Zabýváme se výrobou mechanických soustrojí se spalovací 
turbínou. A jsme v tom fakt světová špička!

Záleží nám i na vašem úspěchu. Spojte svou kariéru se Solar 
Turbines právě nyní!

kontakty Olga Křížová
krizova_olga@solarturbines.com
+420 601 318 778
www.solar-turbines.cz
www.facebook.com/SolarTurbinesCZ
www.linkedin.com/company/solarturbines/

Laurinova 2800/4
155 00 Praha 13 – Stodůlky
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Olga Křížová
krizova_olga@solarturbines.com
+420 601 318 778
www.solar-turbines.cz
www.facebook.com/SolarTurbinesCZ
www.linkedin.com/company/solarturbines/

Správa Železnic, s.o.

PROFIL SPOLEČNOSTI

Naše plzeňská pobočka Stavební správa západ je součástí stabil-
ního a progresivního zaměstnavatele Správa železnic. Budete se 
s námi podílet na přípravě a realizaci významných železničních pro-
jektů, které pomáhají zrychlovat a zatraktivňovat železniční dopra-
vu v České republice. Zakládáme si na vytváření reprezentativního 
a příjemného pracovního prostředí a mimo práci se na Vás budeme 
těšit na různých společenských či sportovních akcích. 

HLEDÁME

Do našeho týmu hledáme nové kolegy a kolegyně na pozice Mana-
žer projektu nebo Stavební dozor. Naše projekty zahrnují novostav-
by významných tratí i například elektrizaci prozatím neelektrifi ko-
vaných úseků. 

Jako manažer projektu budete zodpovedný/á za daný projekt, zís-
kání všech potřebných povolení, komunikaci s veřejností a násled-
né předání stavby do realizace. 

V pozici stavebního dozoru budete zajišťovat hladký průběh vý-
stavby. Dohlížet na kvalitu práce externí dodavatelské společnosti, 
přebírat dokončenou práci, kontrolovat měsíční fakturaci a komuni-
kovat se zástupci municipalit, zhotoviteli, projektanty a veřejností.

NABÍZÍME

• Možnost stát se klíčovými hráči v zajímavých železničních 
projektech v České republice

• Různorodou a zodpovědnou práci, která má velký význam pro 
budoucnost železniční dopravy

• Atraktivní fi nanční ohodnocení
• Profesní rozvoj a odborné vzdělávání
• 6 týdnů dovolené a 5 sick-days 
• Pružnou a zkrácenou pracovní dobu (37,5 hod/týden)
• Příspěvek na stravování, dovolenou a penzijní spoření
• Kartu Multisport
• Jízdní výhody ČD a jízdní výhody systému integrované dopravy 

Plzeňského kraje

kontakty Eva Černá
CernaEv@spravazeleznic.cz
+420 724 884 997
www.spravazeleznic.cz
www.facebook.com/Spravazeleznic
https://cz.linkedin.com/company/sprava-zeleznic

Stavební správa západ
Sušická 25
326 00 Plzeň
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Sony DADC Czech Republic, s.r.o.

PROFIL SPOLEČNOSTI

Jsme předním dodavatelem disků a digitálních služeb pro 
zábavní, vzdělávací a informační průmysl. Mezi naše zákazníky 
patří významní herní, hudební a fi lmoví producenti. V Čechách 
působíme již v několika lokalitách. Kompletační, logistické 
a distribuční centrum ve Štěnovicích u Plzně hraje klíčovou roli 
v celém mezinárodním dodatavatelském řetězci Sony DADC. 

Evropské centrum služeb v Plzni a v Praze se zaměřuje na služby pro 
sesterské evropské společnosti a další interní i externí zákazníky, 
zejména v oblastech zákaznického servisu, retailu, IT a fi nancí. 

HLEDÁME

Sony DADC v České republice byla založena v roce 2010 a v součas-
né době hledá možná právě Vás. 

Chcete být součástí přátelského kolektivu? Chcete se rozvíjet, 
každodenně využívat cizí jazyky v praxi, chcete být za svoji práci 
dobře odměněni, chcete s námi sportovat a bavit se? Tak se k nám 
přidejte!

Do evropských center služeb hledáme jazykově vybavené 
kandidáty. Pro kompletační a logistický provoz u Štěnovic hledáme 
zejména operátory skladu, inženýry a techniky.

NABÍZÍME

Možnost využívat cizí jazyky v praxi, nastartovat anebo rozvinout 
svou kariéru v evropském centru služeb a nebo v kompletačním 
a logistickém provozu.

Přijměte výzvu spojenou s dynamikou globální společnosti a buďte 
součástí Sony!

Nabízíme mimo jiné 5 týdnů dovolené, bonus za doporučení 
nového kolegy až ve výši 25 000 Kč, velmi příjemné a čisté 
pracovní prostředí s kulturou společnosti založenou na úctě 
k zaměstnancům, vzájemné důvěře a přátelské atmosféře.

kontakty Zuzana Jenčíková
zuzana.jencikova@sonydadc.com
+420 734 270 790
www.sonydadc.com
https://sonydadc.jobs.cz/
https://www.facebook.com/SonyDADC.offi  cial

Dobřanská 545, 332 09 Štěnovice
Poděbradova 2842/1, 301 00 Plzeň

HLEDANÉ OBORY
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STMicroelectronics

PROFIL SPOLEČNOSTI

STMicroelectronics je předním světovým výrobcem polovodičových 
součástek sloužící zákazníkům v celém spektru aplikací. Jako 
lídr na trhu spolupracujeme s našimi zákazníky na nadčasových 
inovativních řešeních.

Pražská pobočka má 190 zaměstnanců a zabývá se především 
návrhem integrovaných obvodů a aplikační podporou velkých 
zákazníků.

HLEDÁME

Nadšené elektroinženýry, kteří se v naší fi rmě mohou realizovat 
jako Aplikační inženýři zabývající se mikrokontroléry, bezdrátovým 
nabíjením mobilních zařízení, výkonovými měniči pro průmyslové 
pohony, fotovoltaiku atd., ale například i jako návrháři integrova-
ných obvodů.

NABÍZÍME

Práci v mladém kolektivu a neustálý kontakt s moderními techno-
logiemi a nejnovějšími aplikacemi našich zákazníků; plně vybavené 
pracoviště s moderní měřicí technikou; příjemné pracovní prostředí 
v centru Prahy a zázemí nadnárodní společnosti; možnost cestovat 
a v neposlední řadě atraktivní platové ohodnocení s celou řadou 
zaměstnaneckých benefi tů.

kontakty Jana Fischerová
jana.fi scherova@st.com
+420 222 336 288
www.st.com

Pobřežní 620/3
186 00 Praha 8
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Jana Fischerová
jana.fischerova@st.com
+420 222 336 288
www.st.com

STREICHER spol. s r. o. Plzeň

PROFIL SPOLEČNOSTI
STREICHER, spol. s r.o. Plzeň je 100% dceřiná společnost nadnárodní 
skupiny STREICHER se sídlem v Deggendorfu, která se zaměřuje 
na strojírenskou výrobu a výstavbu inženýrských sítí. Stavební 
divize společnosti se zaměřuje na výstavbu inženýrských sítí, 
stavby pozemní, speciální technologie a elektro výrobu.Hlavním 
oborem podnikání strojírenské divize je výroba vakuových 
zařízení a jejich komponent pro různá průmyslová odvětví, např. 
chemický, farmaceutický, potravinářský, polovodičový průmysl  
a oblast R&D. Spektrum našich služeb sahá od prvotního vývoje přes 
výrobu až po konečnou montáž.

HLEDÁME
Programátor
• Vývoj, testování a následná implementace nových modulů do 

vlastního informačního systému MES/ERP
• Operativní řešení problémů stávajícího informačního systému 

MES/ERP
• Odpovědnost za celou implementaci řešení – od návrhu po nasazení
Kontrolor
• Práce v oddělení technické kontroly strojírenské divize 

společnosti
• Kontrola jakosti dle výkresů (měření běžnými měřicími prostředky)
• Práce na PC
• Přejímky výrobků od externích dodavatelů
Konstruktér
• Práce ve strojírenské divizi společnosti STREICHER
• Konstrukce procesních zařízení, vakuových komor a speciální 

techniky
• 3D konstruování a zpracování výkresové dokumentace  

v Autodesk Inventor
• Komunikace a konzultační podpora při výrobě
• V případě zájmu možnost znalostního růstu v oblastech vakuové 

techniky, pevnostních výpočtů, nebo PLC řízení a plánování 
elektrických rozvodů

NABÍZÍME
• Odměna formou 13. a 14. mzdy
• Možnost home-office
• Kompenzace nákladů na dojíždění
• 5 týdnů dovolené
• Příspěvek na penzijní / životní pojištění
• Závodní stravování
• Odborné a jazykové vzdělávání

kontakty Renata Steinerová
steinerova@streicher.cz
+420 377 150 109
www.streicher.cz

Plzeňská 565
332 09 Štěnovice
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ŠKODA AUTO

PROFIL SPOLEČNOSTI

Představte si, že z linky právě vyjelo auto, složené z komponentů, 
které jste vytvářeli. Pocit k nezaplacení! Staňte se součástí ŠKODA 
AUTO a dejte podobu našim vozům, od světlometů přes chladiče až 
po podvozky a kola. Nebo radši zdokonalujte výrobní linku, plánujte 
výrobu a zefektivněte automatizaci či logistiku. Objevovat s námi 
můžete i možnosti průmyslu 4.0. K ruce vám bude celý koncern 
Volkswagen – auto je týmovým dílem, které je radost tvořit. 

HLEDÁME

Hledáme talentované kandidáty technických i ekonomických oborů 
- inovátory, programátory, strojaře, datové analytiky, elektrotechni-
ky, odborníky na kvalitu a logistiku a mnoho dalších. 

NABÍZÍME

Studentům umožnujeme již během studia aplikovat získané 
znalosti do fi remní praxe prostřednictvím odborných stáží, během 
nichž je možné vypracovat i vaši závěrečnou práci. Pro absolventy 
bakalářského a magisterského studia nabízíme roční rozvojový 
Trainee program, díky kterému se stanete důležitou součástí 
ŠKODA AUTO. V rámci doktorandského programu se placenou 
formou a pod dohledem našich odborníků podílíme na výzkumu 
vysokoškolských doktorandů.  

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

tř. Václava Klementa 869
293 01 Mladá Boleslav
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Tereza Kozáková
tereza.kozakova@skoda-auto.cz
+420 731 295 938
www.skoda-kariera.cz

Škoda Group

PROFIL SPOLEČNOSTI

Stále rozšiřujeme svůj potenciál a rozvíjíme se. Pojď růst spolu 
s námi! 
Škoda Group je výrazný hráč na evropském dopravním trhu. Na svých 
pobočkách v ČR i v zahraničí vyvíjíme a vyrábíme vozidla, dopravní 
systémy a chytré technologie. Veřejnou dopravu chápeme jako 
dynamické odvětví s velkým prostorem pro modernizaci, uplatnění 
nejmodernějších technologií a progresivních designových řešení. 
Stabilní zázemí velké značky a ekonomický růst využíváme k rozvoji 
oblastí, které považujeme za klíčové, tedy do výzkumu a vývoje. Do 
nich každoročně investujeme částku přesahující miliardu korun.

HLEDÁME

Vzhledem k rozsahu našich aktivit hledáme do svých týmů nové 
posily napříč studijními obory. Své uplatnění u nás nejdou absol-
venti i studenti strojních oborů, elektra, designéři, programátoři 
i ekonomové.
Máme speciální programy pro absolventy i studenty. Zkušení kole-
gové z oboru ti pomohou teoretické znalosti uplatnit v praxi! Stu-
dentům technologických oborů nabízíme také možnost pracovat 
u nás pod odborným vedením na absolventských pracích.

NABÍZÍME

Vstupem do naší společnosti získáš kombinaci stabilního ekono-
mického zázemí a zajímavou pracovní náplň, která rozhodně nebu-
de nudná! Budeš mít možnost podílet se na unikátních projektech 
– navrhujeme a vyvíjíme vlaky, metra, trolejbusy, autobusy s ekolo-
gickým pohonem i chytrá dopravní řešení. Ve své každodenní práci 
uvidíš, jak ti projekty rostou před očima a co bylo před měsícem na 
papíře se stává realitou. 
Nové kolegy hledáme na pracoviště v Plzni, Ostravě, Šumperku, Zlí-
nu a Praze.

kontakty Markéta Fejtková
marketa.fejtkova@skodagroup.com
+420 720 034 230
www.skodagroup.com
www.facebook.com/SkodaGroup

Emila Škody 2922/1
301 00 Plzeň
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ŠKODA JS a.s.

PROFIL SPOLEČNOSTI

Patříme mezi lídry evropské jaderné energetiky. Jsme součástí její 
historie, znalosti a zkušenosti si předáváme z generace na generaci. 
Jsme tým odborníků, pracujeme s pokročilými technologiemi 
a naše tři pilíře - inženýring, výroba a servis nám dávají široký záběr 
v rámci celého životního cyklu elektrárny. Neustále inovujeme 
a posouváme sebe a jaderné strojírenství kupředu. V předchozích 
šedesáti letech se ŠKODA JS a.s. podílela na stavbě jaderných 
elektráren nejen v České republice a na Slovensku, ale také 
v Maďarsku nebo Německu.

HLEDÁME

Do našich týmů hledáme šikovné studenty a absolventy, kteří 
se chtějí rozvíjet a mají zájem o dlouhodobější spolupráci nebo 
trainee program.

NABÍZÍME

Nabízíme i možnost kratších praxí nebo psaní bakalářek a diplomek. 
• Pracuj na velkých projektech pro lídry světové energetiky.
• Osvoj si moderní technologie.
• Vyvíjej unikátní technická řešení.
• Získej výjimečné zkušenosti a znalosti.
• Uč se od lidí, kteří jsou špičkou ve svých oborech.

kontakty Ing. Ivana Janatová
ivana.janatova@skoda-js.cz
+420 723 366 362
www.skoda-js.cz

Orlík 266/15
31600 Plzeň - Bolevec
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TIPSPORT a.s.

PROFIL SPOLEČNOSTI

Jsme společnost, která dominuje českému sázkovému trhu. V roce 
1991 Tipsport vznikl jako lokální společnost s jedinou pobočkou 
ve středočeském Berouně. Dnes je mezinárodním holdingem s více 
než 3 000 zaměstnanci, kteří pracují pro značky Tipsport, Nadace 
Tipsport, Chance a Loterie Korunka. 

Drtivá většina sázek je dnes přijímána online a tomu odpovídá 
i technologické směřování společnosti. Jedinečnými řešeními, šíří 
nabídky i hladinou kurzů se Tipsport už neměří s lokální konkurencí, 
ale obstojí v celosvětovém měřítku.

HLEDÁME

IT Support, Java Developer, IT analytik junior, SW tester, Specialista 
IT Service Desku, Projektový administrátor a hromada dalších. 
Všechny naše aktuální volné pozice najdete vždy na našich 
kariérních stránkách - https://jobs.tipsport.cz/kariera.

NABÍZÍME

• Příspěvek na stravování 180 Kč denně,
• 5 týdnů dovolené, 
• 3 sick days/rok, 
• home offi  ce každý týden a fl exibilní pracovní doba,
• odborné tréninky a školení, další odborné či jazykové 

vzdělávání,
• příspěvek na kulturu, sport a volný čas,
• volné či zvýhodněné vstupenky na sportovní utkání a kulturní 

akce,
• fi tko na pracovišti,
• benefi ty v podobě telemedicíny, psychologické péče a právní 

poradny.

kontakty job@tipsport.cz
+420 311 633 218
https://jobs.tipsport.cz/
www.linkedin.com/company/tipsport/

Politických vězňů 156
266 01 Beroun
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job@tipsport.cz
+420 311 633 218
https://jobs.tipsport.cz/
www.linkedin.com/company/tipsport/

Strakošová Simona, HR Business Partner
simona.strakosova@unicorn.com
+420 705 688 944
www.unicornsystems.eu 
www.facebook.com/CompanyUnicornLive 
www.linkedin.com/company/unicorn/about/

kontakty

Unicorn systems, a. s. 

PROFIL SPOLEČNOSTI

Jsme součástí skupiny Unicorn. Naším posláním je přinášet 
zákazníkům konkurenční výhodu a vysokou přidanou hodnotu 
prostřednictvím špičkových IT řešení, produktů a služeb 
poskytovaných v dohodnuté kvalitě, kvantitě, termínu a rozpočtu.
Unicorn Systems je konstrukční firma a továrna na software. Jsme 
moderní podnik, který svými pracovními postupy a výjimečnou 
organizací práce předurčuje, jak lze podnikat a prosperovat  
ve 21. století. Patříme mezi nejvýznamnější firmy v České republice  
a mezi nejvýznamnější firmy v oblasti informačních a komunikačních 
technologií v Evropě. 
Našimi zákazníky je více než 300 předních a největších evropských 
společností, které jsou leadery ve svém oboru a dlouhodobě spolé-
hají na schopnost a flexibilitu Unicornu dodávat IT řešení. Disponu-
jeme detailními znalostmi z celého spektra podnikatelských odvět-
ví a rozumíme principům jejich fungování. Snadno pak vyhovíme 
specifickým potřebám svých zákazníků.

HLEDÁME

Jsme prospěšní, dlouhodobě přidáváme hodnotu!
Zejména prostřednictvím 0 a 1.
Výroba softwaru je týmová práce. Spolupracujeme na vývoji 
špičkových produktů a realizaci inovativních řešení pro klienty  
z celého světa. Hledáme fajn lidi, kteří porostou společně s firmou.
Pokud chceš svou kariéru v IT teprve nastartovat, Unicorn je ta 
správná volba. Máme propracovaný kariérní systém a naučíme tě 
vše potřebné. Přidej se k nám!

NABÍZÍME

• dlouhodobou spolupráci na mezinárodních projektech  
a významných produktech

• přátelské prostředí a fajn partu lidí
• propracovaný kariérní a vzdělávací systém
• tradiční zážitkové firemní plusy, které jinde nenajdeš, firemní 

apartmány v Chorvatsku, chaty v Krkonoších, plavby na 
jachtách, windsurfing a sportovní kempy na Karpathosu, 
nechybí ani MultiSport karta, kočárek pro narozená miminka, 
sportovní  
a kulturní akce a mnoho dalších výhod.

kontakty

Executive Briefing Centre - Classic 7 
Jankovcova 1037/49
170 00 Praha 7, Česká republika
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Valbek, spol. s r.o.

PROFIL SPOLEČNOSTI

Valbek je projekční kancelář s více než 30letou zkušeností zejména 
v projektování liniových staveb. Aktuálně máme v našem portfo-
liu 20 oborů, které se mezi sebou proplétají a dávají našim lidem 
možnost projektovat malé i velké stavby nebo být součástí specia-
lizované profese.
Valbek působí v mnoha lokalitách, a to nejen po České republice 
(Liberec, Praha,  Ústí nad Labem, Plzeň, Ostrava), ale i na Slovensku, 
Ukrajině a ve Švédsku. 
A jaké jsou vize naší společnosti? Být společensky odpovědnou 
společností, leadrem na trhu a inovátorem, rozvíjet lidský potenciál, 
budovat vlastní know-how a táhnout za jeden provaz jako jeden 
tým.

HLEDÁME

Aktuálně do našich ateliérů hledáme konstruktéry a projektanty 
dopravních, železničních, pozemních a vodohospodářských staveb, 
technologických celků, sdělovacích zařízení, mostů, tunelů a inže-
nýrských konstrukcí.
A to jak zkušené projektanty, tak i čerstvé absolventy či studenty 
hledající praxe a brigády. 
Více se o našich pozicích dozvíte na našem kariérním webu 
valbekjob.cz.

NABÍZÍME

Stabilní zázemí a jistotu zaměstnání, motivačně nastavené odměny,  
možnost zkráceného úvazku při studiu, komfortní pracovní 
prostředí, moderní vybavení, 25 dní dovolené.
Široký benefi tní program zahrnující Multisport kartu, školení 
hard-skills i soft-skills, jazykové kurzy na pracovišti, fi remní akce 
(sportovní, společenské, …), pet friendly offi  ce, příspěvek na 
stravování.

Adéla Janatová
adela.janatova@valbek.eu
+420 722 814 568
www.valbek.cz
www.facebook.com/valbek
www.linkedin.com/company/valbek-spol-s-r-o-

Vaňurova 505/17
460 07 Liberec
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Vertiv Czech Republic s.r.o.

kontakty Oksana Dorošová
oksana.dorosova@vertiv.com
800 022 022 – bezplatná linka
www.vertiv.com
www.linkedin.com/showcase/vertiv
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PROFIL SPOLEČNOSTI

Vertiv Czech Republic s.r.o. je součástí světového koncernu Vertiv, 
který vyvíjí a vyrábí produkty pro klíčové technologie v infrastruk-
tuře výpočetních a datových center. Sídlo společnosti je v Nišovi-
cích u Volyně, kde probíhá veškerá výroba. Další pobočku máme 
v Plzni, kde se zaměřujeme na výzkum a vývoj našich produktů 
a také v Praze, kde se nachází naše servisní a prodejní týmy.

HLEDÁME

• Operátor výroby
• Elektrikář
• Svářeč
• Skladník
• Směnový mistr s vyhl. 50/78 Sb.
• Finanční leader pro ČR
• Continuous Improvement Manager
• Technik kvality s vyhl. 50/78 Sb.
• Product Electrical Engineer

NABÍZÍME

• Odpovídající fi nanční ohodnocení
• Příspěvek na dopravu až 3.300 Kč/měsíc
• Měsíční prémie až 5.000 Kč
• Bonus za vyhlášku 50/78 Sb. 5.000 Kč/měsíc
• Náborový příspěvek pro absolventy 20.000 Kč
• Příspěvek na penzijní připojištění 500 Kč/měsíc
• Příspěvek na dovolenou a Vánoce až 20.000 Kč
• Přátelské a kolegiální prostředí ve fi rmě s dlouholetou tradicí

Nišovice 9, Volyně 387 01 – výrobní závod
Plzeň - pobočka

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA
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SOFTWAROVÝ INŽENÝR

A taky Vašek, Ondra, Lukáš, Eva, Olga... Ti všichni táhnou za jeden provaz, 
kterým přitahují novinky do automotive světa. Za každou naší inovací stojí 
konkrétní lidé, kterým Valeo vděčí za svůj úspěch. Díky nim mohou být 
auta autonomní, elektrická, komfortní i bezpečná. Postavte se také za svou 
myšlenku, kterou za pár let řidiči ocení v provozu. 

Koukni na valeo.jobs.cz nebo naskenuj QR kód.
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Valeo

PROFIL SPOLEČNOSTI
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 4500 zaměstnanců. 
Celosvětově máme 184 továren, 64 vývojových center a zaměst-
náváme 103300 lidí ve 31 zemích. Přes 10 % z tržeb investujeme 
do výzkumu a vývoje.

HLEDÁME
Máš strojní, elektro nebo IT vzdělání? Baví Tě neustále se vzdělávat? 
Chceš spolupracovat s kolegy z jiných zemí? Máš zodpovědný 
a proaktivní přístup? Do našich týmů ve vývoji a ve výrobě hledáme 
právě takové nadšence.

Výzkum a vývoj:
• HW Engineer
• SW Engineer – C / C++
• DevOps Engineer
• Laboratory Engineer
• Test Engineer (Python)
• System Engineer

Úplný seznam volných pozic na valeo.jobs.cz

NABÍZÍME
Na co se můžeš těšit?
• Můžeš se podílet na špičkových inovacích
• Zažiješ vývoj i výrobu od A do Z
• Mezinárodní mobilitu ve skupině Valeo

• 6 týdnů dovolené
• Možnost home-offi  ce
• Pravidelné bonusy
• Podporu mobility (náhrada výdajů na dojíždění, stěhování)
• Příspěvek na penzijní připojištění 5 % z hrubé mzdy
• Stravenky nebo dotovanou kantýnu (dle lokality)
• Příspěvek na sport ve formě poukázek FlexiPass nebo 

Multisport karty (dle lokality)
• Technická a jazyková školení

Výroba:
• Procesní inženýr
• Inženýr kvality
• Inženýr testování a automatizace
• Nákupčí
• Logistik
• Elektrotechnik

kontakty Zuzana Jakábová
cz.recruitment.mailbox@valeo.com
+420 225 355 111
valeo.jobs.cz
www.facebook.com/Valeo.Group/
www.linkedin.com/company/valeo

Praha
Humpolec
Milovice

Podbořany
Rakovník
Žebrák
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Voith Hydro s.r.o. 

PROFIL SPOLEČNOSTI

Voith Hydro s.r.o. zastupuje následující části divize Hydro 
mezinárodní společnosti VOITH:
Generators  • Návrh a konstrukce generátorů ve 3D
Excitation  • Budicí sestavy generátorů a rozvodny napětí
Governor  • Řídicí systémy otáček vodní turbíny
Automation • Řídicí systémy SCADA/DCS a monitorovací systémy     

   CMS (Vibrace, Částečné výboje, kavitace atd...)
Ve všech zmíněných odvětvích pracujeme v celém spektru činností 
včetně vývoje, testování a uvádění do provozu. Veškerou naši čin-
nost provádíme pro mezinárodní projekty po celém světě a patříme 
mezi lídry na trhu technologií pro hydroenergetický business.

HLEDÁME

• Studenty a absolventy VŠ technického zaměření se znalostí AJ 
například v oborech průmyslové automatizace, elektrotechniky 
a energetiky, elektroniky a telekomunikace, aplikované 
elektrotechniky, konstruování strojů, stavby energetických 
strojů a zařízení či IT

• Oceníme zkušenosti s projektováním elektrických točivých 
strojů a jiných elektrických zařízení, tj. buzení generátorů, 
rozvaděčů pro průmyslovou automatizaci, dále pak oceníme 
zkušenosti s programováním PLC

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

NABÍZÍME

• Jedinečnou práci v oboru hydro energetiky a stabilní zázemí 
velké mezinárodní společnosti

• Pravidelné zvyšování mzdy 
• Získání mezinárodních zkušeností a kontaktů z různých částí 

světa
• Smlouva na dobu neurčitou, příspěvek firmy na penzijní 

připojištění 
• 13. plat, diety, kapesné, prémie při služební cestě
• Bezplatné parkování v místě zaměstnání, pružná pracovní 

doba, 5 týdnů dovolené, Sick Days, příspěvek na stravování, 
BenefitPlus card

kontakty Marcela Holubová
marcela.holubova@voith.com
+420 733 139 290
www.voith.com
www.facebook.com/VoithHydroPilsen

Božkovské náměstí 17/21
326 00 Plzeň
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Marcela Holubová
marcela.holubova@voith.com
+420 733 139 290
www.voith.com
www.facebook.com/VoithHydroPilsen

Všeobecná zdravotní pojišťovna
České republiky

PROFIL SPOLEČNOSTI

VZP ČR patří k základním pilířům systému zdravotnictví v ČR a je 
jedním z nejvýznamnějších zaměstnavatelů v ČR, který nadstan-
dardně pečuje o své zaměstnance. Nabízíme zázemí silné společ-
nosti, které je plné zajímavých příležitostí. Zaměstnáváme téměř 
3600 zaměstnanců nejrůznějších profesí (např. klientský servis, 
administrativa, zdravotnictví, ekonomická oblast, právo, IT a další).  
Věděli jste, že:
• máme propracovaný systém vzdělávání zaměstnanců včetně 

adaptačních programů?
• umožňujeme i zkrácené pracovní úvazky?
• neděláme rozdíly, a proto je většina našich pracovních míst 

vhodná i pro osoby se zdravotním postižením?

HLEDÁME

Všechny naše aktuálně volné pracovní pozice si můžete prohléd-
nout na www.zdravakariera.cz.

Máte dodatečné dotazy? Zeptejte se našich personalistek u stánku 
VZP ČR! Rády vám řeknou více. 

NABÍZÍME

• Práci na HPP/DPČ/DPP
• Trainee programy pro studenty a absolventy (Trainee 90, 

Trainee Projekt, Trainee Student)
• Handicap program pro osoby se zdravotním znevýhodněním
• Práci ve stabilní společnosti
• Propracovaný systém vzdělávání zaměstnanců
• Přátelskou a vlídnou atmosféru na pracovišti
• A mnoho výhod z našeho bohatého benefi tního programu

kontakty Martina Pechová, Šárka Šimková
martina.pechova@vzp.cz, sarka.simkova@vzp.cz
www.zdravakariera.cz
www.facebook.com/vzpcr

Sídlo: Sady 5. května 2708/59, 301 00 Plzeň 3

Pobočky VZP ČR jsou rozmístěné po celé České republice. Jedno 
z našich regionálních pracovišť naleznete i v centru Plzně, kde 
aktuálně působí okolo 150 zaměstnanců. Menší pobočky se 
nacházejí také na dalších místech v kraji, jako jsou Domažlice, 
Horažďovice, Klatovy, Kralovice, Nepomuk, Přeštice, Rokycany, 
Sušice či Tachov.
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Wikov Gear s.r.o.

PROFIL SPOLEČNOSTI

Společnost Wikov působí ve strojírenství více než 130 let. Přes 
100 let jsme tradičním výrobcem ozubených kol a mechanických 
převodovek. Zkušenosti vytvářené a předávané z generace na 
generaci v kombinaci s moderními výrobními technologiemi nám 
umožňují vyrábět špičkové produkty s progresivním konstrukčním 
řešením a nadstandardními technickými parametry.
Plzeňský Wikov Gear patří do skupiny Wikov Industry, stejně jako 
Wikov MGI (ČKD Hronov), Wikov Sázavan (dříve Strojírny Sázavan) 
ze Zruče nad Sázavou, konstruktérská kancelář Orbital2, společ-
nost Detail CZ ze Žirovnice a Jemnice. Všechny fi rmy se zabývají 
strojírenskou výrobou pro nejrůznější průmyslové obory. Skupi-
na Wikov Industry vyváží více jak 75 % své výroby do zahraničí 
a zaměstnává přes 1000 lidí. 

HLEDÁME

Konstruktéry, technology, elektrotechniky i administrativní pracov-
níky např. do oddělení nákupu a další pozice. Aktuální přehled vol-
ných pozice najdete na www.wikov.com. 

NABÍZÍME

• Perspektivní zaměstnání ve stabilní ryze české společnosti.
• Uplatnění pro absolventy SŠ/VŠ technických oborů, s praxí 

i bez praxe.
• Zaučení a zaškolení pod vedením zkušených kolegů.
• Zajímavou mzdu s každoročním navyšováním, 
• Příspěvek na penzijní připojištění až 1000 Kč/měsíc.
• Možnosti dalšího vzdělávání a rozvoje.
• Zaměstnanecké benefi ty, 5 týdnů dovolené… 

kontakty Andrea Svěcená
asvecena@wikov.com
+420 377 177 710
www.wikov.com
www.facebook.com/WikovPlzen

Tylova 1/57
316 00  Plzeň
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Andrea Svěcená
asvecena@wikov.com
+420 377 177 710
www.wikov.com
www.facebook.com/WikovPlzen

WITTE Automotive

PROFIL SPOLEČNOSTI

Již od roku 1899 společnost WITTE Automotive poskytuje 
inovativní řešení a technologické know-how v oblasti zamykacích 
a ovládacích systémů do automobilů. 
Vyvinula se ve významnou obchodní skupinu s globální působností 
a řadí se mezi technologické lídry v oblasti mechatronických 
zamykacích systémů. 
Nabídka našich produktů je stejně rozmanitá jako automobilový 
svět sám. Dodáváme mechatronická a mechanická řešení pro dveře, 
přední a zadní kapoty, zámkové garnitury, dveřní kliky i produkty do 
automobilových interiérů. 
Naší snahou je neustále optimalizovat nabídku produktů a nabízet 
inteligentní systémová řešení. 
Budoucnost tvoříme v Nejdku a Ostrově u Karlových Varů, Praze 
a Plzni.

HLEDÁME

Do našich výrobních závodů v Nejdku či Ostrově a do vývojových 
kanceláří v Praze a Plzni hledáme absolventy technických i eko-
nomických oborů. Uplatnění u nás můžete nalézt v odděleních 
vývojové konstrukce, prodeje, nákupu, IT, logistiky, kvality nebo 
industrializace.
Můžeme vám pomoci také v rámci bakalářské či diplomové práce 
nebo nabídnout školní praxi.
Láká vás ta představa? Nebojte se na cokoliv zeptat, rádi vám 
pomůžeme nastartovat vaši kariéru.

NABÍZÍME

Čerstvým absolventům nabízíme práci hned po ukončení studia. Na 
práci s absolventy jsme připraveni. Nabídneme vám propracovaný 
adaptační proces, abyste nebyli hned hozeni do vody. 
WITTE Automotive není pouhý výrobce autodílů. U nás máte 
možnost pracovat na produktech již od fáze vývoje nebo se svou 
prací podílet na moderní a automatizované výrobě. 
Těšit se u nás můžete mimo jiné na širokou škálu benefi tů.

kontakty Ing. Aneta Krnáčová
aneta.krnacova@witte-automotive.cz
+420 703 455 363
https://witte-automotive.jobs.cz/
https://www.facebook.com/WITTEAutomotiveCZ
https://www.linkedin.com/company/witte-automotive/

Rooseveltova 1299
362 21 Nejdek
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ZF Group

PROFIL SPOLEČNOSTI

ZF je globální technologická společnost poskytující inteligentní 
systémy pro osobní automobily, užitková vozidla a průmyslová 
řešení a tím vytvářející novou generaci produktů mobility. ZF 
umožňuje vozidlům vidět, myslet a jednat. Nabízí komplexní 
produktová a softwarová řešení pro řízení pohybu vozidel, 
integrovanou bezpečnost, automatizované řízení a elektrickou 
mobilitu. Spolupracuje jak se zavedenými výrobci vozidel, tak 
s nově vznikajícími poskytovateli služeb v oblasti dopravy 
a mobility. ZF se podílí na elektrifi kaci mnoha typů vozidel. 
Společnost svými produkty přispívá ke snižování emisí, ochraně 
klimatu a zlepšování bezpečnosti mobility.
ZF má 188 výrobních závodů v 31 zemích.

HLEDÁME

• Elektrotechniky
• Strojní inženýry a mechatroniky
• Programátory a specialisty IT/IS
• Kvalitáře a procesní inženýry

Inženýrství, výzkum a vývoj, IT, výroba nebo obchodní administrativa. 
ZF nabízí inženýrům rozmanité a zajímavé příležitosti v mnoha 
oborech a oblastech práce  přímo či nepřímo souvisejících 
s automobilovým průmyslem. Místo ve strukturách fi rmy najdou 
lidé s ekonomickým, IT, elektrotechnickým, fi lologickým nebo 
podobným vzděláním. Hledáme talenty a specialisty do našich 
týmů!

NABÍZÍME

• Možnost pracovat s jedinečným know-how a špičkovými 
technologiemi skupiny ZF Group v moderním prostředí

• Stabilní zaměstnání v mezinárodní společnosti
• Zaškolení v dané problematice a podpora osobního rozvoje
• Flexibilní pracovní doba a možnost práce z domova
• Roční odměny a bonusy
• 25 dní dovolené
• Další zajímavé nadstandardní benefi ty dle vybrané lokality

kontakty Talent Acquisition Team
recruitingcontact.cz@zf.com
www.zf.com/cz
www.facebook.com/zfgroup.czech
www.linkedin.com/company/zf-group

bez adresy a poboček?
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ZAT a.s.

PROFIL SPOLEČNOSTI

Jsme předním dodavatelem řídicích a inteligentních systémů 
pro energetiku a průmysl ve světě. Patříme mezi lídry v oblasti 
automatizace jaderné i klasické energetiky, průmyslu, drážních 
systémů, plynárenství a smart systémů. Ve vývoji se zaměřujeme 
na nové aplikace z Průmyslu 4.0 a IoT technologií. Jsme také 
certifi kovaným výrobcem zdravotnických přístrojů. Máme vlastní 
vývoj, projekci, výrobu, instalaci a servis elektronických zařízení, 
řídicích systémů a jejich komponent. Jsme ryze česká společnost 
s dlouholetou tradicí a z pohledu aktuálních trendů se snažíme jít 
stále kupředu.

HLEDÁME

Otevřené dveře u nás mají zkušení pracovníci, ale i absolventi bez 
praxe, které rádi vše naučíme. Nyní hledáme šikovné a učenlivé 
programátory, vývojáře, techniky, konstruktéry a další technicky 
zaměřené pozice. Znalosti ze střední nebo vysoké školy technic-
kého zaměření u nás tedy rozhodně využiješ. Pro občasné služeb-
ní cesty budeš potřebovat řidičský průkaz skupiny B a uplatníš 
i znalost angličtiny. Pokud se nebojíš nových výzev a učíš se s chutí 
novým věcem, rádi tě u nás přivítáme. Pro více informací navštiv 
naše webové stránky www.zat.cz/kariera a najdeš nás i na linkedl-
nu nebo facebooku. 

NABÍZÍME

Nabízíme zajímavou a rozhodně ne rutinní práci u stabilního 
zaměstnavatele. U nás budeš mít možnost podílet se na zajímavých 
tuzemských a zahraničních projektech. Zakládáme si na týmové 
spolupráci v přátelském kolektivu, kde se navzájem podporujeme. 
Tykání je většinou samozřejmostí. Nejsme žádný „openspace”, 
najdeš u nás klidné pracovní prostředí v pěkných kancelářích 
s výhledem na Radyni. Rozhodně získáš řadu nových znalostí 
a zkušeností a když se ti bude dařit, kariérní růst tě nemine. 
Výhodou je i kantýna v přízemí naší plzeňské pobočky, kde výborně 
vaří nebo možnost občasné práce z domova. Zaujalo tě něco? Tak 
ZAToč se svou kariérou a přidej se k nám do týmu!

kontakty Aneta Rozsypalová
kariera@zat.cz  •  aneta.rozsypalova@zat.cz
+420 377 438 111  •   +420 723 571 519
www.zat.cz

K Podlesí 541, 261 01 Příbram
Pobočka Plzeň: Písecká 16, 326 00 Plzeň
Pobočka Benešov: Jana Nohy 1441, 256 01 Benešov u Prahy
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CANPACK Czech s.r.o.

PROFIL SPOLEČNOSTI

CANPACK Group je světový lídr v balení nápojů. Společnost 
je globálním výrobcem moderních obalových řešení šetrných 
k životnímu prostředí. Dodává primární obaly nejvyšší kvality, včas 
a všude tam, kde je potřeba.
CANPACK Czech je nový výrobní závod ve Stříbře. Závod zahájil svůj 
provoz v květnu 2020.
Díky nejnovějším technologiím a plně automatizovaným strojům 
se řadí mezi technologicky nejvyspělejší výrobní závody na 
světě. Výrobní linka je plánovaná na produkci zhruba 950 miliónů 
plechovek ročně, při produkci v nepřetržitém provozu.

HLEDÁME

Hledáme kandidáty, kteří by se chtěli připojit na pozice Finanční 
specialista, Operátor stroje, Elektronik, PLC programátor, Kontrola 
kvality, Specialista laboratoře a mnoho dalších.

NABÍZÍME

Nabízíme skvělé pracovní podmínky v rostoucí společnosti. 
U nás v Canpacku najdete smysluplnou práci, skvělý tým, ideální 
pracovní podmínky, přátelskou atmosféru, rodinný přístup …
Samozřejmostí je perfektně a do detailu připravené technické 
školení. Možnost zvyšování kvalifi kace a potenciál k rozvoji.
V Canpacku budete mít jedinečnou příležitost dozvědět se více 
o moderních technologiích výroby plechovek.

Klára Koupšetová
klara.koupsetova@canpack.com
M: +420 725 720 758 • T: 373 704 512
cz.canpack.com
www.facebook.com/CanpackL29

Forstova 1596
349 01 Stříbro
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The Extreme Light Infrastructure ERIC

PROFIL SPOLEČNOSTI
The Extreme Light Infrastructure (ELI ERIC) is the world’s largest 
and most advanced high-power laser research infrastructure.

ELI Beamlines Facility, part of ELI ERIC, operates four cutting-edge 
high-power femtosecond laser systems reaching unprecedented 
intensities. 

The operational laser systems make unique femtosecond sources 
of X-rays and accelerated particles available to scientifi c users 
for pioneering research in physical, chemical, materials, life and 
medical sciences as well as physics of dense plasmas, warm dense 
matter, and laboratory astrophysics. 

HLEDÁME
We search young people who would like to work in an elite scientifi c 
environment which operates cutting-edge technology within the 
fi eld of laser physics.

Students studying either Applied science, Physics, Mathematics, 
Information Technology, Astrophysics or even Chemistry and 
Construction.

Students who are searching topic for their thesis or would like to 
combine their internship with a possible thesis topic.

NABÍZÍME
Unique opportunity to turn theory into practice within an 
international research institution in the fi eld of laser technology
• Dedicated mentor
• Specifi c topic scope 
• Completion certifi cate
• Events for Interns
• Financial remuneration of 170 CZK per hour 

kontakty Andrea Fürst
andrea.furst@eli-beams.eu
+420 702 283 712 
https://www.eli-beams.eu/cs/
https://www.facebook.com/elibeams/
https://www.linkedin.com/company/eli-beamlines

ELI Beamlines Facility
Za Radnicí 835
252 41 Dolní Břežany
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Koordinátoři veletrhu:

Petr Břicháček

Leo Fryč

Členové realizačního týmu:

Průvodce veletrhem Stanislav Frasyňuk

Hostesky a asistenti Václav Hrach, Daniel Lazorka, Dominika Skybová, 
Lenka Hovorková, Radka Šindelková

Catering Kateřina Moučková

Logistika Martin Fialka

Správa prostoru FEL Stanislav Frasyňuk, Karel Pavlík

Správa prostoru FAV Jiří Sojka

Správa prostoru FST Petr Břicháček

Správa menzy Lucie Königsmarková

Správa knihovny Michaela Tomášková

Jazykové korektury Jitka Špalková

Databáze, on-line rezervace Jindřich Suja

Stánek IAESTE Michaela Šatopletová, Petr Mora

Produkce SUS Production s.r.o.

Grafika Michaela Tomášková

Sazba katalogu Abstrakt s.r.o.

Webdesign AGIONET s.r.o.

Stavba stánků Merkur Markt s.r.o.

Děkujeme za spolupráci: Monice Tesařové, Adamovi Dolejšímu, Adamovi Míkovi, 
Radovanu Kouřilovi, Vladimíru Duchkovi, Miloši Železnému, 
Martinu Dostalovi,  Janu Mrázovi, Janu Pinkerovi, Josefu  
Humlovi, Romaně Ripkové, Lucii Kolingerové, Josefu 
Brejchovi, Dominice Štruncové, Kamile Kolářové a spoustě 
dalším

Poděkování dále patří všem členům studentských organizací IAESTE a SUS ZČU.

Also we would like to thank all foreign IAESTE members, who came and helped us with the
realization of the Fair.

Chceš být i ty mezi těmito jmény? Staň se členem studentské organizace IAESTE či SUS
ZČU a podílej se na příštím 29. Veletrhu pracovních příležitostí při ZČU v Plzni.

Až dosloužím, chci do sběru.
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