Vážení studenti, absolventi, účastníci KONTAKTU 2017,
vítáme vás na šestnáctém ročníku veletrhu pracovních příležitostí KONTAKT 2017, který pro vás
připravila Univerzita Pardubice v prostorách univerzitní auly. Cílem této akce je vytvořit prostor
a příležitost pro osobní kontakt mezi studenty, absolventy a zástupci jejich potencionálních zaměstnavatelů.
Účastí na KONTAKTU 2017 získáte nejen přehled o aktuálních nabídkách pracovních míst
a o možnostech spolupráce s konkrétními společnostmi již v průběhu studia, ale také se dozvíte
o nabídkách trainee programů a odborných stáží. Studenti nižších ročníků zde mohou najít například téma své diplomové práce či odbornou praxi.
Nejde tedy pouze o hledání pracovního uplatnění teď a tady, ale i o získávání konkrétnější představy o dění na trhu práce, které se týká studentů a absolventů naší školy v delším časovém
horizontu.
Předkládaný katalog je pak souhrnem základních informací o zúčastněných firmách a měl by vám
napomoci při rozhodování o volbě budoucího zaměstnavatele.
Neváhejte využít příležitostí, kterou KONTAKT 2017 nabízí!
Přejeme Vám mnoho úspěchů a těšíme se na setkání s Vámi.
Za organizátory

Ivana Veselá
Fakulta ekonomicko-správní
Iva Ulbrichová
Fakulta chemicko-technologická

V Pardubicích březen 2017
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AAS AUTOMOTIVE
Smetanova 987
BAKOV NAD JIZ.
______________
Společnost AAS AUTOMOTIVE má dlouholetou tradici ve výrobě střešních nosičů a příslušenství s využitím profesionálního týmu pracovníků s dlouholetou praxí v oboru a v automobilovém průmyslu.
Předmětem činnosti firmy je výroba podélných a příčných střešních nosičů pro automobilový průmysl.
K výrobě našich produktů využíváme nejmodernějších technologií tahového ohýbání, laserového a strojního řezání, frézování a bodového sváření.
V roce 2017 začínáme stavět nový výrobní závod s výrobní technologií eloxování hliníku (elektrolytická
oxidace hliníku) v Milovicích u Nymburka. Půjde o výrobu s nejmodernějšími technologiemi pro eloxování
hliníku v ČR.

Kdo jsme:
Accenture je globální společnost poskytující odborné služby v oblasti manažerského
poradenství, technologických služeb a outsourcingu prostřednictvím svých více než
394000 pracovníků ve více než 120 zemích. Díky kombinaci jedinečných zkušeností
a komplexních znalostí napříč všemi odvětvími a podnikovými funkcemi, doplněnými
o rozsáhlý výzkum nejúspěšnějších světových firem, spolupracuje Accenture se svými
klienty tak, aby jim pomohla stát se vysoce výkonnými organizacemi jak v oblasti
podnikání, tak ve veřejném sektoru. Tržby společnosti dosáhly 32.9 miliardy dolarů ve
fiskálním roce 2016 (končící 31. srpnem 2016). Pražská pobočka byla otevřena v roce
1991 a v současnosti Accenture v České republice zaměstnává přibližně 1900 pracovníků.

Co nabízíme:
• Zajímavou práci
v mezinárodních
týmech na různorodých
projektech
v České republice
i v zahraničí.
CO VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT

CO OD VÁS OČEKÁVÁME

•
•
•
•

•	Vystudované absolventy chemických nebo
chemicko-technologických oborů
•
Znalost AJ nebo NJ na komunikativní úrovni
•
Schopnost a ochota ke samovzdělávání
•
Aktivní přístup k vykonávané práce
•
Loajální přístup zaměstnanců
•
Schopnost spolupráce v týmu

•
•

Práci v úplně novém závodě
Různorodou pracovní náplň
Zajímavou a jedinečnou pracovní zkušenost
100% zaučení a předání zkušeností
od experta na eloxování
Příležitost být u rozjezdu nové výroby
Zázemí stabilní české firmy

•
•
•

Zaměstnanecké benefity
Příspěvek na stravování
5 týdnů dovolené
13. mzda

KONTAKT
Ing. Eliška Hniličková
Personální oddělení
AAS AUTOMOTIVE s.r.o.
Smetanova 987, Bakov nad Jizerou, 294 01
e.hnilickova@aas-automotive.cz www.aas-automotive.cz

• Skvělé kolegy, program
dalšího vzdělávání,
možnost profesního
růstu, zajímavé finanční
ohodnocení, téměř vždy
pracovní úvazek na dobu
neurčitou a širokou škálu
zaměstnaneckých výhod.

Koho hledáme:

• Consulting je výzvou pro
schopné absolventy VŠ
s analytickými
dovednostmi a logickým
myšlením.
• Technology je příležitostí
pro absolventy VŠ se
zájmem o IT a nové
technologie.
• Operations je šancí
pro středoškoláky
i vysokoškoláky se znalostí
alespoň dvou světových
jazyků.

Více informací o aktuálně otevřených pracovních pozicích
naleznete na www.accenture.jobs.cz.
Svůj strukturovaný životopis spolu s průvodním dopisem
můžete zaslat na jobs@accenture.com.
Pro získání novinek o společnosti si nás přidejte
na Facebook nebo Twitter.

Fáze výběrového řízení:

• Consulting - zaslání
životopisu à pohovor
s personalistkou à účast
na Assessment Center à
finální pohovor
s manažerem společnosti.
• Operations a Technology
- zaslání životopisu à
pohovor s personalistkou
à pohovor s manažerem
daného projektu.
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AVX CZECH REPUBLIC S.R.O.
Dvořákova 328
563 01 Lanškroun
______________
Nadnárodní společnost AVX se sídlem v USA je přední světový výrobce pasivních elektronických součástek a konektorů s více než 20 výrobními závody a zákaznickou podporou po celém světě. Našimi
zákazníky jsou přední světoví výrobci elektronických přístrojů a zařízení. Vyvíjíme a dodáváme tantalové
a niobové kondenzátory pro špičkové aplikace ve spotřební a lékařské elektronice, automobilovém, leteckém i kosmickém průmyslu.
V současné době pokrývá korporace AVX přibližně třetinu světového trhu tantalových a niobových kondenzátorů. V České republice působí AVX od roku 1992, sídlo celé společnosti je v Lanškrouně.
V lanškrounském závodu, kde se vyrábí tantalové a niobové čipové kondenzátory, pracuje v současnosti
okolo 1500 zaměstnanců.
Závody v Uherském Hradišti a Bzenci zaměstnávají okolo 1 400 lidí. Vyrábějí keramické kondenzátory,
konektory, speciální kondenzátory, pojistky a cívky.
Společnosti AVX byla již několikrát udělena porotou Evropského elektronického průmyslu (European
Electronics Industry) cena ELEKTRA. Poslední ocenění jsme získali v listopadu 2015 v Londýně v kategorii Pasivní a elektromechanický výrobek roku 2015, konkrétně za řadu vysokonapěťových hermeticky
těsných polymerových čipových kondenzátorů řady TCH.
Český úspěch na Marsu - AVX Corporation vyvinula a dodala 630 tantalových multianodových kondenzátorů vyrobených v Lanškrouně, ty na palubě vozítka Curiosity dodávají energii laserovému modulu
ChemCam, který analyzuje povrch hornin. Vozítko na Marsu úspěšně pracuje od 6. srpna 2012.

NABÍZÍME

POŽADUJEME

•

VŠ vzdělání technického směru se zaměřením na
obory:
•
elektro
•
strojní
•
chemie a materiálové inženýrství

•
•
•
•

Perspektivu, kontakt se světovou špičkou
v oboru.
Samostatnou a tvořivou práci s moderní
technologií v mladém týmu v silné mezinárodní společnosti.
Osobní a profesní růst.
Široké možnosti vzdělávání (včetně jazykového).
Úzkou spolupráci s technickými útvary sesterských závodů v Japonsku, USA nebo Salvadoru.

Znalost angličtiny.
Samostatnost, odpovědnost, týmového ducha,
ochotu rozvíjet se.
Doktorandské studium vítáno.

ROZJEĎ TO S NÁMI!
SKUPINA AWT, ČLEN SKUPINY PKP CARGO, PATŘÍ K NEJVÝZNAMNĚJŠÍM POSKYTOVATELŮM SLUŽEB NÁKLADNÍ ŽELEZNIČNÍ
DOPRAVY V EVROPĚ
DRUHÝ NEJVĚTŠÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVCE V ČESKÉ REPUBLICE
65 LET ZKUŠENOSTÍ NA TRHU
POBOČKY, PROVOZY A ZAMĚSTNANCI NA DESÍTKÁCH MÍST PO CELÉ ČESKÉ REPUBLICE A NA SLOVENSKU
ZAMĚSTNÁVÁME VÍCE NEŽ 2 100 PRACOVNÍKŮ

PŘIDEJ SE K NÁM
Dlouhodobě hledáme absolventy škol, talentované zaměstnance, zkušené odborníky,
specialisty a manažery, kteří jsou schopni uplatnit v praxi nejmodernější postupy a trendy
v jednotlivých oblastech činnosti tak, abychom byli vždy o krok před konkurencí.
OD NAŠICH ZAMĚSTNANCŮ OČEKÁVÁME:

NABÍZÍME PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI
ZEJMÉNA V OBLASTI:

vysoké pracovní nasazení
spolehlivost, odpovědnost, flexibilitu
komunikační dovednosti
ochotu vzdělávat se
schopnost týmové práce
samostatnost
u kandidátů na technické a administrativní pozice také uživatelskou znalost PC
a aktivní znalost jednoho světového
jazyka (angličtiny, polštiny, němčiny)

železniční dopravy, dopravních
oprav a údržby kolejových vozidel
spedičních a logistických služeb
rekultivačních a stavebních prací
mezinárodního obchodu

SPOLUPRÁCE SE ŠKOLAMI
FORMY SPOLUPRÁCE
a logistiky a zaměstnávat znalé odborníky.
Proto při přípravě studentů spolupracujeme
nými školami. Prostřednictvím různých forem
spolupráce studentům nabízíme možnost

právě se skupinou AWT.

kontaktovat prostřednictvím emailu
skoly@awt.eu
účasti na veletrzích pracovních příležitostí, burzách práce a dalších personalistických akcích.

absolventský program
praktické vyučování na pracovištích
společností
exkurze
prezentace skupiny AWT v prostorách
škol
brigády
odborné praxe
stáže
zadání témat závěrečných, bakalářských
a diplomových prací a odborná garance
při jejich zpracování
nabídka pracovního uplatnění pro
studenty a absolventy škol

MAPA POBOČEK

KONTAKTY

KONTAKT
Simona Weiserová
Dvořákova 328, 563 01 Lanškroun
+420 465 358 111
simona.weiserova@eur.avx.com
www.avx.com

ADVANCED WORLD TRANSPORT A.S.
HORNOPOLNÍ 3314/38
702 62 OSTRAVA

MGR. LUDĚK VYPLEL
SPECIALISTA NÁBORU
TEL: 596 166 447

WWW.AWT.EU/KARIERA
SKOLY@AWT.EU
KARIERA@AWT.EU

MGR. MARTINA GOMOLOVÁ
SPECIALISTA NÁBORU
TEL: 596 166 306

TRNAVA
BRATISLAVA
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Nastartujte svoji kariéru v CB&I
Pro naši brněnskou pobočku hledáme absolventy
technických směrů, kteří se nebojí komunikovat v
angličtině. Každá otevřená pozice je součástí týmu
špičkových specialistů v daném oboru, od kterých
se nadšený a schopný absolvent, mající zájem o
vlastní rozvoj, naučí vše potřebné k smysluplné a
samostatné práci. Uplatnění nabízíme zejména v
následujících disciplínách:
 Mechanical and Piping Engineering
 Electrical and Instrumentation Engineering
 Process Engineering
 Civil Engineering
 Project Management
 Project Controls
 Estimating
 Procurement and Logistics
 Construction
 Information Systems

Kdo jsme?

CB&I je předním poskytovatelem technologií a
infrastruktury pro energetický průmysl.
Pomocí našeho integrovaného modelu poskytuje
CB&I nejkomplexnější řešení dodavatelského řetězce
v tomto odvětví, což nám umožňuje realizovat
největší projekty po celém světě.
CB&I poskytuje spolehlivá řešení našim zákazníkům
po celém světě při udržování a vytrvalém zaměření
na bezpečnost a nekompromisní standard kvality.

Zjistěte více na:
jobscz@CBI.com
+ 420 545 517 887

Jsme členem koncernu Continental AG a jedním z předních dodavatelů v automobilovém průmyslu. Kombinace technologických,
ekologických, ekonomických a personálních aspektů naší práce je to, čím se Continental odlišuje – výkon je naší vášní.
Závod Continental Adršpach se nachází v příjemném prostředí CHKO Broumovsko. S našimi více než 1200 zaměstnanci patříme k největším
a nejstabilnějším zaměstnavatelům v regionu. Vyrábíme zde komponenty do ostřikovacích systémů, trysky, čerpadla a hadicové systémy.
Závod Continental Trutnov tvoří 3 výrobní divize, ve kterých vyrábíme dieslové a benzínové systémy, ventily pro recirkulaci výfukových
plynů, turbodmychadla a další. Sídlí zde i centrum výzkumu a vývoje, kde vyvíjíme nové typy turbodmychadel se zaměřením na moderní
downsizované benzínové motory a nové typy vysokotlakých naftových vstřikovacích čerpadel.

www.CBI.com

Proč Continental Automotive?

www.CBI.jobs.cz

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

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






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

Co požadujeme?






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

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

45M082016H
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Contipro a.s.
Dolní Dobrouč
______________
Contipro a.s. se více jak dvacet pět let zabývá výzkumem, vývojem a biotechnologickou výrobou aktivních
látek pro kosmetický a farmaceutický průmysl. Díky vysoké kvalitě svých produktů a výzkumnému zázemí
patří mezi přední světové výrobce kyseliny hyaluronové, kterou exportuje do více než 61 zemí světa.V současnosti zaměstnává společnost cca 250 pracovníků, z nichž téměř polovinu tvoří vědci z R & D. Na celkové
ploše 3950 m2 se nachází laboratoře vybavené nejmodernějšími přístroji.

Když si pokládáte otázky ohledně
své kariéry, odpověď je jasná.
Kde jinde získáte skvělé
zkušenosti než na stážích?
Během stáže Vám bude jistou odměnou
zisk tolik potřebných zkušeností
a znalostí, ke kterým Vám pomohou
i různá školení, workshopy nebo
setkávání se s profesionály.

NABÍZÍME
•
•
•
•
•

Odborné stáže (v délce minimálně jeden měsíc)
Vedení bakalářských a diplomových prací
Program pro doktorské studenty
Trainee programy
Volné pracovní pozice napříč společností i pro absolventy

Co může
být lepší praktickou
školou než brigáda?
Kombinace teoretické výuky a získání
praktických znalostí je tou nejlepší školou.
Nabízíme krátkodobé i dlouhodobé
brigády napříč odděleními.

Jak jinak
začít po studiích svou
kariéru než absolventským
programem?

Kdo jiný by Vám měl
pomoci s bakalářkou nebo
diplomkou než odborník?

Absolventský program trvá 1 rok a nabízí
perfektní spojení profesního vzdělání
a rozvoje, finančního ohodnocení a práce
na projektech, které hýbou bankou. Budete
poznávat různá oddělení, setkávat se
se zajímavými osobnostmi a postupně
získáte představu o své
ideální práci.

Rádi Vám pomůžeme s praktickou
i teoretickou částí Vaší závěrečné práce.
Máme tu odborníky z různých oborů,
s jejichž pomocí bude Vaše práce
patřit mezi špičku.

KONTAKT
Contipro a.s.
Dolní Dobrouč 401
561 02 Dolní Dobrouč
www.contipro.com
Mgr. Eva Myšáková
Manažerka vzdělávacích programů
mysakova@contipro.com
+ 420 465 519 584
+ 420 777 357 969

Napište nám a klidně nám pokládejte i další otázky.
Rádi Vám na vše odpovíme a vysvětlíme podrobnosti.
Tel.: 733 624 421, e-mail: lusouckova@csas.cz

Mgr.Vítězslav Řešátko
Personalista
resatko@contipro.com
+420 465 519 561
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Česká pojišťovna a.s.
Třída Míru 2647, Pardubice
Internet: www.ceskapojistovna.cz
______________
Česká pojišťovna je největší pojišťovnou na českém pojišťovacím trhu a součástí mezinárodní skupiny Generali. Proč nastartovat profesní kariéru právě u nás? Pevně věříme, že firmu tvoří lidé, proto se s velkou pečlivostí zaměřujeme nejen na jejich výběr a následný rozvoj, ale také na to, aby se u nás cítili dobře. Hledáme
chytré hlavy, využijte svůj potenciál právě u nás! Kde pro nás můžete pracovat?
Společnost je řízena z pražské centrály, však po celé České republice hledáme komunikativní talenty s obchodním duchem. Nezaměstnáváme však pouze obchodníky. Důležitou součástí naší firmy je široké spektrum
dalších odborníků, například produkťáků, ajťáků, markeťáků či ejčáristů, bez jejichž podpory bychom se neobešli. Na mnoha pozicích dáváme příležitosti absolventům bez předchozích pracovních zkušeností.V Pardubicích působí nejen útvar obchodu a jeho podpory, ale také centrum zpracování plateb a komunikační centrum,
kde se tým profesionálů zaměřuje na telefonní kontakt s klientem na pasivních linkách. Máme zde rovněž
vlastní týmy interních trenérů, metodiků či analytiků.
Na komunikačním centru v Pardubicích se snažíme změnit povědomí o fungování call center. Máme připravenou motivační vícestupňovou kariéru pro dlouhodobý rozvoj, kde se uplatní každý – i ten, kdo má zájem
o pozici experta či manažera. Nenajdete zde pevně stanovené výkonové cíle ani provizní systém odměňování. Ceníme si píle a pozitivního přístupu. Vedení týmů stavíme na rovnocenném partnerství, otevřenosti
a pomoci, kde každý nápad má své místo. Budujeme přátelské prostředí a vynikající pracovní podmínky pro
všechny naše zaměstnance. Svoji práci bereme vážně, ale stejně „vážně dobře“ se umíme bavit. Pořádáme
různé teambuldingové akce a další mimopracovní setkání.
Díky velikosti společnosti a našemu působení v mezinárodním prostředí není kariérní růst omezen, pro ty
nejlepší máme připravený talentový program či projekt mobility s celou řadou zajímavých pracovních příležitostí i za hranicemi naší republiky.

NABÍZÍME

POŽADUJEME

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

možnost kariéry ve významné a stabilní
společnosti s přesahem do mezinárodního
prostředí
šanci získat zajímavou a odpovědnou práci
perspektivu osobního a profesního růstu
propracovaný systém vzdělávání
odpovídající finanční ohodnocení
širokou škálu zaměstnaneckých benefitů

KONTAKT
Michaela Trnková
Specialista náboru
michaela.trnkova@ceskapojistovna.cz
www.ceskapojistovna.cz
Kariérní stránky
www.ceskapojistovna.jobs.cz

•

vlastní zájem o rozvoj
proklientský přístup
energii a schopnost motivovat jiné
orientaci na výsledky a na týmovou
spolupráci
inovativní myšlení a aktivní podporu změn
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ČSOB Pojišťovna, a.s.
Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp.
1458, PSČ 530 02
______________

15

ČSOB Pojišťovna je univerzální pojišťovna nabízející široké portfolio životních i neživotních pojištění pro
fyzické i právnické osoby.

Budujte svou kariéru v prestižní společnosti ČSOB Pojišťovny, pro kterou její zaměstnanci představují
jednu z nejvyšších priorit a hodnot.
Pracovní uplatnění v naší společnosti je rozmanité a my budeme jen rádi,
když se přidáte do jednoho z našich týmů a spojíte s námi svoji budoucnost.
Hledáme špičkové zaměstnance schopné přijmout odpovědnost v rámci svěřených úkolů, kteří chtějí
dál pracovat na svém osobnostním a odborném rozvoji.
Zapojte se do našeho týmu, vítáme v něm čerstvé absolventy i zkušené odborníky. Pomůžeme vám rozvíjet vaše znalosti, dovednosti a motivaci a rádi podpoříme vaši vysokou výkonnost.
Co vás bude čekat při výběrovém řízení?
Nebojte se, není to žádná maturita ani zkouška. Zajímají nás hlavně vaše zkušenosti, znalosti, dovednosti
a plány do budoucna. Určitě ale pomůže, když přijdete připraveni, to znamená:
•
mít představu o dané pozici,
•
umět vysvětlit vaše zkušenosti/přednosti,
•
mít jasno, v čem byste se chtěli rozvíjet,
•
zjistit si informace o naší společnosti.
Jak se připravit na pohovor?
•	Záleží, o jakou pozici máte zájem. Výběrové řízení může být jednokolové, ale i vícekolové a kromě zástupců Personálního oddělení se ho mohou účastnit i vaši budoucí přímí nadřízení.
•	Budeme se ptát na vaše zkušenosti a znalosti, abychom si uměli udělat představu, zda jste pro nás tím
pravým kandidátem. Ověříme si také informace, které máte ve svém životopise.
•
Dostanete také prostor pro svoje dotazy - svůj čas určitě využijte.
•	Některá výběrová řízení probíhají formou tzv. Assessment cetra (AC), které může trvat půlden až den.
Potkáte se na něm s dalšími kandidáty, společně budete řešit různé individuální nebo skupinové modelové situace. Jeho součástí mohou být různé testy, dotazníky nebo prezentace. Cílem Assessment centra
je v praxi ověřit vaše znalosti, schopnosti a dovednosti, které jsou potřebné pro obsazovanou pozici.
Veškerá výběrová řízení naleznete na našich kariérních stránkách: http://csobpoj.jobs.cz/

eBRÁNA je největší online full service agentura v kraji, která již více než 14 let pomáhá
růst značkám z celé republiky.
Jsme brána do světa internetového marketingu. Do světa, kde pracovat znamená
realizovat se.
Nikdy nás není dost, hledáme ty, kdo by chtěli v onlinu udělat díru do světa.
Nebojte se přihlásit, i když teprve stojíte na začátku své kariéry. Rádi vás provedeme
nástrahami těžkých začátků a rychle se tak můžete podílet na projektech, které jsou
srovnatelné se špičkou českého trhu.

Mezi mladými lidmi
hledáme talenty pro
Získání zkušeností a know-how

Jsme eBRÁNA, račte vstoupit:

Rozvíjení byznysu s klienty
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EURES - Evropské služby zaměstnanosti
Úřad práce České republiky
www.eures.cz
www.eures.europa.eu
______________
JAK A KAM ZA PRACÍ V EVROPĚ
•
•
•
•
•

EURES - EURopean Employment Services jsou Evropské služby zaměstnanosti
EURES - informační a poradenská síť v zemích EU/EHP a ve Švýcarsku (32 zemí)
EURES - poskytuje služby a informace související s mobilitou pracovníků v Evropě (volný
pohyb pracovní síly v rámci EU/EHP a Švýcarska)
Evropský portál pracovní mobility EURES www.eures.europa.eu obsahuje celoevropskou databázi volných míst, registrovaným zaměstnavatelům umožňuje přístup k zájemcům o práci (CV).

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

ČESKÝ PORTÁL EURES:

www.eures.cz
•
Životní a pracovní podmínky v zemích EU/EHP a ve Švýcarsku
•
Volná pracovní místa ze zemí EU/EHP a Švýcarska
•
Aktuální výběrová řízení, burzy práce, kalendář akcí
•
Informace o práci v ČR pro zájemce z evropských zemí
•
Užitečné dokumenty
•
Informace pro zaměstnavatele
•
Kontakty na EURES poradce a kontaktní osoby EURES v ČR
•

ExxonMobil BSC Czechia s. r. o.
Vinohradska 151/2828
130 00, Praha 3, Czech Republic
______________
ExxonMobil Corporation operates a network of Business Support Centers around the world that support our global operations and customers and is seeking qualified candidates for the Business Support
Center in Prague.
The Prague Business Support Center (BSC) was established in 2004 under a new entity, ExxonMobil
Business Support Center Czechia s.r.o. As part of one of the world’s largest corporations, we serve the
affiliates in multiple languages.
Our hiring philosophy is based on the principle of career development. ExxonMobil hires employees and
provide opportunities for them to develop within a function (department) and in other functions over
their career.

WE OFFER

WE LOOK FOR

•
•

•

•
•

Working in a multinational environment.
Daily contact with international customers
developing your communication and language skills.
Opportunities for personal and professional
development via training sessions.
A competitive salary and benefits package.

EVROPSKÝ PORTÁL EURES:

www.eures.europa.eu
•
Evropská databáze volných pracovních míst v zemích EU/EHP a ve Švýcarsku
•
Databáze CV on-line (možnost registrace zájemců o práci a zaměstnavatelů)
•
Životní a pracovní podmínky v zemích EU/EHP a ve Švýcarsku
•
Kontakty na službu EURES v zemích EU/EHP a ve Švýcarsku

Projekt je spolufinancovaný z prostředků Evropského sociálního fondu, resp. Operačního programu Zaměstnanost
a státního rozpočtu České republiky

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

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

Recruitment team: +420 221457041
recruitment.eastern.europe@exxonmobil.com
www.exxonmobil.cz

•
•
•
•
•
•

Fluent in English and in other language is an
advantage.
Communication skills.
Good knowledge of Microsoft Office.
General attention to detail.
Strong team player.
High motivation and proactive mindset.
Flexibility.
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Světový lídr v poskytování
kompletních IT řešení

www.foxconnjobs.cz

O nás
Flex je dynamická mezinárodní společnost poskytující inovativní služby a
řešení v oblastech designu, engineeringu, výroby a logistiky ve více než 30
zemích na 4 kontinentech.
Flex zahájil své působení v Pardubicích v roce 2006 skladováním
komponent pro elektrotechnický průmysl. Do dnešního dne se oblast
logistických služeb rozšířila o konsolidaci objednávek včetně distribuce
hotových výrobků, řízení skladových zásob našich zákazníků, konsignační
sklad a činnosti s přidanou hodnotou (screening, rework, atd.).
V roce 2008 do portfolia aktivit přibyl laserový potisk klávesnic.
Flex je držitelem certifikátů týkajících se kvality a životního prostředí (ISO
9001:2008, ISO 14001:2004), mezinárodně uznávaného standardu
zajištění bezpečnosti (TAPA A) a schváleným uživatelem statusu
oprávněného hospodářského subjektu (AEO).
…již 10 let s Vámi v Pardubicích

Vezměte svou kariéru
do vlastních rukou

Odstartujte kariéru s námi!
Uchazečům o práci můžeme nabídnout především stabilní zaměstnání
v přátelském týmu s možností kariérního růstu a osobního rozvoje. Při
výběru svých kolegů se zaměřujeme vedle pracovních zkušeností a
praktických dovedností především na loajalitu uchazeče a týmového
ducha.

Hledáme talenty a nové kolegy v oblastech

Flextronics International s.r.o.
Staročernská 226
530 02 Pardubice
Tel.: +420 466 685 722
kariera.pce@flextronics.com

IT

Výzkum a vývoj

Logistika

Strojírenství

Inženýring

Projektový managment

Kontakt www.foxconnjobs.cz, zelená linka 800 19 20 19
katalog_B5_02.indd 1

3.2.2017 13:36:11
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Pojďte s námi
tvořit call centrum
Generali
Staňte se odborníkem, který lidem pomáhá zajišťovat
jejich hlavní hodnoty včetně zdraví a života.
Co vás u nás čeká?
• jistota práce a otevřená možnost kariéry
• vlastní pracovní prostor, který si upravíte podle sebe
• volné dny navíc, volné víkendy a svátky
• přátelský kolektiv

S námi budete mezi přáteli, na které se můžete spolehnout.

Kdo jsme?
Jsme tým lidí, kteří s pokorou vnímají přání našich klientů, ale i nás samotných.
Hledání nových cest a plnění přání je pro nás výzvou. Důvěra a respekt jsou
základem naší spolupráce a věříme v dobré úmysly.
Těšíme se, že se k nám přidáte.

Více informací naleznete na: www.generali.jobs.cz
V případě zájmu nás můžete též kontaktovat na e-mailu recruitment.cz@generali.com.
Call centrum pojišťovny Generali
Pardubice, tř. Míru 2647

Kontakty:

lidskezdroje@glazura.cz
+420 416 839 745
www.glazura.cz

Glazura s.r.o.

Roudnická 122
Dobříň
41301
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Myslíš,
že na
to máš?
Připoj se k 300 dalším superhrdinům!
Tady jsme
doma

Odhal svoje

Hradec Králové

superschopnosti!

Ostrava
Olomouc

C++
Java
script

Spring

Type
script

Bobway

Java

Sky
mamba

C#

Xamarin

Naše superschopnosti

Odhal u nás své superschopnosti jako:

2016

2015

Bobril

2014

28

Roční spotřeba
kafe stoupá

Javaskripťák, C# developer, Tester, Java developer, It Trainer/Technical Writer,
Software/Support Consultant nebo Ux/Graphic Designer.
superpeoplegmc.cz · superpeople@gmc.net
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iPLATO s.r.o.
Solutions Delivery Centre
Pardubice
www.iplato.net
______________

Přidejte
se k nám
Vodafone
Power to you

iPLATO Healthcare je britská HealthTech společnost zaměřující se od roku 2006 ve spolupráci se zdravotnickými institucemi včetně NHS (Národní zdravotnická služba) na transformaci zdravotnické péče
ve Velké Británii pomocí sofistikovaných mobilních aplikací. Cílem těchto aplikací je usnadnit přístup ke
zdravotní péči všem pacientům, zajistit jim včasné stanovení diagnózy a podporovat dlouhodobě nemocné
pacienty v jejich léčbě. V současné době aplikace společnosti iPLATO využívá více jak 12 milionů pacientů
a tisíce zdravotnických zařízení ve Velké Británii.
Všechny mobilní aplikace společnosti iPLATO Healthcare byly vyvinuty v softwarovém centru pro výzkum a vývoj technologií a inovací iPLATO s.r.o. v Pardubicích.

Kdo jsme?
Inovativní, celosvětová společnost s jedinečnou firemní kulturou a širokou nabídkou
zaměstnaneckých výhod, možností seberealizace, kariérního růstu a pracovní flexibility.

Koho hledáme?

Co nabízíme?

Zaujali jsme vás?

• Studenty a čerstvé
absolventy (SŠ, VOŠ, VŠ)
• Zájemce o oblast telco
a mobilní technologie
• Proaktivní osobnost
s entuziasmem
• Toho, kdo se rád učí
novým věcem
• Týmového ducha
• Kolegu s angličtinou
na komunikativní úrovni

• Příjemné pracovní prostředí
a neformální atmosféru
• Otevřený a přátelský
kolektiv
• Široké možnosti vzdělávání
a prostor pro osobní
a profesionální růst
• Flexibilní pracovní dobu
• A spoustu dalších
benefitů

Více o nabídkách práce se
dozvíte na vodafone.cz/kariera.
Pak už stačí jen poslat CV
s motivačním dopisem.

Nejlíp nám to šlape, když vám to klape.

NABÍZÍME

HLEDÁME

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Zajímavou práci v mezinárodním týmu
Pružnou pracovní dobu
Dobré platové podmínky
Profesní rozvoj a vzdělávání
Příspěvek na výuku anglického jazyka
Příspěvek na stravování
Příspěvek na penzijní a životní pojištění
5 týdnů dovolené, zdravotní volno/sickday
Studentům nabízíme možnost spolupráce při
vypracování bakalářských a diplomových prací z oblasti IT.

KONTAKT
iPLATO s.r.o
nám. Republiky 56
530 02 Pardubice
jobscz@iPlato.net
www.iplato.net

•
•
•
•

Hledáme mladé motivované studenty a absolventy vysokých škol v oblasti IT, kteří mají
pozitivní přístup k práci, nebojí se přicházet
s novými nápady, a kteří se stanou spolehlivými hráči našeho týmu.
Průběžně přijímáme nové kolegy se znalostí
následujících technologií a programovacích
jazyků:
PHP
Java, Scala
Android, iOS
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FIRMA NABÍZÍ
INDET SAFETY SYSTEMS a.s.
Bobrky 462
755 01 Vsetín
www.iss-cz.com
INDET SAFETY SYSTEMS a.s.
Bobrky 462
755 01 Vsetín
www.iss-cz.com

PROFIL FIRMY

Firma INDET SAFETY SYSTEMS a.s. je dceřinou společností firmy
Nippon Kayaku, významného japonského výrobce systémů pro
PROFIL
FIRMY
spouštění
airbagů a vyvíječů plynů pro předpínače
bezpečnostních pásů do automobilů.
Firma INDET SAFETY SYSTEMS a.s. je dceřinou společností firmy
Nippon
Kayaku,
výrobce
systémů
Společnost
ISS významného
byla založenajaponského
v České republice
v roce
1999,pro
sídlo
spouštění
airbagů
a
vyvíječů
plynů
pro
předpínače
firmy se nachází ve Vsetíně. Firma má jasnou firemní misi a její
bezpečnostních
pásů do
automobilů.
cíle jsou nastaveny
vždy
tak, aby směřovaly k jejímu naplnění.
Společnost
ISS byla iniciátorů
založena v(squibů)
České republice
v roce
1999,ochrany
sídlo
ISS je výrobcem
pro moduly
pasivní
firmy
se
nachází
ve
Vsetíně.
Firma
má
jasnou
firemní
misi
a
v automobilech a od roku 2000 začala postupně adoptovat její
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INDET SAFETY SYSTEMS a.s., Bobrky 462, CZ-755 01 Vsetín, phone: +420 571 425 001, fax: +420 571 425 002

www.iss-cz.com

Uplatnění v profesi:
INDET SAFETY SYSTEMS a.s.
Výzkumný
Bobrky 462 a vývojový pracovník (specializace výbušniny)
755 01 Vsetín
www.iss-cz.com
Uchazečům
nabízíme:
 práci ve stabilní firmě se zahraničním zázemím
 spolupráci se špičkovými zahraničními centry a experty (Japonsko)
 možnost dalšího vzdělávání a profesního růstu
 PROFIL
mnohostrannou
FIRMY a zajímavou pracovní činnost, špičkovou technologii
 sociální výhody – týden dovolené navíc, dotované stravování, příspěvek na jazykové
Firma
INDET
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je dceřinou
společností
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kurzy,
zahraniční
stáže,
sociální
benefity,
příspěvek
na dojíždění
Nippon Kayaku, významného japonského výrobce systémů pro
spouštění airbagů a vyvíječů plynů pro předpínače
FIRMA
POŽADUJE
bezpečnostních pásů do automobilů.
Odborné znalosti:
Společnost ISS byla založena
Českéa republice
v roce
1999, sídlo
 vteorie
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výbušnin
firmy se nachází ve Vsetíně. Firma má jasnou firemní misi a její
cíle jsou nastaveny vždy tak,
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Jazykové
znalosti: k jejímu naplnění.
 aktivní znalost anglického jazyka
ISS je výrobcem iniciátorů (squibů)
modulyvýhodou
pasivní ochrany
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v automobilech a od roku 2000 začala postupně adoptovat nové
technologie pro výrobu Jiné:
mikro gas generátorů a dalšího typu
pyrotechnických iniciátorů,
skleněných
squibů.
zisku
 tzv.
schopnost
týmové
práce vDíky
mezinárodním
kolektivu
těchto technologií a neustálému vývoji nových produktů a řešení
 PC (MS Office)
se ISS daří každoročně vykazovat značný růst.
 ŘP skup. B

Firma se každoročně rozrůstá jak o nové moderní technologie,
tak také o nové strojní vybavení, budovy a nové zaměstnance.
V roce 2005 bylo slavnostně otevřeno moderní Technologické
centrum pro pracovníky technického úseku.

KONTAKT

Mimořádná pozornost je věnována kvalitě, spolehlivosti a
Personální
přesnosti.oddělení:
Stejný význam jako objem prodeje, výroba, kvalita a
Ing.
Jitka Šimarová,
Manažer ISS bezpečnost, které je věnována
náklady
má pro společnost
j.simarova@iss-cz.com,
571 425 050,
mob: výroby,
605 221 075
maximální pozornosttel.:
v procesu
vývoje,
dopravy i
používání výrobků.
Ing. Ivana Drlíková, Group Leader
i.drlikova@iss-cz.com,
tel.: 571společnosti
404 240, mob:
646 103
Součástí firemní kultury
je 734
i péče
o každého

zaměstnance tak, aby kromě dobrého výdělku měl příjemný pocit
Irena
Šťastná,
z času,
který Specialista
ve firmě prožije.
i.stastna@iss-cz.com, tel.: 571 425 423, mob: 739 074 399
Žádný systém nemůže pracovat bez spolehlivého srdce
Pyrotechnika ISS – srdce automobilových bezpečnostních systémů.
INDET SAFETY SYSTEMS a.s., Bobrky 462, CZ-755 01 Vsetín, phone: +420 571 425 001, fax: +420 571 425 002

w w w .01
i sVsetín,
s - c z phone:
. c o m+420 571 425 001, fax: +420 571 425 002
INDET SAFETY SYSTEMS a.s., Bobrky 462, CZ-755
www.iss-cz.com

33

34

přehled firem

přehled firem

GUMOTEX, akciová společnost
GUMOTEX, akciová společnost
Mládežnická 3062/3a, 690 75 Břeclav
Odštěpný závod TANEX, PLASTY
V Lužinách 113, 551 01 Jaroměř
______________
GUMOTEX, akciová společnost, se stala za více než 65 let svého působení na mezinárodním trhu s gumárenskými výrobky a technickými pěnami synonymem kvality a spolehlivého partnera. Svou stabilní pozici renomovaného výrobce potvrzuje i díky moderním technologiím výroby a neustálému zdokonalování v oblasti
vývoje.
Skupina GUMOTEX AUTO je významným dodavatelem komponentů pro automobilový průmysl. Vyrábí
a vyvíjí interiérové díly pro osobní a nákladní automobily i autobusy. Důraz se rovným dílem klade na kvalitu,
funkčnost, spolehlivost i design.
Snaha o neustálé zdokonalování se projevuje také v investicích společnosti GUMOTEX, a.s. směrem k podpoře výzkumu, vývoje a modernizaci výroby. V oblasti výzkumu a vývoje společnost ročně vynaloží přibližně
100 miliónů Kč.V roce 2014 firma investovala celkově 178 miliónů korun, z toho většina prostředků směřovala na modernizaci technologií a výroby. Oblast kvality je systémově řízená na úrovni akciové společnosti
a jednotlivých divizí.
Technologie
Technologie vypěňování polyuretanové pěny (PUR)
Technologie vypěňování expandovaného polypropylenu (EPP)
Integrální PUR pěny
Výroba gumárenských směsí
Technologie zatírání a nánosování
Technologie laminování
Technologie lepení a vysokofrekvenčního svařování
Zpracování PUR materiálů perforováním, profilováním, obrušováním a lepením

NABÍZÍME
Pro výrobní závod v Jaroměři hledáme nové zaměstnance na pozici
•
•
•
•

TECHNOLOG VÝROBNÍHO PROVOZU
PROJEKTOVÝ MANAŽER
INŽENÝR KVALITY
ASISTENT VÝROBY

Nabídka je vhodná pro uchazeče s VŠ/SŠ vzděláním
technického směru (elektro, strojírenství, materiálové inženýrství, chemická technologie)

GTX Student
Také jsme kdysi studovali a museli nějak pracovně
začít. Tou nejlepší cestou do takových začátků jsou
cenné pracovní zkušenosti. Proto hledáme do každoročních letních stáží ty nejšikovnější studenty či
absolventy, abychom s nimi společně pracovali na jejich rozvoji. Zároveň studentům nabízíme spolupráci
v oblasti absolventských prací, pečlivě si ale vybíráme
ty, se kterými se do nich pustíme. Rádi totiž děláme
věci, které jsou přínosné a použitelné v naší každodenní praxi.

KONTAKT
GUMOTEX, a.s., OZ TANEX PLASTY, V Lužinách 113, Jaroměř
Tel. 491 841 240, mob. 734 184 609, email: personalni5@gumotex.cz
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Hledáme bedny do trainee programu
TRAINEE
PROGRAM

pro absolventy

TRAINEE PROGRAM

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

pro absolventy

Chceš si vyzkoušet práci v pojišťovně, která je jedním z lídrů na trhu? Tak neváhej a nastartuj svou kariéru s trainee
programem od Kooperativy.

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

Co je trainee program?
Pro koho je
program určen?
Výhody trainee
programu

V průběhu trainee programu se pokusíme najít pro tebe tu nejvhodnější
pozici, přitom poznáš jednotlivá oddělení společnosti (obchod, likvidace
pojistných událostí, marketing, zajištění, controlling, pojistnou
matematiku, řízení rizik a další útvary back-office).
▶ seznámíš se s jejich aktivitami
▶ získáš pracovní smlouvu na dobu jednoho roku s možností prodloužení
▶ staneš se plnohodnotným zaměstnancem včetně všech výhod
a benefitů
▶ po roční praxi se můžeš rozhodnout, co ti sedne nejvíc
Jsme jednou z nejsilnějších pojišťoven na českém trhu. Obdrželi jsme
ocenění Pojišťovna roku 2008 a 2009. Máme skvělý tým. Souhra,
spolupráce a vstřícnost našich zaměstnanců z nás činí spolehlivého
partnera.

Jak se přihlásit?

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

Potřebujete vědět víc?

12/21/09 5:11:43 PM

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

Proč Kooperativa?

Studentům
nabízíme také

KP_studenti_posterA4_trainee_divka 2.indd 1

Trainee je jednoroční odborná příprava určená absolventům vysokých
škol s cílem získat mladé, perspektivní kolegy, kteří svými nápady a invencí přispějí k dalšímu rozvoji Kooperativy.

KP_studenti_posterA4_trainee_divka 2.indd 2

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

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

12/21/09 5:11:45 PM
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NEJVĚTŠÍ VÝROBCE AUTOMOBILOVÝCH
ZÁMKOVÝCH SYSTÉMŮ NA SVĚTĚ
3
10
1900
2500
185000

• každé 3. auto
• počet závodů Kiekert po celém světě
• patentů
• počet zaměstnanců v Kiekert CS
• denní produkce zámků v KIEKERT-CS

Jako globální hráč v automobilovém průmyslu a lídr
v oblasti technologií zamykacích systémů automobilů
nabízíme mezinárodní orientaci a atraktivní pracovní
prostředí pro studenty, absolventy, profesionály
i manažery.

Audit
Co budeš dělat v Auditu, až nastoupíš?
– Podílet se na realizaci auditních zakázek
pro finanční instituce nebo rozmanité
společnosti (od automobilek po zlaté doly)
– Mapovat interní procesy u klienta
– Podílet se na ověřování účetní
závěrky firem
– Komunikovat se zástupci klienta,
řešit s nimi svěřené oblasti testování
– Komunikovat s ostatními členy týmu,
předávat jim svá zjištění, čerpat
z jejich doporučení
– Dále se vzdělávat v rámci
KPMG tréninkového programu,
programu ACCA a jazykových kurzů
– Seznámíš se se základními
auditorskými testy a procedurami
Právě jsme otevřeli nové pozice
pro absolventy i placené stáže.
Sleduj web www.vyrostlijsme.cz
a dej nám o sobě vědět!

V KIEKERTU NAJDETE
UPLATNĚNÍ V ODDĚLENÍ:
financí&IT
kvality
lidských zdrojů
logistiky
nákupu
vývoje výrobků
výroby
technologie
programového managementu
KIEKERT-CS, s.r.o.
Jaselská 593
535 01 Přelouč

Human Resources
+420 468 88 1682
kariera@kiekert.com

Martina Štegová
Director
Audit obchodních a průmyslových
společností (COM)
Pravidla hry „má dáti – dal“ jsem
se naučila ve škole. Ke stolu s velkými
hráči jsem si sedla až v KPMG.

kiekert.jobs.cz
www.kiekert.com
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LKW WALTER Internationale
Transportorganisation AG.
jobs.lkw-walter.com
______________

Přeprava bude mít vždy budoucnost - LKW WALTER je vedoucí přepravní organizací v evropské celokamionové dopravě. Jsme soukromou společností, založenou v roce 1924 a řadíme se
mezi prvních 50 TOP firem Rakouska.
Náš trh - Evropa, Rusko, Střední Asie, Blízký východ a severní Afrika - je pestrou mozaikou
mentalit a lidí. A tuto pestrost najdete právě u nás. LKW WALTER je jedním z kulturně nejrozmanitějších podniků v Evropě. U nás pracujete v multikulturně sestavených týmech s kolegyněmi a kolegy
z více než 40 zemí světa.
Na našem úspěchu mají rozhodující podíl naše zaměstnankyně a zaměstnanci.
Jejich vynikající práce z nás dělá to, čím jsme.

NABÍZÍME VÁM

PREFERUJEME

Vaše kariéra u nás začíná vzdělávacím programem „Train the Winner“ - oborově specializovanými semináři a workshopy.

•

Nabízíme Vám perspektivní a zodpovědnou
práci v mezinárodním týmu a příjemné
podnikové klima.

•
•
•

Motivované absolventy s vysokoškolským
vzděláním ekonomického směru se zaměřením na management, zahraniční
obchod, marketing, logistiku, apod.
Dobrá znalost německého jazyka.
Další jazykové znalosti a zájem cestovat výhodou.
Ochota přestěhovat se do Rakouska

Atraktivní fixní systém odměňování. V závislosti na míře Vašeho osobního přispění k celoročnímu úspěchu firmy i nadstandardní bonusové ohodnocení.
Se zajištěním ubytování Vám rádi pomůžeme.

KONTAKT
Mag. Thomas Denkinger
LKW WALTER Internationale Transportorganisation AG
AT-2355 Wiener Neudorf, IZ NÖ-Süd, Straße 14, Postfach 36, RAKOUSKO
E-Mail: jobs@lkw-walter.com
Tel.: +43 5 7777 2422
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Grow with a group that takes on
the world’s toughest challenges
Join McKinsey Prague Service Hub Team
Exciting work that makes a
difference. Colleagues and mentors
at the top of their fields. Endless
opportunities to take what you
know and develop your skills.

Pracujte v mezinárodně
úspěšné české firmě!
Vlastní vývoj, výzkum a výroba
elektromembránových technologií.

Join our internal services
professionals working in roles such
as IT, Procurement, Logistics
and Analytics in a world-class
organization.

Zajímavou práci u nás najde
>> Technolog pro vývoj, návrh
a ověření membránových technologií
>> Výzkumný pracovník pro vývoj
membránových modulů
>> Specialista obchodu
a marketingu

Visit our Career
website for job
openings

Podívejte se na www.mega.cz/kariera na další
nabídky. Můžeme vám je také posílat e-mailem.

www.mckinsey.cz/prague-service-hub
CZU_A5.indd 1

1/19/2017 2:59:07 PM

Skupina firem MEGA
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Evropská 2758/11
Praha 6
160 00
______________
Jsme česká společnost, ale rádi spolupracujeme s ostatními národy. Snažíme se být užiteční, a proto vyvíjíme moderní SCADA (vizualizační) systémy, které pak distribuujeme do celého světa. Nejsme sice žádní
giganti, ale zato jsme přátelští, otevření novým nápadům a máme rádi výzvy;) Hledáme akčního kolegu,
který nám pomůže se stále přibývajícím objemem práce. Jsi to Ty?

NABÍZÍME

POŽADUJEME

Tvoje práce bude různorodá, protože my jsme
inovátoři a monotónní práce nás prostě nebaví.

Web developer: znalost HTML 5, CSS3,
JavaScript (jQuery + AJAX) a PHP, základní znalost práce s SQL databázemi, zkušenosti s prací
v Nette framework a Wordpress výhodou.

Preferujeme smlouvu na plný úvazek, ale jestli
ještě studuješ, můžeme Ti nabídnout i částečný
úvazek nebo částečný home office.
Firemní notebook je u nás samozřejmostí stejně tak jako pružná pracovní doba.

KONTAKT
job@myscada.org

________________________________
Technická podpora: AJ slovem i písmem, technická SŠ/VŠ/obecný technický přehled, chuť
do komunikace se zákazníky – mail, telefon.
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O2 Czech Rebublic a.s.
Za Brumlovkou 226/2
Praha 4 140 22
______________

OP papírna je výrobcem speciálních papírů
špičkové kvality. Závod zahájil výrobu papíru
již v roce 1861 a od roku 1997 je členem
mezinárodního holdingu delfortgroup, který je
předním světovým výrobcem tenkých tiskových
a cigaretových papírů.

O2 je největším integrovaným poskytovatelem telekomunikačních služeb na českém trhu.V současnosti provozuje téměř osm milionů mobilních a pevných linek, což z něj činí jednoho z vedoucích poskytovatelů plně
konvergentních služeb v Evropě.
V této chvíli v O2 pracuje více než 4O studentů z různých vysokých škol z celé republiky. To, co je pro nás
stěžejní, jsou schopnosti, které absolvent má a jeho zapálení pro práci.
Máme skvělé pracovní příležitosti pro studenty a absolventy v našem novém IT centru přímo v Pardubicích.
Pokud tě baví IT technologie a chceš si přivydělat při studiu, tak neváhej a podívej se na naše stránky: www.
chcivyvijetvo2.cz

NABÍZÍME

HLEDÁME

•

•

•
•
•
•

Nabízíme místa v našem novém vývojovém
centru přímo v Pardubicích
Práce je možná i pro absolventy bez praxe
Zaručujeme kariérní růst
Podporujeme interní vzdělávání zaměstnanců pomocí široké škály kurzů
Možnost podílení se na klíčových projektech
naší společnosti a práci s nejmodernějšími
technologiemi

•
•
•

Mladé lidi, kteří se nebojí nových věcí
a chtějí se stále zdokonalovat
Kreativnost, flexibilitu
Týmové hráče
Ambiciózní jedince a orientaci na výsledek

KOHO HLEDÁME?

MÁTE ZÁJEM STÁT SE SOUČÁSTÍ NAŠEHO
MEZINÁRODNÍHO TÝMU?



absolventy VŠ chemického směru



s aktivní znalostí anglického jazyka



se schopností tvůrčího pracovního nasazení a

KONTAKTUJTE NÁS:

práce v týmu


s ochotou učit se novým věcem

OP papírna, s.r.o., Olšany 18 (u Šumperka),
789 62 Česká republika

CO NABÍZÍME?


kreativní práci v rámci silné, dynamicky se

e - mail: myjob.opp@delfortgroup.com

rozvíjející a perspektivní mezinárodní
společnosti


zahraniční konzultace a projekty



vzdělávání a programy na rozvoj mladých
talentů



četné zaměstnanecké výhody (příspěvky na
jazykové kurzy, volnočasové aktivity aj.)



KONTAKT
Eliška Šedivá
Junior Attraction Specialist
sediva.eliska@o2.cz
www.chcidoo2.cz
www.chcivyvijetvo2.cz

zajímavé platové podmínky

web: www.delfortgroup.com

Marcela Sedláčková, HR manager
tel. 583 384 707
Simona Bojková, HR specialista
tel. 583 384 571
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Hledáte pro sebe
Vyzkoušejte si
to nejlepší?
pohovor nanečisto!
Partners Financial Services, a. s.
FINANCE MAJÍ BUDOUCNOST.
HRAJÍ VÝZNAMNOU ROLI V ŽIVOTĚ
KAŽDÉHO Z NÁS. KDO JIM ROZUMÍ,
BUDÍ RESPEKT.

Máte jedinečnou možnost
zkusit vlastní sebeprezentaci
při pohovoru. Získáte velmi
přínosnou zpětnou vazbu
a skvělou zkušenost
do budoucna!

Vstoupili jsme na trh s ideály a vizemi o tom, jak
má vypadat férové ﬁnanční poradenství a ﬁrma,
která dává příležitost k úspěchu. Staňte se součástí velké věci,
která někam směřuje. Patříme mezi největší inovátory na trhu, pokud jde
o klientskou práci a vedení spolupracovníků, a neustále přicházíme s novými projekty.

Proč podnikat v Partners?

Perspektivní obor

Podnikání v Partners je úspěch, který si
zasloužíte. Buďte pánem své kariéry. Zažijte
úspěch, který záleží pouze na vás. Nadprůměrné
ohodnocení: ﬁnance jsou dobře placený obor.
Aktivní poradce si přijde měsíčně na 25–45 tis.
Kč. Na manažerských pozicích na 50–100 tis. Kč.
Využijte provizního ohodnocení „Na Vysočině
stejně jako v Praze“.

Finance jsou aktuálně oborem s nejvyšším tržním
potenciálem. Skýtají velké množství nevyužitých
příležitostí – hodně práce, na kterou není v ČR
zatím dostatek odborníků. Na českém ﬁnančním
trhu se nachází 3 900 mld. Kč použitelných
prostředků.

Pánem svého času

Osobnostní a znalostní růst

Buďte pánem svého času a ovlivňujte
maximálně svůj život.

U nás vychováváme osobnosti, šéfy vlastních
týmů a ﬁrem. Zažijte osobnostní (nové
dovednosti) i znalostní růst (získávání informací).

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

> smysl pro zodpovědnost

Pojďte k nám…
Ing. Marcela Anderlová
721 806 346, marcela.anderlova@partners.cz
www.partners.cz

W W W . I N K O M P A S S . G L O B A L
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15. 3. 2017
COME TO OUR
STAND AND
GET ALL OF
YOUR
QUESTIONS
ANSWERED!

INKOMPASS is a global initiative from
Philip Morris International Inc. that
offers an internship experience to
those who would like to discover their
potential.
Self-discovery is just the beginning.
Discover PMI and find your true north!
Click facebook.com/inkompass to
join.
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PRECIOSA
Opletalova 3197
Jablonec nad Nisou
466 01
______________
PRECIOSA je špičkovým světovým výrobcem strojně broušených skleněných bižuterních a šperkových
kamenů, klasických i moderních dekorativních svítidel, křišťálových dárkových předmětů, trofejí, exkluzivní bižuterie a výhradní výrobce skleněných zátek Vinolok.
Zákazníkům z celého světa přinášíme výrobky v kvalitě rovnající se absolutní světové špičce. Máme vlastní
výzkumnou a vývojovou základnu. Naše afilace jsou rozmístěny po celém světě.
K Preciose neodmyslitelně patří i Nadace PRECIOSA, která za více než 20 let své existence rozdělila více
než 180 milionů Kč.

WANTED
ABSOLVENTI
Z OBORŮ:

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

Elektrotechnika
Strojírenství
Logistika a spedice
Farmacie
Life Science

REWARD

NABÍZÍME VÁM

PREFERUJEME

•
•

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

•
•
•
•
•

TRAINEE program
Zaměstnání absolventům technických i ekonomických oborů
Možnost podílet se na výzkumu v české prosperující společnosti
Možnost spolupráce na bakalářských a diplomových pracích pod vedením odborníků
Stipendijní programy
Studentské soutěže
Letní studentský kemp v Crystal Valley

Plat 25-30 000 KČ

Možnost zaměstnání v rámci celé ČR
Nabídky od předních českých i zahraničních zaměstnavatelů
Více informací na:
www.profeskontakt.cz

Hledáme talentované absolventy s chutí do práce!

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

letak_A5_Profeskontakt_Wanted.indd 1

14.03.16 13:30
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SPOLCHEMIE - Spolek pro chemickou a hutní
výrobu, akciová společnost v Ústí nad Labem patří
ke klíčovým hráčům evropského chemického
průmyslu. Výroba společnosti je vnitřně plně
integrovaná, šetrná vůči životnímu prostředí a
využívá vlastní patentovou technologii.
Naše výrobky nacházejí uplatnění ve všech
průmyslových oborech, v chemii, strojírenství, ve
stavebnictví, farmacii, sklářství a podobně
„Společně zlepšujeme kvalitu
života lidí prostřednictvím
inovací v chemii.“

NABÍZÍME

POŽADUJEME

Pracovní dobu 37,5h týdně

Aktivní přístup k týmové práci

5 týdnů dovolené

Analytické myšlení

Flexibilní pracovní dobu

Ochotu učit se novým věcem

Práci v perspektivním oboru

Organizační schopnosti

Možnost kariérního růstu
Zajímavé zaměstnanecké
benefity
www.spolchemie.cz

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová
společnost
Revoluční 1930/86,
400 32 Ústí nad Labem

Bc. Jana Hlávková, personalista
Tel: +420 477 163 10
Email: hlavkova@spolchemie.cz

Petra Rollingerová,personalista
Tel: +420 477 162 270
Email: rollingerova@spolchemie.cz
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Nastartuj svou

KARIÉRU
v Synthesii
světová
špička
v chemii

NABÍZÍME:
• Dlouhodobé brigády ve výrobě = výrobní praxe
• Trainee program
• Exkurze
• Spolupráci na vaší Absolventské práci
/synthesiapardubice

studentská
linka

466 824 556

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

trainee@synthesia.cz

www.synthesia.eu
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Synthon, s.r.o.
Brněnská 32/597 | Blansko | 678 01
Česká republika
______________

Hledáte práci ve stabilní firmě? Chcete být součástí týmu, který se podílí na výzkumu a výrobě, které
mají skutečně smysl? Láká Vás možnost práce v moderním prostředí s nejlepším vybavením? Pokud si
navíc přejete pracovat v kolektivu motivovaných lidí, jste na správné adrese. Synthon je rostoucí špičková
mezinárodní farmaceutická společnost a leader v oblasti humánních generických léčiv. Naším posláním je
zajištění finančně lépe dostupné zdravotní péče prostřednictvím vysoce kvalitních generických přípravků.
Sídlo společnosti se nachází v Nizozemsku a pobočky má v dalších sedmi zemích. Pobočka v Blansku se
zaměřuje na vývoj a výrobu aktivních léčivých substancí (API), disponuje dvěma výrobními halami, moderním centrem výzkumu a vývoje a pracuje zde přes 220 zaměstnanců.

NABÍZÍME VÁM

POŽADUJEME

•
•
•
•
•

•

•
•

moderní pracovní prostředí a špičkové vybavení
zázemí mezinárodní firmy
přátelská a podporující atmosféra
práce, která má skutečně smysl
nadstandardní péče o zaměstnance a firemní
benefity (týden volna navíc, příspěvky na životní a důchodové připojištění, příspěvek na
stravování ad.)
podpora při dojíždění a přestěhování
společenské a sportovní aktivity

•
•

KONTAKT
Renata Šebelová
Recruiter
T: +420 516 427 569 | M: +420 727 971 593 | www.synthon.com

talentované absolventy chemických oborů,
kteří chtějí dělat smysluplnou práci
kolegy, kteří přemýšlí v souvislostech a uvažují o svojí práci v širokém kontextu
týmové hráče, kteří se rádi dělí o své znalosti
a zkušenosti

ŠKODA TRANSPORTATION a.s.
Emila Škody 2922/1
301 00 Plzeň
______________
Společnost Škoda Transportation je v oboru dopravního strojírenství tradiční českou firmou se silným
postavením na domácím i světovém trhu. Jen málokterá značka proslavila Českou republiku ve světě tak,
jako plzeňská Škoda. S jejími výrobky se lidé setkávají již více než sto padesát let.
Mateřská společnost Škoda Transportation a její dceřiné firmy se cíleně zaměřují na obor dopravního
strojírenství. Mezi klíčové výrobky patří nízkopodlažní tramvaje, elektrické lokomotivy, metro, příměstské vlakové jednotky, trolejbusy, ale i trakční motory či kompletní pohony pro dopravní systémy.

HLEDÁME

POŽADAVKY NA UCHAZAČE

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

U nás se cení především zájem o obor, nadšení
a chuť se naučit něco nového. A pokud k tomu
budeš umět nějaký světový jazyk, budeme jen
rádi.

NABÍZÍME

PRŮBĚH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Jestli oceníš rychlý kariérní růst, pestrou pracovní náplň a práci pod úspěšnou českou firmou, tak
se Ti u nás bude líbit.

Nepotrpíme si na formality. Pošli nám svůj životopis, dáme si schůzku a vše to spolu probereme,
třeba u kávy.

KONTAKT
Ing. Michal Prát
+420 378 186 666
michal.prat@skoda.cz
www.facebook.com/SkodaTransportation
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Tyco Electronics EC Trutnov s.r.o.
Komenského 821
541 01 Trutnov
______________
Naše společnost je největším světovým výrobcem a dodavatelem kabelové a konektorové techniky. Závod v Trutnově zaměstnává kolem 1100 zaměstnanců. Hlavním zaměřením je výroba komunikačních, síťových relé, speciálních konektorů a odporů, teplem smrštitelných ochranných a identifikačních prvků pro
automobilový, letecký, elektrotechnický, zdravotnický průmysl a dále výroba prvků pro solární elektrárny.

CO VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT?

POŽADUJEME

•
•

•
•

•
•
•

Trainee program
Odborné vedení Vaší bakalářské/diplomové
práce
Spolupráce se zkušeným mentorem
Stáž v prosperující společnosti
Individuální přístup a prostor pro profesní
růst

•
•
•
•

VŠ vzdělání technického směru
Specializace materiálové inženýrství nebo
aplikovaná chemie výhodou
Aktivní znalost AJ
Všeobecné znalosti technických norem
Orientace ve výkresové dokumentaci
Aktivní znalost na PC (Word, Excel, Office)

Námi doporučené oblasti ve kterých se můžete realizovat:
•
•
•

Optimalizace procesů měření a testování
teplem smrštitelných produktů
Stabilizace délkového smrštění produktu,
měření a detekce
Analýza a návrh vhodných metod kontroly
potisku Polyolefinových produktů

Nastartujte Vaši kariéru s námi! Staňte se součástí TEamu.

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

Je spousta míst, kde ti dají práci. My v Unicornu k tomu ale přidáme ten správný náboj!
Patříme mezi nejvýznamnější firmy v oblasti informačních a komunikačních technologií v Evropě. Dáme
ti příležitost vyvíjet řešení pro největší společnosti na trhu a podílet se na mezinárodních projektech.
K tomu přidáme komplexní systém vzdělávání našich spolupracovníků, jedinečnou možnost kariérního
růstu a spoustu zábavy i po práci. U nás zkrátka můžeš pracovat tak, abys z toho něco měl a aby tě to
bavilo!
•
Více než 26 let na trhu
•
17 vývojových center v Evropě
•
Přes 200 klientů
•
Projekty ve 25 zemích

NABÍZÍME

HLEDÁME

•
•

Hledáme schopné lidi, kteří chtějí pracovat v IT.
Práce s talenty nás baví, proto jim dáváme jedinečnou možnost kariérního růstu.

•
•
•
•
•

Trainee programy
Juniorní i seniorní pozice v oblasti vývoje
software (analýza, testování, vývoj)
Významné IT projekty v ČR i v zahraničí možnost krátkodobých výjezdů i dlouhodobých alokací
Možnost dynamického kariérního růstu
Programy dlouhodobého vzdělávání v oboru
Zázemí stabilní společnosti
Nabídku neobvyklých benefitů

•
•
•

Studenty vysokých škol technického nebo
ekonomického zaměření.
Absolventy VŠ do 2 až 3 let od ukončení školy.
A jestli jste studovali, školu třeba nedokončili,
ale máte zkušenosti z oboru, tak to zkuste
taky!

PŘIJÍMACÍ PROCES
Chceš se dozvědět víc? Mrkni na www.damevamnaboj.cz. Nebo nám rovnou pošli svoje CV na
info@damevamnaboj.cz. Rádi se s tebou potkáme a projdeme si možnosti naší spolupráce.

PRÁCI VÁM DAJÍ NA SPOUSTĚ MÍST.
PRÁCI S TÍM SPRÁVNÝM NÁBOJEM
VÁM DÁME MY!
www.damevamnaboj.cz
info@damevamnaboj.cz
+420 779 970 000
Praha - Brno - Plzeň - Hradec Králové - Ostrava Mladá Boleslav - Zlín - Bratislava - Kyjev - Arnhem

KONTAKT
www.damevamnaboj.cz
info@damevamnaboj.cz
+420 779 970 000

unicorn-letak.indd 1

15. 3. 2016 11:04:42
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ON Semiconductor Czech Republic
1. máje 2230,
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
______________

TOP zaměstnavatelé 2017
Studie TOP zaměstnavatelé 2017 zná své vítěze. V průzkumu hlasovalo 10 413 studentů vysokých škol.
Vybrali TOP 60 firem z různých odvětví. Chcete také pracovat u těch nejlepších?
Žebříček TOP 5 zaměstnavatelů dle průmyslového odvětví

ON Semiconductor je úspěšným světovým výrobcem polovodičů s dlouhou tradicí
nabízející inovativní řešení pro energeticky úspornou elektroniku, která napomáhají globálnímu snižování spotřeby energií. Společnost nabízí ucelené portfolio polovodičových součástek a řešení, která mají
široké využití v automobilovém průmyslu, komunikačních technologiích, počítačové technice, spotřební
elektronice, průmyslové technice, LED osvětlení, lékařské elektronice, vojenství a letectví i v aplikacích
pro napájení.
Součástí nadnárodní skupiny firem s více než 29 000 zaměstnanci jsou i tři společnosti se sídlem v České
republice (Rožnov pod Radhoštěm a Brno), které zaměstnávají více než 1850 zaměstnanců a zabývají
se návrhem integrovaných obvodů, výrobou křemíkových desek a výrobou polovodičových
čipů.

NABÍZÍME

POŽADUJEME

•
•
•

Hledáme schopné a motivované VŠ kandidáty:

•
•
•
•
•
•

placené stáže a brigády
stipendia
specifikace témat a vedení bakalářských/diplomových prací
práci v oboru, která bude přinášet nové výzvy
spolupráci na zajímavých mezinárodních projektech
možnosti vzdělávání a profesního růstu
aktivní využití angličtiny a možnost vycestovat do zahraničí
motivující platové ohodnocení odvíjející se
od schopností a odvedené práce
nadstandardní zaměstnanecké výhody (volná
pracovní doba, podpora bydlení či dojíždění,
týden dovolené navíc, životní a penzijní pojištění, a další)

•

•
•
•

z oboru fyzika pevných látek, optoelektronika, chemické, fyzikální a materiálové inženýrství, anorganická nebo analytická chemie, apod.
se znalostí angličtiny
se schopností týmové práce
s pozitivním a aktivním přístupem

SPOLUPRÁCE NA POZICÍCH:
•
TECHNOLOG VÝROBY Si DESEK
•
TECHNOLOG VÝROBY ČIPŮ
•
INŽENÝR VÝZKUMU A VÝVOJE
•
INŽENÝR LABORATOŘE
•
PRŮMYSLOVÝ INŽENÝR
•
PRODUKT INŽENÝR VÝROBY KŘEMÍKU

1. místo

2. místo

3. místo

4. místo

5. místo

Advokátní
kancelář

AK Havel, Holásek & Partners

AK Brož &Sokol& Novák

AK Allen&Overy

AKPRK Partners

AK White&Case

Automobilový
& strojírenský
průmysl

ŠKODA AUTO

Siemens

Hyundai Motor
Manufacturing
Czech

ABB

Škoda Transportation

Bankovnictví &
investice

Komerční banka

Česká spořitelna

Československá
obchodní banka

Raiffeisenbank

Air Bank

Energetika &
plynárenstv &
petrochemický
průmysl

Skupina ČEZ

EON Česká
republika

Unipetrol

Innogy

ČEPS

Informační
technologie

Microsoft

IBM Česká
republika

Seznam.cz

Avast

Tieto Czech

Obchod

IKEA Česká
republika

Lidl Česká
republika

MAKRO
Cash&Carry ČR

AHOLD Czech
Republic

Alza.cz

Pojišťovnictví

Česká pojišťovna Allianz pojišťovna

Kooperativa
pojišťovna VIG

Všeobecná zdravotní pojišťovna

ING Group

Poradenství
&audit & daně

Deloitte Česká
republika

PWC Česká
republika
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Bayer

AGEL

Ústřední vojenská nemocnice
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Absolutně nejvíce hlasů v hodnocení: ŠKODA AUTO
Největší posun v hodnocení: Škoda Transportation

KONTAKT
Markéta Sedláková / nábor zaměstnanců
ON Semiconductor Czech Republic
1. máje 2230, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Tel.: +420 571 753 861, +420 724 216 500
jobscz@onsemi.com
www.onsemi.cz

Projekt TOP Zaměstnavatelé pořádaný Asociací studentů a absolventů je průzkumem pracovního trhu,
který probíhá mezi studenty českých vysokých škol. Je realizován ve spolupráci s prestižní výzkumnou
agenturou GFK, univerzitami, studentskými organizacemi a firemními partnery. Cílem studie je poskytnout jedinečné údaje – kdo jsou TOP zaměstnavatelé a kde by se studenti, budoucí absolventi, měli ucházet o práci – celému vysokoškolskému světu. Studie zároveň naznačuje firmám, jak se stát preferovaným
zaměstnavatelem.
Zdroj: časopis EkonTech.cz, 28.číslo, únor 2017

63

64

65

Jak se připravit na výběrové řízení
Máte před sebou svůj první pracovní pohovor a velmi vám záleží na pozitivním výsledku? Pokud dodržíte
jednoduchá pravidla, měli byste být na pohovor dobře připraveni a není se čeho obávat. Zároveň je však
důležité, abyste si uvědomili, že tato pravidla nezajišťují stoprocentní úspěch. Vždy je nutné, abyste si sami
uměli odpovědět na otázky: Pro kterou práci mám předpoklady? Co je mým dlouhodobým profesním cílem?
Jaký typ společnosti a práce by mi vyhovoval? Co pro mne znamená „kariéra“ a jak ji budovat? Jaké finanční
ohodnocení očekávám v novém zaměstnání?
Čím lépe budete na interview připraveni, tím klidnější, přirozenější a vyrovnanější budete. Čím klidnější budete, tím lépe zapůsobíte. Čím lépe budete působit, tím větší šanci budete mít k získání nového zaměstnání.
Nyní jste ve fázi výběrového řízení, kdy jste byli osloveni personalistou a vás čeká pracovní pohovor.
Nejdříve byste měli znát účel pohovoru. Váš životopis již byl ověřen personalistou z hlediska praxe, vzdělání
a dovedností. Pohovor je delikátní, spíše subjektivní část procesu přijímání pracovníků a na základě vašeho
chování během rozhovoru si personalista vytvoří vlastní názor.Vy byste se jako potenciální zaměstnanec měli
chovat především přirozeně a zůstat sami sebou. Mimo to byste ale měli být zdvořilí a snažit se, aby z vás
vyzařovala pozitivní energie. Cílem by mělo být přesvědčit, že jste ten pravý kandidát pro danou společnost.
Chcete-li působit profesionálně, měli byste mít představu o tom, co se od vás očekává, a především si být
jisti, že máte o nabízenou práci skutečně zájem. Abyste byli na pohovor co nejlépe připraveni, měli byste
dodržovat následující pravidla:
1.	Je dobré si představit, že jste zaměstnanec, spolupracovník nebo podřízený v dané společnosti.
Jaké jsou vaše silné stránky a kde máte naopak slabosti? Měli byste uvést příklad. Jakou pozitivní
vlastnost můžete zúročit v novém zaměstnání? Na tyto otázky byste se měli pečlivě připravit jak
z hlediska pracovních schopností, tak z hlediska své osobnosti.
2.	Měli byste být schopni vysvětlit všechny údaje ve vašem životopise. Jestliže jste byli delší dobu nezaměstnaní, cestovali jste či jste se věnovali studiu, měli byste k tomu uvést adekvátní důvody. Delší
doba vyhrazená cestování nebo studiu se však akceptuje. Zaměstnavatelé jsou obvykle opatrní při
zaměstnávání pracovníků, kteří byli nezaměstnaní déle než šest měsíců, pokud k tomu neměli pádné
důvody. Pokud určitá zaměstnání vyžadují zvláštní pracovní schopnosti a dovednosti, které jsou srovnatelné s kandidátovými, pak je možné udělat výjimku.
3.	Jako kandidáti byste měli vědět, proč o danou pozici žádáte, a patřičně své rozhodnutí obhájit.
K tomu můžete použít informace uvedené v inzerátu nebo si je sami vyhledat např. z webových
stránek společnosti či tisku.
4.	Je dobré si zjistit, jaký druh pohovoru můžete očekávat, a zároveň být připraveni na to, že rozhovor
může být veden více lidmi. Často se stává, že se k personalistům na interview připojí i váš potenciální nadřízený či kolega.
5.	Měli byste být připraveni na situaci, že vás společnost požádá o reference. Sami si nejdříve ověřte
jejich kvalitu, tato část výběrového řízení rozhodně není jen formalitou a může vám k dané pozici
velmi pomoci a naopak. Referenční osoba je částečně i vaší vizitkou.
6.	O pracovní nabídku vyjádřete zájem. Přístup typu „jsem tu jen tak, abych něco zkusil“ vás okamžitě
vyřazuje z dalších kol!
Pokud porozumíte základům, jak při interview postupovat, pak vás nemůže nic překvapit. Pohodlně se usaďte,
ať nepůsobíte strnule, ale zároveň se nechovejte příliš uvolněně. Je důležité, abyste se tvářili mile a udržovali
oční kontakt s personalistou. Při pohovoru je lepší mluvit pomalu a plynule s častějšími pauzami, potlačíte tak
svoji nervozitu. Komunikační schopnosti jsou jedním z nejčastějších požadavků u většiny společností.
Personalisté nejčastěji ověřují, zda jsou údaje, které jste uvedli v životopise, pravdivé – uvedené vzdělání,
časové údaje u jednotlivých zaměstnavatelů (pokud jste skončili pracovní poměr v září 2007 a začali opět
pracovat v lednu 2008, můžete být požádáni o vysvětlení, co jste v tomto období dělali), a zda se vaše profesní
zkušenosti odpovídají požadavkům pozice. Důležitá je i vaše osobnost, zda se shoduje s hodnotami a kultu-

rou dané společnosti.Toto je subjektivní oblast, proto byste měli mít na vědomí, že vaše negativní zapůsobení
během tohoto kola vám může zavřít dveře k dalšímu postupu.
Během pohovoru se můžete setkat s různými typy otázek – ověřovací (údaje uvedené ve vašem životopise) a osobní. Osobní otázky jsou založené na důkazech a vycházejí ze skutečnosti, že lidské reakce jsou
v mnoha situacích stejné. Účelem těchto otázek je získání informací o vašich lidských kvalitách, jako jsou
zásady, upřímnost, pravdomluvnost, kreativita či vaše schopnost řešit problémy. Můžete být požádáni, abyste
například navrhli řešení fiktivního problému, který může daná pozice přinést. Zaznít může i otázka týkající
se vašich předchozích omylů nebo problémových oblastí a jak jste tyto situace konkrétně řešili. U vyšších
manažerských pozic je pak důležitá i vaše schopnost pracovat s lidmi a orientace na cíl či proces.Tyto otázky
nejsou tak „nebezpečné“ jak se zdají, ale přesto se jich mnoho kandidátů zalekne.Vy ale budete na pohovor
připraveni a žádná otázka vás nezaskočí, vše lze logicky vysvětlit.
Pohovoru se nebojte, ale nezapomeňte, že i drobné detaily zanechají dojem:
• Na pohovor choďte včas, je to velmi důležité.Vždy je lepší, když dorazíte o 5 až 10 minut dříve než se
zpožděním. Je to první známka spolehlivosti a schopnosti plánovat svůj čas. Čas navíc může být někdy
využit k vyplňování formulářů.
• Nezapomeňte si vypnout mobilní telefon a nechte jej tak až do doby, než skončí interview.
• Při podání rukou mějte pevný stisk.
• Buďte zdvořilí ke všem zúčastněným. Každý zaměstnanec, se kterým se setkáte, pro vás může být důležitý a může ovlivnit finální rozhodnutí o pracovní nabídce.
• V žádném případě byste jako kandidát neměli žvýkat či používat nevhodná, vulgární slova. Je vhodné
používat spisovný jazyk, ale i přesto mluvit přirozeně.
• Je dobré, pokud sledujete reakce a chování osoby, která s vámi vede rozhovor, můžete je využít ke svému dobru.
• Všechny otázky mají svůj důvod, a proto byste na ně měli plynule odpovídat. Nesnažte se získat čas
slovy „Co je to za hloupou otázku?“.
• V případě, že máte nějaké nejasnosti, raději se zeptejte znova, než abyste odpovídali na otázku, které
nerozumíte.
• Na kladené otázky odpovídejte pravdivě a nikdy nemluvte negativně o předchozích zaměstnavatelích.
• Připravte si otázky o společnosti a práci, na něž jste ještě neměli možnost zjistit odpověď. Zvláště
pokud máte možnost setkat se přímo se zástupcem oddělení.
Bylo-li první kolo pohovoru úspěšné, pozve vás zaměstnavatel zpravidla do dalšího, pravděpodobně již závěrečného kola přijímacího řízení. Pro tuto fázi přijímacího řízení platí stejné zásady, které již byly zmíněny,
avšak je zde nutné připravit se na vyjednávání ohledně finančních a jiných podmínek spojených s vykonáváním
budoucí pozice. Je nutné si dobře rozmyslet, jaké jsou z vaší strany požadavky, a nebát se je přednést. I v případě, že zaměstnavatel nebude ochoten vyhovět, stanou se pravděpodobně předmětem další diskuse, nikoliv
důvodem vašeho okamžitého odmítnutí.
Na závěr pohovoru poděkujte osobě, která s vámi interview vedla. Jakmile s vámi bude personalista hovořit
o finálním vyjádření, nezapomeňte požádat o zpětnou vazbu, jak jste si během výběrového řízeni vedli.V případě, že finální rozhodnutí pro vás nebude pozitivní, můžete se podobných chybám vyvarovat v budoucnu
a zapracovat na svém dalším rozvoji. Pevně však doufám, že nyní jste již na pohovor dobře připraveni a podaří
se vám získat pracovní nabídku, po které jste toužili. Hodně štěstí!


Náborový tým personálního oddělení společnosti PricewaterhouseCoopers
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Nejčastější otázky při pracovním pohovoru
Jste pozváni na pracovní pohovor a co nejlépe se na něj musíte připravit. Své šance na získání
práce zvýšíte tím, že si dopředu projdete nejčastější otázky, na které budete během pohovoru
dost možná odpovídat.

Víte, jak na otázky při pohovoru odpovídat?
Tazatelé vás svými otázkami na pohovoru ve skutečnosti nechtějí rozhodit nebo nachytat. Pouze se vás snaží
blíže poznat a zjistit, jak dokážete reagovat. Na všechny otázky se snažte odpovídat stručně, pozitivně a pravdivě. Nezapomeňte také, že neexistuje pouze jediná správná odpověď.
Už víte, jaké otázky vás při pohovoru čekají. Tím ale příprava nekončí. Podívejte se také, jak se na pohovor
připravit.

Přečtěte si přehled nejčastějších otázek při pohovoru.
Otázky týkající se vzdělání
•	Povězte nám víc o svém studiu. Proč jste si vybrali tento typ školy? Měli jste možnost studovat i na jiné
škole?
• Který předmět byl vaším nejoblíbenějším?
• Jaký jste měli prospěch během studia?
• Kolik cizích jazyků ovládáte?
• Proč jste studium přerušili?
• Chtěli byste opět studovat?
• Zažili jste během studia neúspěch?
• Jaký byl váš největší úspěch během studia?
• Do jakých mimoškolních aktivit jste se zapojili?
• Jak jste se dostali na stáž?
Otázky týkající se předchozího zaměstnání
• Vedli jste už v minulosti tým?
•	Byli jste z vašeho předcházejícího zaměstnání propuštěni nebo jste odešli sami? Povíte nám proč?
• Proč jste byli tak dlouho nezaměstnaní?
• Proč se ucházíte o jinou pozici, než na jaké jste pracovali naposledy?
• Můžete vysvětlit, proč jste změnili zaměstnání třikrát během tak krátkého období?
• Co se vám na vaší práci nelíbí? Co máte nejraději?
• Jak jste získali své současné zaměstnání?
• Co bylo vaší hlavní motivací pro změnu zaměstnání?
• Která očekávání nebyla ve vašem současném zaměstnání naplněna?
Otázky týkající se nové pozice
• Co očekáváte od nadřízeného?
• Co víte o naší společnosti?
• Co očekáváte od pozice, o kterou se ucházíte?
• Proč máte zájem o tuto pozici?
• Jaké by byly vaše první kroky po přijetí do tohoto zaměstnání?
Všeobecné otázky během pohovoru
• Jaký druh zaměstnání byste upřednostnili, kdyby vám nezáleželo na výdělku?
• Upřednostňujete práci v týmu nebo individuální práci?
• S jakými lidmi nechcete pracovat?
• Co vás motivuje?
• Překáží vám cestování?
•	Ucházeli jste se o jinou pozici? Kolika pracovních pohovorů jste se zúčastnili? Máte i jiné nabídky?
• Jaké máte kariérní plány?
• Kde se vidíte za 3 až 5 let?
• Jak trávíte svůj volný čas?
• Jaké jsou vaše silné stránky?
• Jaké jsou vaše slabé stránky?
• Jak byste reagovali, kdyby vaši kolegové nesouhlasili s vaším projektem?
• Přišlo nám více než 300 žádostí o tuto pozici. Proč bychom měli přijmout právě vás?
• Jaké jiné okolnosti formovaly vaši osobnost?

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

Tipy jak hledat práci
Nespoléhejte jen na úřady práce.Využijte například
Pracovní portály
Jsou na nich nabídky zaměstnání firem různého zaměření. Velká poptávka je po IT, programátorech, obchodních zástupcích, manažerech různých typů zaměření atd. Nenajdete tu např. pedagogické profese. Na řadě
portálů máte možnost založit si profil, přes který můžete sledovat o jaké pozice u kterých firem jste se již
ucházeli.Výhodou vyhledávání volných pracovních pozic na pracovních portálech je jednoduchost a nejmenší
časová náročnost.
Personální agentury
Jsou prostředníkem mezi zaměstnavatelem a uchazečem o zaměstnání. Firmám pomáhají agentury nalézt
vhodného kandidáty na volné pracovní pozice a uchazečům o zaměstnání s nalezením vhodného pracovního
místa. Uchazeči za zprostředkování práce neplatí agentuře žádné poplatky a agentura na nich nesmí uplatňovat
ani srážky ze mzdy. Pokud vás personalista shledá vhodným pro vybranou pozici, na další kolo jdete přímo do
firmy, která zaměstnání nabízí.
Hledejte u zdroje
Většina firem umisťuje pracovní nabídky přímo na svých stránkách. Pokud se rozhodnete oslovit firmu touto
cestou, velkou roli zde hraje kvalita motivačního dopisu. Proto je dobré psát každý dopis zvlášť s důrazem na
ty vlastnosti, které firma od svého zaměstnance očekává. Někdy se vyplatí i jednoduše „googlit“.
Ptejte se kolem vás
Zeptejte se svých příbuzných kamarádů a známých. Je tu možnost, že se u nich uvolní místo a obrátí se právě
na vás. Zmiňte se před nimi o svých zkušenostech a kvalitách, někdy dělá přímluva u šéfa hodně. Napište na
facebooku, že hledáte práci. Čím víc přátel máte, tím víc se jich to dozví.
Facebook také rozjel pracovní portál Social Job Partneship. Momentálně je na něm víc než milion a půl pracovních nabídek.
Na popularitě stále nabývá i Linked-In, která má v současné době víc než 40 mil. uživatelů z celého světa.
Na profilu je vhodné zaznamenat kromě osobních údajů také celou vaši dosavadní školní a pracovní kariéru.
Linked-In totiž sledují i náboráři personálních agentur. Může se stát, že vás někdo osloví s pracovní nabídkou.
Nebojte se tedy sdělit světu, v čem jste dobří.
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