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Jak se orientovat
v katalogu kariéry+?

Připravili jsme pro vás přehled, 

který vám pomůže se seznámit 

s firmami v katalogu.

 

Koho hledají? 

A co daná firma dělá? 

Koho máte kontaktovat? 

O jaké obory má zájem? 

Nabízí i stáže a částečné úvazky? 

Vše hezky přehledně na jednom 

místě v našem katalogu!

Možnost práce pro hendikepované

Představení společnosti

Název společnosti

Možnost stáží 

a částečných úvazků?

Z jakých oborů společnost 

hledá budoucí zaměstnance?

Kontaktní údaje

NÁZEV

ALTERNATIVNÍ FORMY PRACOVNÍCH ÚVAZKŮ

K
O

N
TA

K
TY

O
B

O
R

Y



Milí návštěvníci,

vítejte na největším veletrhu pracovních příle-
žitostí v Moravskoslezském kraji, který pro Vás 
už po 13. pořádá tým Kariérního centra Vysoké 
školy báňské – Technické univerzity Ostrava. 

I letos přivítáme na veletrhu více než 100 za-

městnavatelů nejen z našeho regionu. V katalogu 

pracovních příležitostí, který se vydává vždy v den 

konání veletrhu a poté se distribuuje po celý rok, 

najdete aktuální nabídky volných pozic a infor-

mace o vybraných zaměstnavatelích. Zjistíte tak 

rychle, zda společnost nabízí trainee programy 

pro studenty, stáže nebo jaké typy úvazků může 

nabídnout absolventům. Vybraného zaměstnava-

tele můžete osobně navštívit ve výstavním pro-

storu a zjistit tak další podrobnosti nebo předat 

svůj kontakt.

kariéra+ není jen o stáncích a inzerátech, veletrh 

nabízí bohatý doprovodný program. Letošní no-

vinkou je speed dating, rychlé pátnácti minutové 

pohovory s personalisty nebo HR manažery. Další 

novinkou je chill out zóna v prvním patře veletrhu, 

kde si můžete odpočinout a nabrat dech. I letos 

můžete na veletrhu kariéra+ navštívit poraden-

skou zónu, nechat se profesionálně vyfotit na CV. 

nebo se inspirovat na jedné ze čtyř motivačních 

přednášek ve velkém sále.

Na veletrhu letos naopak nenajdete reklamní le-

táky na stolečku Kariérního centra, ani v taškách 

pro návštěvníky. Jsme rádi, že doba letáková již 

pomalu končí, a proto chceme množství spotřebo-

vávaného papíru snížit a letos se nám to povedlo 

o polovinu! 

Pro veletrh jsme vyvinuli aplikaci k+ akce, kterou 

si každý návštěvník jednoduše stáhne do mobilu 

a najde tam přehled všech důležitých informací, 

včetně map veletrhu, přehledu vystavovatelů, 

programu a hlavní soutěže.

Veletrh kariéra+ toho tradičně v jeden den nabíd-

ne mnoho. Myslíte si, že to za jeden den nemůžete 

všechno stihnout? Nezoufejte a navštivte nás 

v Kariérním centru VŠB-TUO po celý akademický 

rok. Kariérní centrum VŠB-TUO je mostem mezi 

zaměstnavateli a studenty, organizujeme setkání 

studentů a personalistů a vytváří podmínky pro 

získání praxe. Pomáháme studentům a absol-

ventům plánovat svou kariéru, nalézt a uskuteč-

nit vlastní cestu životem. Náš program můžete 

sledovat na webu www.vsb.cz/kariernicentrum, 

najdete nás také na sociálních sítích. Nezapo-

meňte si stáhnout naší aplikaci k+ akce, ať vám 

neuteče žádná novinka!

Přejeme vám úspěšný den plný 

správných rozhodnutí 

Tým Kariérního centra VŠB-TUO

Předmluva



NAJDĚTE SI FIRMU
VE SVÉM OBORU PODLE BAREV
NEBO ZNAČEK NA STÁNCÍCH:
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ABB s.r.o.

ABB je technologický lídr a průkopník s rozsáhlou na-

bídkou výrobků, služeb a řešení pro digitální průmysl. 

V České republice působí ABB v 8 lokalitách a zaměst-

nává více než 3 600 lidí. V Ostravě nabízíme atraktivní 

pracovní příležitosti v Operačním centru ABB, které

se podílí na prestižních a zajímavých projektech

po celém světě.

Kateřina Hanzelková

kontakt@cz.abb.com

800 312 222

abb.cz/kariera

Jiné

Robotika a automatizace

Elektro

Energetika a tepelná technika

Informační technologie

ALTERNATIVNÍ FORMY PRACOVNÍCH ÚVAZKŮ
stáže, částečné úvazky
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Jsme předním světovým výrobcem prádelenské 

techniky. Vyvíjíme a vyrábíme průmyslové pračky, 

sušiče a žehliče několika předních světových značek 

s kapacitou 6–180 kg. Naše zařízení jsou hojně využívá-

na v hotelech, wellness resortech, nemocnicích nebo 

soukromých komerčních prádelnách. Sídlíme v Příboře 

a zaměstnáváme 800 zaměstnanců.

Alliance Laundry CE, s.r.o.

Hana Čápová

hcapova@alliancels.cz

+420 702 244 806

alliancelaundry.com

Služby a klientský servis

Strojírenství

 Technika a vývoj

Kvalita

Ekonomika, podnikové fi nance a bankovnictví

ALTERNATIVNÍ FORMY PRACOVNÍCH ÚVAZKŮ
stáže, částečné úvazky
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AVL MORAVIA s.r.o.

Jsme součástí skupiny AVL, která je se svými 45 po-

bočkami a více než 10000 zaměstnanci jednou z nej-

větších nezávislých soukromých společností na světě. 

AVL Moravia v Hranicích vyrábí, dodává a zprovozňuje 

válcové dynamometry a zaměstnává téměř 300 od-

borníků. Nabízíme příležitost studentům, absolventům 

i zkušeným profesionálům s technickým vzděláním 

a znalostí AJ.

Veronika Březinová

nabor@avl.com

+420 739 587 639

avl.jobs.cz

Strojírenství

ALTERNATIVNÍ FORMY PRACOVNÍCH ÚVAZKŮ
nenabízíme
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Callidus trading, spol. s r.o.

Společnost se zabývá vývojem, výrobou, instalací 

a následným servisem elektronických zařízení na 

ochranu zboží v prodejnách. Pro vývoj i výrobu hledáme 

samostatné osobnosti s touhou něčeho dosáhnout. Pro 

práci ve vývoji je schopnost samostatné komunikace 

v AJ nezbytná. Španělština velkou výhodou.

Vladimír Hotovec

vladimir.hotovec@callidus.cz

+420 777 701 692

www.callidustrading.eu

Obchod

Služby a klientský servis

Elektro

Informační technologie

ALTERNATIVNÍ FORMY PRACOVNÍCH ÚVAZKŮ
stáže, částečné úvazky
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AŽD Praha s.r.o.

Největší český výrobce a dodavatel řídící, zabezpečo-

vací, telekomunikační a informační techniky, zejména 

se zaměřením na oblast dopravy. Stabilní společnost 

s více než 1 600 zaměstnanci působí na trhu již 60 let.

Mgr. Marie Jirušová

jirusova.marie@azd.cz

+420 267 287 302

www.azd.cz

Doprava,logistika a bezpečnost

Elektro

Informační technologie

ALTERNATIVNÍ FORMY PRACOVNÍCH ÚVAZKŮ
částečné úvazky, stipendijní program pro studenty VŠ, 

vykonávání odborné praxe, prázdninové brigády
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CertiCon a.s.

Jsme česká technologická společnost zabývající se 

inovacemi a vývojem softwarových a hardwarových 

řešení pro oblasti zdravotnictví, telekomunikace či 

automobilového a leteckého průmyslu. Velmi úzce spo-

lupracujeme se špičkovými technickými univerzitami 

a výzkumnými laboratořemi v celé Evropské unii. Naše 

projekty realizujeme po celém světě.

Petra Tvrdá

petra.tvrda@certicon.cz

+420 720 966 034

www.certicon.cz

Informační technologie

ALTERNATIVNÍ FORMY PRACOVNÍCH ÚVAZKŮ
částečné úvazky, dlouhodobé brigády na dohodu 

o pracovní činnosti (20 hod./týdně), případně pracovní 

smlouvu na zkrácený úvazek (3/5, 4/5)
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Brose CZ

Jsme v přední linii a pomáháme utvářet budoucnost 

automobilů již více než sto let. Naše výrobky zvyšují 

komfort, bezpečnost a výkon vozidel. Přibližně 26,000 

zaměstnanců pracuje v 64 závodech v 24 zemích.

Ať už se jedná o lehké konstrukce, elektronicky 

poháněné motory nebo systémy dveří a sedadel: 

široká škála patentů podtrhuje inovační sílu našich 

mezinárodních týmů.

Hynerová Michaela

Michaela.Hynerova@brose.com

+420 778 411 747

www.brose.com/cz

Strojírenství

Kvalita

Robotika a automatizace

Ekonomika, podnikové fi nance a bankovnictví

Informační technologie

ALTERNATIVNÍ FORMY PRACOVNÍCH ÚVAZKŮ
stáže
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ČEPRO, a.s.

ČEPRO, a.s. je jedním z nejvýznamnějších českých 

průmyslových podniků. Hlavním posláním je ochrana 

zásob Státních hmotných rezerv, velkoobchodní prodej 

pohonných hmot, logistické služby v oblasti ropných 

produktů (15 skladů po celé ČR) a provozování sítě 

čerpacích stanic EuroOil. Ke své činnosti ČEPRO, a.s. 

využívá produktovodní síť s přímým napojením na 

rafi nerie.

Nikola Plicková

nikola.plickova@ceproas.cz

+420 739 240 579

www.ceproas.cz

Požární ochrana

Doprava,logistika a bezpečnost

Robotika a automatizace

Materiály a chemie

Informační technologie

ALTERNATIVNÍ FORMY PRACOVNÍCH ÚVAZKŮ
stáže, částečné úvazky, program Absolvent

Administrativa

Obchod

Služby a klientský servis

Automotiv

Strojírenství

Jiné

Lidské zdroje a management

Doprava,logistika a bezpečnost

Kvalita

Geo a Enviro

Stavebnictví a architektura

Marketing a média

Robotika a automatizace

Ekonomika, podnikové finance a bankovnictví

Materiály a chemie

Elektro

Energetika a tepelná technika

Informační technologie
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Eaton European Innovation Center

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, hydraulické 

a mechanické energie. Talentovaným studentům nabí-

zíme stáže v průběhu celého roku.

Lucie Slauková

lucieslaukova@eaton.com

+420 734 690 570

www.eaton.com/cz/en-gb/company/careers/

life-in-roztoky.html

Automotiv

Robotika a automatizace

Elektro

Energetika a tepelná technika

Informační technologie

ALTERNATIVNÍ FORMY PRACOVNÍCH ÚVAZKŮ
stáže, částečné úvazky
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Česká spořitelna

Jsme banka s nejdelší tradicí na českém trhu. Vždy nám 

šlo o to, naučit lidi hospodařit a zajistit jim přístup 

k prosperitě. Spolupráce se studenty je pro nás velmi 

důležitá, protože mnoho našich kolegů, kteří mění 

trendy v českém bankovnictví jsou čerství absolventi 

vysokých škol.

Lukáš Augustín

laugustin@csas.cz

+420 703 190 979

www.velkemoznosti.cz/kariera-pro-studenty

Administrativa

Obchod

Služby a klientský servis

Ekonomika, podnikové fi nance a bankovnictví

Informační technologie

ALTERNATIVNÍ FORMY PRACOVNÍCH ÚVAZKŮ
stáže, částečné úvazky
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Hyundai Glovis Czech Republic s. r. o.

Jsme významná mezinárodní společnost poskytující vý-

robní a dopravní logistiku pro naše zákazníky po celém 

světě. Našimi službami jsou projektování a příprava 

předvýrobních, dopravních i obchodních logistických 

procesů. Neustále rozšiřujeme nabízené služby a hledá-

me nové příležitosti na trhu.

Michal Čapčuch

michal.capcuch@glovis.cz

+420 558 408 122

www.glovis.cz/Default.aspx

Administrativa

Automotiv

Doprava,logistika a bezpečnost

Kvalita

ALTERNATIVNÍ FORMY PRACOVNÍCH ÚVAZKŮ
nenabízíme
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ECHOpix s.r.o.

Jsme mladá multimediální agentura, která hledá 

posilu pro náš vývojářský team. Nabízíme možnost 

konkrétního zaměření, nebo fullstacku. Možnost 

střídat projekty a omezit stereotypnost prací na něčem 

novém, nebo klidně specializaci na jeden produkt. 

Můžeš se u nás učit formou stáže (místo bakalářky), 

pracovat na částečný, nebo plný úvazek.

Martina Jalůvková

martina.jaluvkova@echopix.cz

+420 725 429 796

www.echopix.cz

Informační technologie

ALTERNATIVNÍ FORMY PRACOVNÍCH ÚVAZKŮ
stáže, částečné úvazky
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Huisman Manufacturing

Naše hi-tech výrobky vznikají v moderním konstrukč-

ním a vývojovém centru. Zaměstnanci pracují v mezi-

národních týmech a jsou v každodenním kontaktu se 

světovou technickou elitou. Nadaní čeští technici tráví 

na prestižních projektech tisíce hodin pečlivé a od-

borné práce. Naši zaměstnanci jsou zárukou našeho 

úspěchu.

Veronika Matúšová

prace@huisman.cz

+420 734 289 190

prace-huisman.cz

Strojírenství

Doprava,logistika a bezpečnost

Robotika a automatizace

ALTERNATIVNÍ FORMY PRACOVNÍCH ÚVAZKŮ
stáže, částečné úvazky
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D-ploy

D-ploy is a Swiss-based IT Services and Engineering 

Solutions company with operations in Switzerland, 

Germany, Austria, USA, Czech Republic and UK. Since 

2003, D-ploy has been offering IT services, knowledge 

and expertise to our customers across Europe. Our 

strength is in providing proven standard and individu-

ally tailored solutions to every customer every day.

Peter Vlčko

peter.vlcko@d-ploy.ch

+421 917 789 943

d-ploy.ch/en/Ueber-uns/ueber-uns.php?na-

vid=999222999222

Lidské zdroje a management

Administrativa

Služby a klientský servis

Informační technologie

ALTERNATIVNÍ FORMY PRACOVNÍCH ÚVAZKŮ
stáže, částečné úvazky

K
O

N
TA

K
TY

O
B

LA
ST

I

KCT Data s.r.o.

Firma rodinného typu působící na českém trhu již dva-

cet let. Činnost naší společnosti se už od jejího založení 

opírá o vývoj softwaru na míru v rámci informačních 

systémů SAP. V průběhu let jsme se stali nejenom SAP 

partnerem, ale i plnohodnotným poskytovatelem kon-

zultačních služeb a dodavatelem ucelených

řešení v oblasti SAP systémů.

Jan Rychtář

jan.rychtar@kctdata.cz

+420 602 741 558

www.kctdata.com

Informační technologie

ALTERNATIVNÍ FORMY PRACOVNÍCH ÚVAZKŮ
stáže, částečné úvazky
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Lenzing Biocel Paskov a.s.

Jsme jednou z výrobních společností rakouské skupiny 

Lenzing , která patří k lídrům na trhu viskózových vlá-

ken. Vyrábíme viskózovou buničinu, která je základní 

surovinou pro vlákna v textilním průmyslu. Hledáme 

zaměstnance, kteří si rozumí s technikou nebo chemií 

a chtějí pracovat ve stabilní společnosti.

Dagmar Lušovská

jobsbiocel@lenzing.com

+420 558 461 111

www.lenzing.com/biocel-paskov

Strojírenství

Materiály a chemie

Energetika a tepelná technika

ALTERNATIVNÍ FORMY PRACOVNÍCH ÚVAZKŮ
nenabízíme
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Hyundai Motor Manufacturing Czech 

Jsme první výrobní závod Hyundai v Evropě a patříme 

k těm nejmodernějším automobilkám. V ČR působíme 

přes 10 let a za tu dobu jsme hodně vyrostli. Za našimi 

úspěchy stojí především lidé, kteří nás svou pílí a úsilím 

posunují dál. Hledáme lidi, kterým je vlastní aktivní 

přístup, jsou vstřícní a nebojí se mluvit i anglicky. 

Nastartujte a rozjeďte svou kariéru u nás! 

Žaneta Rakowski

zaneta.rakowski@hyundai-motor.cz

+420 596 141 331

www.kariera-hyundai.czK
O
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TA
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TY

Administrativa

Automotiv

Strojírenství

Kvalita

Robotika a automatizace

ALTERNATIVNÍ FORMY PRACOVNÍCH ÚVAZKŮ
nenabízíme



K
O

N
TA

K
TY

O
B

LA
ST

I

Minsait

Minsait je součástí úspěšné mezinárodní skupiny Indra, 

jedné z předních fi rem v Evropě a Latinské Americe 

a lídra v sektoru IT ve Španělsku. Celosvětově zaměst-

náváme 43 000 odborníků a poskytujeme komplexní 

technologická řešení a služby klientům ve 140 zemích 

světa. Průběžně doplňujeme náš tým o java programá-

tory a testery, vhodné pro absolventy IT a příbůzných 

oborů.

Kateřina Marešová

kmaresova@minsait.com

+420 724 614 674

minsait.com/en

Informační technologie

ALTERNATIVNÍ FORMY PRACOVNÍCH ÚVAZKŮ
částečné úvazky
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OKIN BPS

OKIN BPS je předním poskytovatelem podnikových pro-

cesů v oblasti IT a telekomunikací. Kvalitní a sofi stiko-

vané služby poskytuje více než 1200 zaměstnancům

ve třech centrech v Ostravě a Praze již více než 15 let,

a to jak pro zákazníky z evropských, tak i světových 

trhů. Do řad našich zaměstnanců přijímáme jak odbor-

níky se zkušenostmi, tak absolventy bez praxe.

náborový tým

HR@okin.eu

+420 596 111 560

career.okinbps.com/cs/kariera

Administrativa

Služby a klientský servis

Telekomunikace

Robotika a automatizace

Informační technologie

ALTERNATIVNÍ FORMY PRACOVNÍCH ÚVAZKŮ
stáže, částečné úvazky
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Mobis Automotive Czech s.r.o.

Společnost MOBIS, největší dodavatel automobilky 

Hyundai, kompletuje ve svém závodě v Nošovicích 4

auto-moduly: modul přední masky, modul přední 

a zadní nápravy a modul přístrojové desky. V Mošnově 

se vyrábí světlomety pro Hyundai a pro Kiu. V Mošnově 

se rozjíždí nový projekt – výroba baterií pro elektro-

mobily.

Obchod

Automotiv

Kvalita

Ekonomika, podnikové fi nance a bankovnictví

Elektro

Kateřina Hopjáková

katerina.hopjakova@mobis-auto.cz

nabor@mobis-auto.cz

+420 558 488 456 

www.mobis-auto.cz

ALTERNATIVNÍ FORMY PRACOVNÍCH ÚVAZKŮ
nenabízíme
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Macco Organiques, s.r.o.

Macco Organiques, s.r.o. Bruntál patří do skupiny 

Lallemand a hlavní činností je produkce anorganických 

sloučenin pro farmacii a potravinářství. Výrobky vyvá-

žíme do 83 zemí světa a najdete je v kojenecké výživě, 

infuzních a dialyzačních roztocích, léčivech, nápojích 

a potravinových doplňcích. Do svého týmu hledáme 

výzkumné pracovníky, procesní inženýry i jiné profese.

Monika Miklíková

monika.miklikova@macco.cz

+420 555 530 312

www.macco.cz

Obchod

Kvalita

Materiály a chemie

ALTERNATIVNÍ FORMY PRACOVNÍCH ÚVAZKŮ
stáže, částečné úvazky, praxe, brigády
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OLTIS Group a.s.

OLTIS Group působí na trhu informačních a komunikač-

ních technologií jako integrátor IS podporujících všech-

ny procesy a segmenty železniční dopravy. Zaměřuje se 

rovněž na vývoj, provoz a údržbu IS pro všechny obory 

dopravy a logistiky a zabývá se také tvorbou technolo-

gických studií, analýz a poradenstvím. Do našeho týmu 

hledáme programátory, analytiky a konzultanty IS.

Jaroslava Pechová

pechova@oltis.cz

+420 731 400 209

www.oltis.cz

Informační technologie

ALTERNATIVNÍ FORMY PRACOVNÍCH ÚVAZKŮ
stáže, částečné úvazky
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MONET+

V IT nejsme nováčci. Bezpečnostním systémům se 

věnujeme 24 let. Je nás 200 specialistů a nebojíme 

se dělat velké věci pro miliony lidí v Česku i ve světě. 

Fandíme IT juniorům, pomáháme jim po našem boku 

vyrůst v profesionály. Ze sídla ve Zlíně jsme se rozrostli 

o pobočky v Praze, Brně, Olomouci, Přerově, Vsetíně. 

V roce 2020 plánujeme otevřít novou v Ostravě.

Petr Netočný

job@monetplus.cz

+420 731 630 900

www.monetplus.cz

Informační technologie

ALTERNATIVNÍ FORMY PRACOVNÍCH ÚVAZKŮ
stáže, částečné úvazky
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Maxion Wheels Czech s.r.o.

Maxion Wheels Czech s.r.o. je divizí společnosti MAXION 

WHEELS a v České republice je zastoupena dvěma 

ostravskými závody – závodem Alukola, výrobcem hli-

níkových kol a Autokola, výrobcem ocelových tvářených 

kol. V obou těchto specifi ckých výrobních odvětvích 

zaujímáme dominantní postavení na trhu a mezi naše 

zákazníky patří největší světové automobilky.

Václavíková Zuzana

zuzana.vaclavikova@maxionwheels.com

+420 703 177 984

www.rozjedtonamax.cz

Automotiv

Strojírenství

ALTERNATIVNÍ FORMY PRACOVNÍCH ÚVAZKŮ
stáže
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Olympus Medical Products Czech, spol. s r.o.

V přerovském sídle vznikají zdravotnické pomůcky, kte-

ré lékařům pomáhají zachraňovat životy. Překvapeni, 

že nevyrábíme jen foťáky? Přijďte se přesvědčit na náš 

stánek, kde můžete vidět nejen Olympus výrobky, ale 

také potkat kolegy, kteří vám rádi poskytnou veškeré 

detaily o nabízených stážích.

Erika Petříková

erika.petrikova@olympus-oste.eu

+420 725 635 363

www.welcometothejungle.com/cs/companies/

olympus-medical-products-czech

Administrativa

Strojírenství

Kvalita

ALTERNATIVNÍ FORMY PRACOVNÍCH ÚVAZKŮ
stáže
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ON Semiconductor Czech Republic, s.r.o.

ON Semiconductor 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.

Zuzana Kozlová

zuzana.kozlova@onsemi.com

+420 605 842 281

www.kariera-onsemi.cz

Automotiv

Robotika a automatizace

Materiály a chemie

Elektro

Informační technologie

ALTERNATIVNÍ FORMY PRACOVNÍCH ÚVAZKŮ
stáže, částečné úvazky
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PRECHEZA a. s.

Akciová společnost Precheza se sídlem v Přerově je 

významný evropský výrobce titanové běloby PRETIOX 

a dalších anorganických pigmentů více jak 125letou 

tradicí. Uplatnění zde najdou absolventi chemických, 

strojírenských nebo elektro oborů jako technologové 

nebo projektanti, ale také zámečníci, laboranti,

elektrikáři a další profese.

Alena Okáčová

alena.okacova@precheza.cz

+420 602 151 841

www.precheza.cz

Strojírenství

Materiály a chemie

Elektro

Energetika a tepelná technika

ALTERNATIVNÍ FORMY PRACOVNÍCH ÚVAZKŮ
stáže, částečné úvazky
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Salsita

Salsita is a software development agency special-

izing in the creation of sophisticated, modern web 

applications and mobile apps. Our clients range from 

funded startups developing an MVP to world-famous 

enterprises such as eBay, SAP and Texas Instruments.

Ing. Markéta Tuláčková

hr@salsitasoft.com

+420 608 667 810

www.salsitasoft.com

Informační technologie

ALTERNATIVNÍ FORMY PRACOVNÍCH ÚVAZKŮ
částečné úvazky, minimální pracovní úvazek

pro studenty VŠ 25 hodin týdně
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Pricefx

Established in 2011 in Germany, Pricefx is the global 

leader in SaaS pricing software, offering a compre-

hensive suite of solutions that are fast to implement, 

fl exible to confi gure and friendly to use. Today, Pricefx 

delivers Passion for Pricing to more than 100 custom-

ers in more than 37 countries worldwide. For more 

information, please visit www.pricefx.com.

Zuzana Pastírová

zuzana.pastirova@pricefx.com

+420 778 742 599

www.pricefx.com

Obchod

Služby a klientský servis

Lidské zdroje a management

Robotika a automatizace

Informační technologie

ALTERNATIVNÍ FORMY PRACOVNÍCH ÚVAZKŮ
částečné úvazky
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OP papírna, s.r.o., člen skupiny delfort

OP papírna, člen delfort, patří mezi nejprestižnější 

zaměstnavatele z oblasti českého papírenského prů-

myslu. Závod působí v Olšanech u Šumperka a vyrábí 

70 000 tun tenkých tiskových a cigaretových papírů 

za rok, přičemž podíl exportu je více než devadesát pět 

procent. Právě stavíme nový papírenský stroj a zajímá-

me se hlavně o techniky z oblasti automatizace.

Mgr. et Mgr. Simona Bojková

simona.bojkova@delfortgroup.com

+420 583 384 571

www.delfortgroup.com

Automotiv

Strojírenství

Robotika a automatizace

Elektro

ALTERNATIVNÍ FORMY PRACOVNÍCH ÚVAZKŮ
stáže, letní praxe, stáže, trainee program
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Shimano Czech Republic s.r.o.

Společnost Shimano je jedničkou na trhu ve výrobě 

cyklistických komponentů. Výrobní závod se nachází 

v Karviné, v Ostravě pak máme menší pobočku lisování 

za studena. Hlavním našim produktem je náboj s vnitř-

ním řazením. Rádi u nás uvítáme nové kolegy z řad 

absolventů, zejména technických oborů.

Beata Novotná

beata@scrs.shimano.com.sg

+420 773 551 865

www.shimano-prace.cz

Strojírenství

Elektro

Informační technologie

ALTERNATIVNÍ FORMY PRACOVNÍCH ÚVAZKŮ
nenabízíme
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Proact Czech Republic, s.r.o.

Proact patří mezi přední nezávislé storage integrátory, 

specializuje se na komplexní řešení a služby z oblasti 

správy, zabezpečení a ukládání velkého množství infor-

mací, dat a aplikací. Našich více než 1 000 zaměstnanců 

realizovalo přes 5 000 úspěšných projektů po celém 

světě. Máme více než 3 500 zákazníků a v současné 

době spravujeme více než 100 PB dat v cloudu.

ALTERNATIVNÍ FORMY PRACOVNÍCH ÚVAZKŮ
stáže, částečné úvazky

Aleš Krautwurst

ales.krautwurst@proact.eu

+420 737 037 127

www.proact.eu/en

Obchod

Služby a klientský servis

Informační technologie
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Porsche Engineering Services s.r.o.

Porsche Engineering Services, s.r.o. handles a variety 

of vehicle related engineering topics, such as function 

and software development, electronics development, 

integration and testing, the development of car body 

structures, chassis components and concepts, and 

complete vehicle systems. PES currently operates at 

two locations: Prague (from 2001) and Ostrava (2018).

Radovan Klement

jobs@porsche-engineering.cz

+420 235 091 152

www.porscheengineering.com

Automotiv

Strojírenství

Elektro

Informační technologie

ALTERNATIVNÍ FORMY PRACOVNÍCH ÚVAZKŮ
stáže, částečné úvazky
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Siemens Healthineers

Od roku 2001 tvoríme medicínsky softvér. Náš tím má 

má viac ako 300 členov v Bratislave, v Žiline a Košiciach, 

pričom úzko spolupracujeme s ďalšími medzinárod-

nými tímami. Našim poslaním je dodávať inovatívne 

softvérové riešenia pre produkty healthcare, s využi-

tím hlbokých doménových, technických a procesných 

znalostí.

Veronika Boledovičová

veronika.boledovicova@siemens-healthineers.com

+421 914 210 085

www.siemens.sk/download/velki-ludia

Informační technologie

ALTERNATIVNÍ FORMY PRACOVNÍCH ÚVAZKŮ
stáže, částečné úvazky
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Siemens Mobility, s.r.o.

Měníme svět železniční dopravy a dopravní infra-

struktury. Neustále vyvíjíme nová chytrá řešení, která 

zvyšují a optimalizují dopravní dostupnost a zvyšují 

spokojenost zákazníka i cestujících. Náš každodenní 

život se točí kolem vlaků, železnic, křižovatek, chytrých 

měst a technických řešení.

Kristýna Homolová

kristyna.homolova@siemens.com

+420 720 954 682

www.siemens.cz/mobilityjobs

Strojírenství

Robotika a automatizace

Ekonomika, podnikové fi nance a bankovnictví

Elektro

Informační technologie

ALTERNATIVNÍ FORMY PRACOVNÍCH ÚVAZKŮ
stáže, částečné úvazky, stipendijní program
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ŠKODA AUTO

Nenech si ujet jedinečnou příležitost a staň se součástí 

největší české automobilky ŠKODA AUTO. Hledáme 

talentované studenty a absolventy technických i eko-

nomických oborů se znalostí cizích jazyků, kteří mají 

zájem o smysluplné pracovní uplatnění. Přidej se k nám 

a rozjeď svůj kariérní závod ve ŠKODA AUTO.

Tereza Kozakova

tereza.kozakova@skoda-auto.cz

+420 731 295 938

www.skoda-kariera.cz

Automotiv

Strojírenství

Doprava,logistika a bezpečnost

Elektro

Informační technologie

ALTERNATIVNÍ FORMY PRACOVNÍCH ÚVAZKŮ
stáže, vedení závěrečných prací

K
O

N
TA

K
TY

O
B

LA
ST

I

Vendavo CZ, s.r.o.

Vendavo je vedoucím poskytovatelem řešení pro řízení 

a  optimalizaci cen a  marží v  oblasti B2B (business-to-

-business) pro velké obchodní společnosti po celém 

světě. Softwarové řešení od Vendava dokáže zvýšit zisk 

až o třicet procent tím, že optimalizuje cenovou strate-

gii zákazníků a zvyšuje efektivitu prodeje.

Lenka Šimuni

lsimuni@vendavo.com

+420 774 151 269

www.vendavo.com

Informační technologie

ALTERNATIVNÍ FORMY PRACOVNÍCH ÚVAZKŮ
stáže, částečné úvazky
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Tipsport

Společnost vznikla s jedinou pobočkou v Berouně. Dnes 

je mezinárodním holdingem s 3.000 zaměstnanci. V ČR 

funguje pod značkou Tipsport a Chance, na Slovensku 

pod značkou Tipsport. Svým klientům umožňuje sdílet 

informace a nacházet inspiraci v prostředí jedinečné 

sázkařské komunity. Většina sázek je dnes přijímána 

online, čemuž odpovídá i technologické 

směřování fi rmy.

Lada Pasek

job@tipsport.cz

+420 602 471 915

jobs.tipsport.cz

Administrativa

Služby a klientský servis

Lidské zdroje a management

Marketing a média

Informační technologie

ALTERNATIVNÍ FORMY PRACOVNÍCH ÚVAZKŮ
částečné úvazky, praxe
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Siemens, s.r.o.

Siemens patří mezi největší elektrotechnické fi rmy 

v  České republice a  je nedílnou součástí českého prů-

myslu a zárukou moderních a inovativních technologií. 

Své technologie, výrobky a  služby dodává zákazníkům 

ze soukromého i státního sektoru. Siemens má v České 

republice mimo odštěpné závody i významná administ-

rativní centra v Praze a Ostravě.

Jana Lindovská

jana.lindovska@siemens.com

+420 702 194 906

siemenssharedservices.cz

Administrativa

Obchod

Služby a klientský servis

Lidské zdroje a management

Ekonomika, podnikové fi nance a bankovnictví

ALTERNATIVNÍ FORMY PRACOVNÍCH ÚVAZKŮ
částečné úvazky
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Veolia Energie ČR, a.s.

Staňte se součástí skupiny Veolia a dívejte se společně 

s námi na svět, jaký ho chceme. Vyrábíme a dodáváme 

teplo, elektřinu a chlad. Jsme jedničkou v provozování 

a v údržbě energetických zařízení. Pro našich 2 200 

kolegů vytváříme ve skupině Veolia Energie pracovní 

prostředí, které umožňuje využít co nejvíce energie 

a talentu pro dosažení společných cílů.

Erika Prudilová

lidskezdroje@veoliaenergie.cz

+420 587 403 725

www.vecr.cz

Obchod

Strojírenství

Ekonomika, podnikové fi nance a bankovnictví

Elektro

Energetika a tepelná technika

ALTERNATIVNÍ FORMY PRACOVNÍCH ÚVAZKŮ
stáže, částečné úvazky, možnost zpracování 

diplomových a bakalářských prací.
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Valeo

Vyvíjíme a vyrábíme díly pro chytrá a ekologická auta. 

Není nás vidět a stejně jsme přítomni. Vylepšujeme 

auta tak, aby se Ti lépe řídilo. Naše umění tkví v bez-

pečné a příjemné jízdě. Máme to v malíčku od deklarace 

proměnných až do mechanického endu. S námi se ani 

nezapotíš. My totiž umíme i klimatizace! Hledáme další 

vývojáře v oblasti software, hardware, mechaniky.

Zuzana Jakábová

zuzana.jakabova@valeo.com

+420 225 355 550

valeo.cz/cs

Automotiv

Strojírenství

Robotika a automatizace

Elektro

Informační technologie

ALTERNATIVNÍ FORMY PRACOVNÍCH ÚVAZKŮ
stáže, částečné úvazky
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Skupina ČEZ

Skupina ČEZ patří mezi nejvýznamnější ekonomické 

subjekty v České republice a působí dále v zemích 

západní, střední a jihovýchodní Evropy. Hlavni předmět 

podnikání tvoří výroba, distribuce, obchod a prodej 

v oblasti elektřiny a tepla; obchod a prodej v oblasti 

zemního plynu; poskytování komplexních energetic-

kých služeb ze sektoru nové energetiky a těžba uhlí.

Martin Klacián

kdejinde@cez.cz

+420 211 042 715

www.kdejinde.cz

Strojírenství

Robotika a automatizace

Elektro

Energetika a tepelná technika

Informační technologie

ALTERNATIVNÍ FORMY PRACOVNÍCH ÚVAZKŮ
stáže
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Vitesco Technologies / Continental

Vitesco Technologies je přední světovou společností, 

která vyvíjí a vyrábí nejmodernější technologie pohonu 

pro udržitelnou mobilitu. Svými chytrými systémovými 

řešeními a komponenty pro elektrické, hybridní a spa-

lovací pohony přispívá Vitesco Technologies k čisté, 

efektivní a dostupné mobilitě. Vitesco Technologies

je divizí koncernu Continental AG.

Veronika Krčová

veronika.krcova@continental-corporation.com

+420 730 811 238

continental.jobs.cz

Automotiv

Kvalita

Robotika a automatizace

Elektro

Informační technologie

ALTERNATIVNÍ FORMY PRACOVNÍCH ÚVAZKŮ
stáže, částečné úvazky
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VYNCKE

VYNCKE je dynamická rodinná fi rma založená roku 

1912 v Belgii. Od té doby dosáhla postavení jednoho ze 

světových hráčů v technologiích výroby čisté energie; 

především v oblasti energetických zdrojů vyrábějících 

energii spalováním biomasy. Moderní areál v Chlebo-

vicích nabízí zaměstnancům sportovní hřiště, ovocný 

sad, ohniště, bar, či lesní zasedačku. #zazijvyncke

Veronika Fiurášková

vfi @vyncke.com

+420 734 318 588

www.vyncke.com

Strojírenství

Elektro

Energetika a tepelná technika

ALTERNATIVNÍ FORMY PRACOVNÍCH ÚVAZKŮ
stáže









 

Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.  
Hyundai 700/1, Průmyslová zóna Nošovice 
739 51 Nižní Lhoty 

+420 844 111 157 

www.kariera-hyundai.cz 

Vytvořili jej sami zaměstnanci a odráží naše firemní hodnoty: 

O společnosti                                                                        

Naší vizí je stát se důvěryhodným a celoživotním partnerem našich 
zákazníků.  Auta vyrábíme v Nošovicích již desátým rokem  
a zaměstnáváme na 3 300 zaměstnanců. Pětkrát v řadě jsme 
získali ocenění Zaměstnavatel roku, což je důkazem, že to, co 
děláme, děláme kvalitně.  

Naše firemní kultura                                                             

Je především o spolupráci – klademe důraz na týmové výsledky, 
soudržnost a dobré pracovní vztahy. Zároveň ale dbáme na 
dodržování nastavených procesů tak, abychom dosáhli té nejvyšší 
kvality. Prostředí u nás je dynamické, vyžaduje rychlá řešení  
a nabízí zajímavé výzvy. 

Naše hodnoty                                                                        

Řídíme se pěti klíčovými hodnotami, které jsou společně pro 
všechny společnosti skupiny Hyundai Motor Group. Jsou to 
Zákazník, Výzva, Spolupráce, Lidé a Globalita. Tyto hodnoty 
ovlivňují chování a rozhodování zaměstnanců a řízení firmy  
a pomáhají nám být úspěšní. 

Možnosti profesního rozvoje 

Nejlépe je vystihují slova našeho kolegy: „V Hyundai se můj 
profesní růst začal vyvíjet obrovským tempem a to i díky 
intenzivnímu vzdělávacímu programu. Dopředu mě posouvají také 
nové výzvy a spolupráce se skvělými lidmi. Za poměrně krátkou 
dobu jsem získal vedoucí pozici.“ 

Příležitosti pro studenty 

Studentům nabízíme exkurze v našem výrobním areálu a pravidelně 
darujeme školám funkční vozy a díly ke studijním účelům. Připravujeme 
program dlouhodobých stáží pro studenty VŠ, v jehož rámci bude možno 
zpracovat bakalářskou nebo diplomovou práci a získat konzultanta z řad 
našich zkušených kolegů. Aktivní studenti s touhou rozjet kariéru 
v Hyundai už v průběhu studia mají u nás dveře otevřené.  

Šance pro absolventy 

Ihned po ukončení studia u nás můžete najít uplatnění na juniorských 
pozicích ve výrobě i administrativě. Poskytneme Vám příležitost získat 
cenné pracovní zkušenosti a profesně růst v rámci firmy. Čekat u nás 
můžete nejmodernější technologie, využití angličtiny, možnosti 
vzdělávání, ale třeba i cesty do Koreje, účast na autosalónech, rallye 
závodech nebo testování aut na ledovci. 

 facebook.com/HyundaiNosovice 

linkedin.com/company/hyundai-motor-
manufacturing-czech-sro 

 youtube.com/c/HyundaiNosovice 

Desatero naší společnosti 

 

NEJMODERNĚJŠÍ   
TECHNOLOGIE 

ZAJÍMAVÉ 
PROJEKTY 

ODBORNÝ 
PROFESNÍ RŮST 

HYUNDAI MOTOR MANUFACTURING CZECH 

1. Přistupujeme k zákazníkovi 
jako sami k sobě 

2. Díváme se dál než jen na 
svůj proces 

3. Aktivně přinášíme nové 
nápady 

4. Neúspěch nás neodradí 
5. Hledáme řešení, ne viníka 

6. Přistupujeme ke každému 
s respektem  

7. Umíme druhé podpořit  
a ocenit 

8. Sdílíme své zkušenosti  
a znalosti 

9. Zajímáme se o své okolí 
10. Jednáme podle pravidel 



 

V Hyundai jsem našla 
rozmanitou práci, skvělé 
kolegy a prostor pro 
seberealizaci. 
Nastupovala jsem jako 
absolvent a nyní vedu 
svůj tým. 

Martina Golisová              
Oddělení nákupu 

www.kariera-hyundai.cz

Rozjeď svou 

kariéru  
s námi 



Kde jinde to dokážete

CHCEŠ DOKÁZAT 
VELKÉ VĚCI?
VYSTUDUJ TECHNICKOU ŠKOLU 

A DÁME TI ŠANCI UKÁZAT, CO V TOBĚ JE.

Sleduj KDEJINDE.cz



Kde jinde to dokážete

ÚSPĚŠNÁ 
KARIÉRA

ZAČÍNÁ SPRÁVNÝM ROZHODNUTÍM

Sleduj KDEJINDE.cz



SKODAAUTOKariera WeAreSKODA
www.skoda-kariera.cz



WeAreSKODA



P idej se k nám, nejsme jen ú ad
Fajnové místo pro tebe

Pro  pracovat práv  u nás? 

Poj  pracovat pro nejp ív tiv jší ú ad 
Moravskoslezského kraje roku 2019.

Zajímá t  práce ve ve ejné správ ? 
Magistrát m že být to pravé!

Kvalitní vstupní vzd lávání a možnost dalších školení v oboru, jazykové kurzy 
• Flexibilní pracovní doba • 5 týdn  dovolené a 3 sick days • Osobní p íplatky, 

mimo ádné finan ní odm ny a ro ní bonus v programu Benefit • P ísp vek 
na ob dy, penzijní a životní pojišt ní, slevy na sportovní a kulturní akce a adu 

dalších výhod • Firemní školka • Stabilní a jisté zam stnání

Více informací a aktuální vypsané pozice najdeš na www.fajnovepracoviste.cz

Uplatn ní najdeš v t chto oblastech:
Dopravy

Financí

Investic

Životního
prost edí

Architektury 
a urbanismu

StavebníPrávní

Personalistiky



ZA KARIÉROU 2020
KARIERNÍ DEN OSTRAVSKÉ UNIVERZITY

21. 4. 2020Marian Jelínek

Karolíny Plíškové

PREZENTACE 

PRAXE 

Profi foto na CV

Job

WWW.OSU.CZ//PORADENSKE-CENTRUM

KARIÉRNÍ
PORTÁL

kariera.slu.cz

 Nabídka práce Kariérní poradensví

Nabídka praxí

Olbrichova 625/25
746 01 Opava
tel.: 553 684 813

746 01 Opava











siemens.cz/mobilityjobs

Zajímá Tě doprava 
budoucnosti? 
Tak se přidej k nám. Máš na to!

Kontakt:
Kristýna Homolová 
Mobil: +420 720 954 682 
E-mail: kristyna.homolova@siemens.com

Globální i lokální projekty Mezinárodní týmy Celosvětové reference

A4_dvojstranna_katalog.indd   1 23.01.2020   10:32:04



Měníme svět železniční dopravy a dopravní infrastruktury. Vyvíjíme nová chytrá řešení, která zvyšují a optimalizují dopravní 
dostupnost a zvyšují spokojenost zákazníka i cestujících. Náš každodenní život v Siemens Mobility se točí kolem vlaků, 
železnic, křižovatek, chytrých měst a technických řešení. Doprava budoucnosti nabírá na důležitosti, přibývají nové projekty 
a rosteme i my – v České republice je nás už více než 800!

Jakou formou s námi můžeš spolupracovat?
 stipendijní program

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

  příspěvkem
 brigáda nebo praxe
 zaměstnání na poloviční/plný úvazek

Co od nás můžeš čekat?

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

 – stačí si vybrat!

Kde nás najdeš?

25 dní dovolené, flexibilní pracovní 
dobu a možnost home office

firemní mateřskou školku poblíž 
pracoviště

příspěvek na stravování ve formě 
E-stravenek

možnost zapojit se do akciového 
programu

MultiSport kartu

zvýhodněné mobilní tarify 
(02, T-mobile)

až 8 dalších dní placeného volna nad 
rámec dovolené

jazykové kurzy v pracovní době 
na naše náklady (AJ, NJ)

volnočasové aktivity (kultura, sport, 
zdraví nebo třeba cestování)

zaměstnanecké slevy (např. na auto-
mobil Škoda nebo elektroniku)

příspěvek na penzijko 
a/nebo životko

NAVÍC dle libosti nakládáš se svým osobním 
rozpočtem (min. 24 000 Kč) na:

A4_dvojstranna_katalog.indd   2 23.01.2020   10:32:07
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STAR

www.alliancelaundry.com prace@alliancels.cz

STAR STAR

STAR





Brose CZ – mobilita budoucnosti 

Každé druhé nově vyrobené vozi-
dlo kdekoliv na světě má v sobě 
alespoň jednu součástku vyrobe-
nou v Brose. Sedadlové struktury 
z Kopřivnice, zámky zase z Rož-
nova pod Rahdoštěm. V ČR je ne-
jen vyrábíme, ale taky vyvíjíme.

Navíc jsme převzali zodpovědnost 

za široké portfolio tzv. sdílených slu-

žeb a poskytujeme tak podporu celé 

skupině Brose. Z ostravského MSIC 

působí naše Středisko IT servisních 

služeb, které letos významně rozši-

řujeme. Na čem pracují a co je jejich 

doménou? Network, EDI, Windows, 

ale taky Linux, SAP Basis, SAP BW/

BO nebo Sharepoint a samozřejmě 

podpora ve výrobě.

Dále podporujeme kolegy ve světě 

v controlingu a nákupu nebo řídíme 

veškerý evropský transport Brose. 

V úzkém kontaktu s těmi nejznáměj-

šími automobilkami jsou zákaznické 

týmy pro sedáky, zámky i motory.  

Jsme celosvětově čtvrtým největším 

dodavatelem komponentů do auto-

mobilů v rodinném vlastnictví. Kro-

mě Austrálie jsme přítomni na všech 

kontinentech – ve 24 zemích a cel-

kem 64 lokacích. Z 26 000 zaměst-

nanců více než 3 000 pracujeme zde, 

v České republice.

Pozice pro studenty a absolventy:
• Network Admin. - junior
• Vývoj sedáků – stáž
• Sharepoint, development – stáž
• SAP BW/BO Admin. - junior 

• Projektový controler – junior

Více na www.brose.com/kariera

VIZIONÁŘI, PŘIPOJTE SE K NAŠEMU TÝMU!

Proměňte Vaše 
             ideje a řešení 
   v realitu s Brose!

        brosekariera            Brose CZ           brosegroup       brose.com/kariera 







         
 

               
 #DployGroup               www.d-ploy.ch   

Join us!  

 

      And let’s make IT better, together!  
 

Who we are: 
D-ploy is an IT Services Provider headquartered in Switzerland with offices in Germany, Czech 
Republic, Austria, Holland, England, Poland and the USA. Since 2003, we have built up 
comprehensive competences in all areas of IT infrastructure in diverse industries focusing on the 
regulated environment.  
D-ploy’s broad portfolio of technical and advisory services bases on our experience working on 
multiple initiatives from local rollouts to global programs. Our approach to providing the best 
solutions to customers stems from our knowledge of industry standards, best practices and 
technical expertise built on almost two decades of experience.  
The proven and ISO-certified processes are the basis of all our services. Every customer can 
benefit from the Integrated Management System that our company lives by.  
D-ploy believes in creating value for the customer by not only providing IT solutions and services, 
but also by going the extra mile to help customers succeed. 
 

What drives us: 

            

  





<h1>Už víš, co budeš dělat?</h1>
JSME MLADÁ MULTIMEDIÁLNÍ AGENTURA, KTERÁ HLEDÁ POSILU PRO NÁŠ VÝVOJÁŘSKÝ TEAM.
NABÍZÍME MOŽNOST KONKRÉTNÍHO ZAMĚŘENÍ, NEBO FULLSTACKU. MOŽNOST STŘÍDAT PROJEKTY A 
OMEZIT STEREOTYPNOST PRACÍ NA NĚČEM NOVÉM, NEBO KLIDNĚ SPECIALIZACI NA JEDEN PRODUKT. 
MŮŽEŠ SE U NÁS UČIT FORMOU STÁŽE (MÍSTO BAKALÁŘKY), PRACOVAT NA ČÁSTEČNÝ, NEBO PLNÝ ÚVAZEK.

{Co bys u nás mohl vyvíjet?}
1.  interní informační systémy pro DPO
2. web, mobilní aplikaci, virtuální prohlídku i rezervační systém pro Marlenku
3. elektronický stavební deník pro světové stavební firmy
4. interaktivní kiosky zobrazující reklamy, plány obchodů nebo třeba úřední desku 
5. vlastní Headless CMS postavené na nejmodernějších technologiích
6. naučnou hru učící děti bezpečnost v dopravě 
7. mnoho dalších menších projektů

1.  backend – nejlépe TypeScript (ale něco málo máme i v PHP),  
 GraphQL, Express.js

2. frontend – nejlépe Angular (ale něco málo máme i ve Vue   
 nebo Reactu)

3. mobilní aplikace – Dart (Flutter)
4. kiosky – Kotlin (Android OS)
5. hry – Unity

{V čem bys u nás programoval?}
Používáme mnoho moderních technologií, rádi zkoušíme nové
a nebráníme se inovacím. Technologie přizpůsobujeme
schopnostem našeho týmu i požadavkům klientů.
Neumíš v níže zmíněných technologiích, ale zajímají tě?
Nevadí, stačí ochota a zaučíme tě.

{Další výhody}
• mladý kolektiv :)
• možnost flexibilní pracovní doby
 (core-hours, home office)
• možnost stáže, částečného úvazku,
 nebo plného úvazku
• možnost naučit se novým věcem
• možnost profesního růstu

� info@echopix.cz    � +420 725 429 796

� Ruská 83/24, 703 00 Ostrava



www.prace-huisman.cz

Aktuální informace a nabízené pracovní 
pozice naleznete na adrese 

Huisman Konstrukce, s.r.o. 
se specializuje na vývoj a výrobu 
speciální zdvihací techniky, vrtných 
zaøízení a technologií pro ropný 
prùmysl, pokládkové systémy a jiné 
technologie pro operace na moøi. 
Ve svém oboru patøíme mezi 
svìtovou technologickou špièku. 

Pro bližší informace nás mùžete 
kontaktovat na:
Huisman Konstrukce, s.r.o.
Nádražní 289
739 25  Sviadnov
Tel.: +420 558 440 611
e-mail: prace@huisman.cz
www.facebook.com/huisman.cz

STAÒTE SE SOUÈÁSTÍ STAÒTE SE SOUÈÁSTÍ 
NAŠEHO TÝMU!NAŠEHO TÝMU!
STAÒTE SE SOUÈÁSTÍ STAÒTE SE SOUÈÁSTÍ 
NAŠEHO TÝMU!NAŠEHO TÝMU!

HUISMAN KONSTRUKCE, s.r.o.



ZDOLEJ
S NÁMI 

VRCHOL 
KARIÉRY

ZVOL SI 
SVOU CESTU

WWW.VRCHOLKARIERY.CZ
WWW.K2.CZ

VÝVOJÁŘ

KONZULTANT ERP

PROGRAMÁTOR







VÍTÁME JUNIORY
a necháváme je vyrůst v profesionály

Martin, vývojář

PRACUJ NA VELKÝCH IT PROJEKTECH PRO NAŠE PARTNERY:

CHCEŠ BIT S NÁMI?  monetplus.cz / job@monetplus.cz / +420 577 110 411

PROGRAMUJ A TESTUJ
SOFTWARE V JEDNÉ
Z NAŠICH 6 KANCELÁŘÍ

Java, C, C++, .NET, Kotlin, Swift,
JavaScript, C#, SQL







OP papírna, s.r.o., člen přední rakouské skupiny delfort,
nabízí profesní uplatnění pro:

ABSOLVENTY SE ZAMĚŘENÍM NAAUTOMATIZACI

NAJDEŠ NÁS v Olšanech (u Šumperka).

URČITĚ NAVŠTIV NÁŠ WEB: www.oppapirna.cz

KONTAKT: Mgr. et Mgr. Simona Bojková, HR Generalist
tel. 583 384 571, myjob.opp@delfortgroup.com

A K TOMU PROFESNÍ ROZVOJ, BENEFITY A ZAJÍMAVÉ VOLNOČASOVKY

KONČÍŠ VŠB TU (BC./ING.) A CHCEŠ SE POSTAVIT NA VLASTNÍ NOHY ?

POSTAVILI JSME SUPER MODERNÍ MAŠINU AAUTOMATIZUJEME PROCESY

INVESTUJEME DO MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ I DO NAŠICH ZAMĚSTNANCŮ

NABÍZÍME STARTOVACÍ MZDU OD 35 000 KČ/MĚS. + PRÉMIE



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Join us.  
And accelerate! 
 

Porsche Engineering Services, s.r.o. 
Prague, Ostrava – Czech Republic 



PRECHEZA a.s. 
nábř. Dr. Edvarda Beneše 1170/24  |  750 02 Přerov 

Tel: +420 581 252 388   |  Fax: +420 581 253 830 

E-mail: sales@precheza.cz  |  www.precheza.cz

PRECHEZA a.s.  | Významný výrobce a dodavatel kvalitních 
anorganických pigmentů  v České republice dodává

svět zářivými
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EVOLVE
YOUR
CAREER

JOIN EUROPE’S LEADING INDEPENDENT STORAGE, 
CLOUD AND DATA CENTRE SERVICES PROVIDER

Want to be part of 
our success?
If you are a motivated individual with a 

commitment to delivering excellence, 
contact cz.hr@proact.eu to find out more about 

our current opportunities.

Excellent basic salary

Work with industry

-leading experts

Career progression

Training and 

development plans

Work with colleagues 

across 14 countries 

Flexible working  

arrangements

Support local 

communities 

Benefit programs





Kariéra v Siemens
Hledáme kolegy pro zákaznickou podporu. V naší nabídce najdete různé pozice 
od brigád, přes absolventské až po manažerské či vysoce expertní.

Nabízené pozice zahrnují např.:

 Správce SW licencí
 Process Manager Projecct Management
 Consultant for Project Services
 BI Developer
 Datový analytik
 Logistics Specialist

V nabídce je také mnoho pozic  v účetnictví a nákupu.

Global Business Services
U nás poskytujeme svým Siemens 
zákazníkům služby v oblasti účetnictví, 
kontrolingu, nákupu, lidských zdrojů,
robotiky, marketingu či logistiky.

Jsme součástí celosvětové sítě center, mezi kterými jsme 
největší. Naší hlavní sílou je víra v naše zaměstnance, 
kterým se snažíme neustále zlepšovat pracovní podmínky. 

Spolupráce s univerzitami
Aktivně se účastníme společenského života v Ostravě. 
Udržujeme úzkou spolupráci s místními univerzitami
a můžete nás potkat na pracovních veletrzích. 

V případě zájmu se i vy můžete k nám přijít podívat
v rámci našich OpenDays. Stačí nám jen napsat na 
jana.lindovska@siemens.com

Párty, akce, večírky
V průběhu celého roku pořádáme řadu interních akcí, 
jako je letní grilovačka, sportovní den, rodinný den
a vánoční párty. Na těchto akcích je nás i 500! 

Benefity a vzdělání
U nás máte možnost až 4 dny v týdnu pracovat z domu. 
Také můžete využít flexibilní pracovní dobu, až 6 týdnů 
dovolené, kafeterii benefitů, firemní školku, 15% slevu 
na RESIDOMO byty a další zvýhodněné nabídky. 

Pro váš osobní, jazykový a profesní rozvoj připravujeme 
více než 200 školení ročně. V našich pobočkách v Praze 
a Ostravě pracuje více než 1200 zaměstnanců, kteří 
poskytují služby v celkem 27 jazycích.

Charitativní činnosti
Dobrovolnictví pro nás není jen slovo, takže naši 
zaměstnanci pomáhají v rámci Dobrovolnického dne
nebo organizují charitativní bazárky a běhy po celý rok. 
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# We are partner of choice         # We inspire        # We are open and curious
#We respect              # We collaborate              # We appreciate
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Jedeme po hlavní ulici budoucnosti. Vyvíjíme a vyrábíme systémy pro autonomní 
a elektrická auta zítřka. Tvoříme mosty mezi auty a digitálními technologiemi. 
Ať už jezdíme autonomně či ti zaručujeme pohodu při řízení, užíváme si jízdu s tebou.

NASEDNI A VYDEJ SE NA ROADTRIP 
DO BUDOUCNOSTI S NÁMI!

Praha | Rakovník | Humpolec | Žebrák | Podbořany

Pasuješ na jednu z následujících pozic? Koukni na to:

SOFTWARE INŽENÝR
TEST INŽENÝR
SYSTEM INŽENÝR

Další pozice a informace na www.valeo.cz.





www.vecr.cz (sekce Kariéra – aktuální nabídka pro studenty a absolventy)

Veolia Energie ČR, a.s., 28. října 3337/7, 702 00 Ostrava

lidskezdroje@veoliaenergie.cz

Člen nadnárodní společnosti Veolia

Veolia Energie v ČR
výrobce a dodavatel tepla, elektřiny a chladu

Staňte se součástí skupiny Veolia 
a dívejte se společně s námi na svět, jaký ho chceme. 





www.vyncke.com



AŽD
PŘEDNÍ ČESKÝ DODAVATEL

MODERNÍCH ŘÍDICÍCH

A ZABEZPEČOVACÍCH

SYSTÉMŮ PRO DOPRAVU

Bezpečně k cíli www.azd.cz

ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA

SILNIČNÍ DOPRAVA

TELEKOMUNIKACE

PF 2060
Kariéra, která má budoucnost

stabilita < 
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technologie < 

benefi ty <

www.ceproas.cz/prace 



+420 558 408 122
prace@glovis.cz
www.glovis.cz
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Fascinující
technologie

Najdi svou cestu 
k úspěchu!

Chceš být hrdý
na svou práci?

Staň se součástí
globální sítě!

Lenzing Biocel Paskov a.s.  Místecká 762, 739 21 Paskov, tel.: +420 558 46 1111, e-mail: jobsbiocel@lenzing.com

www.lenzing.com



WE LOVE F-WORDS

FLEXIBLE
Our UI is 100%

FAST FRIENDLY

Pricefx

Three words serve as the cornerstones of our 
company and the basis for our software.
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Let’s Shape 
the Future of 
Healthcare
www.siemens.sk/velki-ludia
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Koho nejčastěji hledáme?
 Bookmaker
 IT analytik
 Business analytik
 SW tester
 Android developer
 Pracovník zákaznické podpory
 Datový analytik

A co Ti můžeme nabídnout?
 Příspěvek na stravování 109 Kč denně  
 5 týdnů dovolené
 3 sick days/rok
 Home office a flexibilní pracovní doba
 Odborné tréninky a školení
 Příspěvek na penzijko/životko
 Příspěvek na kulturu/sport/volný čas 
 Volné či zvýhodněné vstupy na sportoviště v Berouně  
 Volné či zvýhodněné vstupenky na sportovní utkání  

a kulturní akce 
 Zvýhodněné volání pro rodinu a slevy u partnerů

to ví přeci každý. Ale málokdo si dá dohromady to, že většina sázek se už přijímá online, a tak 

je Tipsport dneska už vlastně technologická firma. Už nás je přes 600, a protože v kurzovém 

sázení pořád přibývají nové funkcionality i související služby, už zase je nás málo.Tipsport je sázkovka,





H L AV N Í  PA R T N E Ř I

PA R T N E Ř I

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Kariérní centrum VŠB-TUO

17. listopadu 2172/15

708 00  Ostrava-Poruba

T +420 734 426 003

E kariera.plus@vsb.cz

W www.karieraplus.cz

www.vsb.cz/kariernicentrum @karieraplusostrava
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