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Kariérní den MENDELU
– úvodní slovo rektora
Milí studenti a budoucí absolventi Mendelovy univerzity v Brně,

je mi nesmírným potěšením přivítat vás na tomto již druhém ročníku Kariérního 
dne MENDELU.

Naše univerzita si bere za cíl nejen kvalitní vysokoškolské vzdělání, ale živě se zají-
má také o vaše budoucí profesní uplatnění. Z tohoto důvodu pořádáme již druhým 
rokem akci, na které se setkáte a blíže seznámíte s významnými firmami našeho re-
gionu. Získáte tak přehled o nabídkách pracovního trhu a tím i o možnostech osobní 
realizace. Již nyní můžete nasměrovat svou budoucnost ke konkrétnímu cíli, navázat 
pracovní kontakty, získat informace o stážích a to vše v neformálním a přátelském 
prostředí a na jednom místě.

Věřím, že tuto možnost využijete, věřím, že Kariérní den MENDELU pro vás bude 
správným začátkem nastávajícího profesního života.

S přáním mnoha úspěchů 

prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc.
rektor
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ADECCO, spol. s r. o.
Adresa společnosti: Pekařská 72, 602 00 Brno
Kontaktní osoba: Marta Kalová 

marta.kalova@adecco.com
+420 724 611 625

Kdo jsme:
Ve společnosti Adecco pracuje tým personalistů, který se denně snaží lidem najít 
lepší práci. Spojujeme zájmy obou skupin svých zákazníků: uchazečů i zaměstna-
vatelů. Přítomnost v jednotlivých regionech nám umožňuje detailně poznat lokální 
specifika trhu práce. 
Nejste si jistí Vašim životopisem, nebo úplně nevíte jakým směrem se vydat na trhu 
práce? Nebojte se nás zeptat! Poskytujeme bezplatné poradenství na všech našich 
pobočkách! Je úplně jedno, jestli jste student, dělník nebo manažer s dlouholetou 
praxí. Nebojte se změny! Pro nás je důležité, abychom Vás motivovali a našli Vám 
brigádu/stáž/práci ve které budete moct profesně i osobnostně růst. Protože Vaše 
spokojenost je pro nás prioritou.

Co nabízíme:
Poskytujeme široký rozsah služeb, abychom co nejlépe reflektovali potřeby svých 
klientů. Řešíme potřeby svých klientů v oblasti řízení lidských zdrojů a zároveň 
dáváme uchazečům o zaměstnání šanci profesního i mimo profesního rozvoje. 
Společnost Adecco má mnoho projektů a jeden z nich „Way To Work“ má za cíl pomá-
hat mladým lidem při hledaní jejich první práce. Organizujeme přednášky, semináře, 
workshopy a radíme studentům, jak úspěšně hledat práci. V rámci Adecco Expirence 
nabízíme stáže v naší společnosti nebo u našich klientů.

Spolupráce: 
Chcete se seznámit se světem HR? Hledáme ty z vás, kteří chtějí získat cenné zkušenos-
ti a začít budovat svou kariéru v personalistice. Přijďte si k nám rozšířit svůj životopis! 
Společnost Adecco nabízí stáže pro studenty škol, kteří mají zájem získat praxi v perso-
nalistice. Stáž je možné vykonávat na všech našich pobočkách, kde hledáme stážisty.

Náplň stáže:
• Administrativní podpora
• Přijímání a vyřizování příchozích hovorů, pošta, osobní i telefonická 

komunikace s kandidáty
• Vkládání a správa dat v Interních databázích (např. Adecco Web) 
• Koordinace osobních pohovorů pro PP
• Spolupráce na PR akcích dané pobočky
• Stínování práce Consultant PP, Recruiter Manager a Branch Manager 

(v návaznosti na získání komplexních zkušeností v oblasti personálních služeb).
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Agrobiosfer, s. r. o.
Adresa společnosti: Botanická 606/24, Brno 602 00
Kontaktní osoba: Ing. Petra Hašková, obchodní manažer

petra.haskova@agrobiosfer.cz
www.agrobiosfer.cz

Kdo jsme:
Agrobiosfer, s. r. o., je dynamicky se rozvíjející společnost, která poskytuje inovativ-
ní řešení a poradenství v oblasti výživy, stimulace a ochrany rostlin. Jako výhradní 
dovozce LEILI AGROCHEMISTRY CO., nabízíme kvalitní a ověřené přípravky, jejichž 
přínosy jsou podloženy více jak 20letými výzkumnými procesy. Vývoj produktů byl 
zaměřen na hlavní polní plodiny. Jednotlivé látky v produktech jsou přírodního 
charakteru bez rizika negativního dopadu na životní prostředí.
Naším cílem je podporovat trvale udržitelné zemědělství, přičemž prioritou je zvy-
šovat rentabilitu pěstování. Naším společným záměrem je poskytovat pěstitelům 
vždy inovativní řešení přesně podle jejich potřeb. Pro účely poradenství disponu-
jeme týmem odborných obchodních zástupců, schopných analyzovat stav, nabíd-
nout adekvátní řešení pro danou plodinu a následně ho vyhodnotit.
Do budoucna si klademe vysoké cíle a směle směřujeme stát se akceptovanou spo-
lečností působící v oblasti zemědělství a sousedících specializací.

Co nabízíme:
Chceš se stát akceptovaným obchodníkem v rostlinné sféře? Máš odborné znalosti 
a baví tě komunikace? Pak právě pro tebe je možná místo v našem týmu obchod-
ních zástupců.

Co očekáváme:
Dáme šanci pracovitým absolventům především fytotechniky, rostlinolékařství a dal-
ším mladým odborníkům zaměřujícím se na rostlinnou produkci. Pokud jste rozenými 
obchodníky a nevyhýbáte se práci v terénu, tak nám zašlete strukturovaný životopis.
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Agrofert, a. s.
Adresa společnosti: Pyšelská 2327/2, 149 00 Praha 4 
Kontaktní osoba: petra.vychodilova@agrofert.cz

+420 272 192 111

Kdo jsme:  
AGROFERT, spol. s r. o., vznikl 25. 1. 1993 se 4 zaměstnanci jako společnost za-
měřená na obchod s hnojivy. V současnosti sdružuje koncern AGROFERT více než 
235 subjektů ze sektoru zemědělství, lesnictví, potravinářství, chemie, obnovi-
telných zdrojů, pozemní techniky a médií, přičemž jeho vlastní kapitál převyšuje 
47 mld. Kč. AGROFERT dnes zaměstnává celkem 34 tisíc lidí a je největším českým 
privátním zaměstnavatelem.       
              
Co nabízíme: 
• Plynulý přechod mezi školou a praxí
• Spolupráci se špičkovými odborníky a profesionály
• Kariéru ve významných společnostech v rámci celé ČR
• Další odborný rozvoj a vzdělávání
• Brigády, stáže, praxe
• Trainee program
• Pracovní pozice vhodné pro absolventy

AGROFERT TRAINEE PROGRAM – Budete mít možnost účastnit se absolvent-
ských programů a dorůst do manažerských postů nebo do pozic klíčových specia-
listů. Seznam aktuálně nabízených pozic a podmínky výběrového řízení naleznete 
na www.agrofert.cz

Jsi student? Přijď k nám na brigádu, stáž nebo praxi, spolupracuj s našimi odbor-
níky na svých školních a absolventských pracích.
Jsi absolvent? Přihlas se do trainee programu nebo u nás rovnou začni pracovat.

Co očekáváme:
Očekáváme od absolventů ukončené SŠ nebo VŠ vzdělání chemického, potravinář-
ského, ekonomického nebo technického směru, znalost alespoň jednoho světového 
jazyka, dobré organizační schopnosti, samostatnost, komunikativnost a iniciativu. 
Především také podnikatelského ducha, chuť pracovat a učit se novým věcem.
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AGROTEC Group
Adresa společnosti: Brněnská 74, 693 01 Hustopeče  
Kontakt: startcareer@agrotec.cz

Kdo jsme:  
Největší prodejce dopravní, zemědělské a stavební techniky s ročním obratem 
8 mld. Kč. Velká stabilní společnost s tradicí od roku 1990. Působí v České repub-
lice, Slovensku a Maďarsku.       

START CAREER – program, který umožňuje začít pracovní kariéru studentům i ab-
solventům. START CAREER zahrnuje:
• Trainee program pro vybrané pozice
• Odborné praxe
• Placené stáže
• Brigády
• Spolupráce na diplomových pracích

Koho hledáme: 
• Produktové manažery, vedoucí pracovníky, pracovníky technické podpory, 

prodejce, techniky a mechaniky.

Co nabízíme: 
• Využití jazyků přímo v praxi při každodenní komunikaci 
• Získávání zkušeností a odbornosti garantující profesní rozvoj 
• Prostředí příznivé pro inovace a nové technologie 
• Vstřícné pracovní prostředí a sociální program

Co očekáváme:
• Chuť pracovat, učit se novým věcem a naslouchat
• Schopnost komunikace a týmové práce 
• Otevřenost, zodpovědnost, samostatnost, flexibilitu
• Nadšení pro společnou věc
• Chuť a nadšení z práce, schopnost přinášet nové nápady a řešení 
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AIESEC Brno
Adresa společnosti: Vinařská 958/4, Pisárky, 603 00 Brno
Kontaktní osoba: Lucie Straková

lucie.strakova@aiesec.cz
+420 605 035 039

Kdo jsme:
AIESEC je největší studenty řízená organizace na světě. Ve více než 125 zemích a te-
ritoriích sdružuje kolem 100 000 studentů, kterým umožňuje získávat zahraniční 
odborné zkušenosti.
AIESEC přistupuje inovativním způsobem k angažování a rozvoji mladých lidí. Kro-
mě toho, že umožňuje budovat si širokou síť osobních kontaktů, jim také pomáhá 
určit si cestu, kterou se ve svém životě do budoucna vydají, a stanovit si ambice, 
kterých chtějí dosáhnout.

Co nabízíme:
Hlavní náplní AIESEC je zprostředkování odborných stáží v českých firmách a vysí-
lání studentů na zahraniční praxi.

AIESEC je otevřen pro všechny studenty, kteří chtějí aktivně pracovat na svém 
osobním rozvoji, jsou flexibilní, komunikativní, rádi pracují v týmu a nemají pro-
blém s kulturním porozuměním. Při práci v týmech zažívají naši členové na vlastní 
kůži zkušenost s projektovým managementem, talent managementem, marketin-
gem, financemi, PR, prodejem apod. V reálném firemním prostředí si tak ověřují 
znalosti získané na univerzitě.

Co očekáváme:
Požadujeme studenty nebo absolventy vysokých škol do dvou let. Věková hranice 
je od 18 do 30 let. Důležitá je znalost angličtiny minimálně na úrovni B1. Očekává-
me, že lidé, kteří s námi vyjíždějí na stáže jsou ochotni se rozvíjet, poznávat a učit 
se nové věci a udělat pro sebe něco na víc. 



9 Kariérní den 2016

BJS Czech, s. r. o.
Adresa společnosti: CTP D1, hala H2, 396 01 Humpolec
Kontaktní osoby: Veronika Záděrová (Recruiter specialist) 

zaderova@bjs.cz
+420 605 248 151
Šárka Novotná (HR manager) 
novotna@bjs.cz
+420 602 554 660

Kdo jsme:
Jsme stabilní a neustále se rozvíjející švédská společnost, která se zabývá výrobou 
a lakováním nábytku. Našim hlavním a jediným zákazníkem je společnost IKEA. 
Vyrábíme skříně, postele, noční stolky, zásuvkové komody a zásuvky do vestavě-
ných skříní.
Všechny produkty dokážeme efektivně zabalit v rozloženém stavu do plochých 
kartonů. 
Společností se prolíná švédská kultura a naším hlavním cílem a vizí z personálního 
pohledu je získat, rozvíjet a udržet si nejlepší zaměstnance, kteří budou naší spo-
lečnosti odevzdávat stále své maximum. 
Pro nové zaměstnance nabízíme 10 000 Kč náborový příspěvek, atraktivní mzdu a růz-
né bonusy. Také pro zaměstnance pořádáme pravidelné firemní akce či dodáváme 
zdarma čerstvého ovoce každý den.
Letos oslavíme 10. výročí naší existence, takže Vás tímto srdečně zveme na den ote-
vřených dveří, který se bude konat 3. 9. 2016. 

Co nabízíme:
• ročníkové práce
• maturitní témata
• bakalářky
• diplomky
• exkurze 

Koho hledáme:
• kontrolor kvality 
• inženýr kvality 
• technolog výroby 
• procesní inženýr 
• pozice ekonomického směru 
• mistr výroby 
• předák výroby 
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CYRRUS, a. s.
Adresa společnosti: Brno, Veveří 111 (budova Platinium)

Praha, Radlická 14
Zlín, Jana Antonína Bati 5648
Ostrava, 28. října 91

Kontaktní osoba: HR manager – Ing. Lucie Prokešová
prokesova@cyrrus.cz

Kdo jsme:
Na českém trhu cenných papírů působíme již od roku 1998 a vypracovali jsme se 
v jednu z nejprestižnějších makléřských společností. Práce u nás znamená, že bu-
dete čerpat naše know-how a stanete se špičkovým profesionálem v oblasti ob-
chodování a burzovního makléřství. CYRRUS, a. s., spravuje a zhodnocuje klientské 
investice o objemu více než 20 miliard Kč a realizuje obchody na kapitálových trzích 
po celém světě.

Naším cílem jsou spokojení klienti, a proto potřebujeme špičkové a precizní zaměst-
nance. Chceme trpělivé, pečlivé a vytrvalé kolegy orientované na výsledek a prestiž. 
U nás využijete Vaše znalosti, které jste získali při studiu, i přirozený obchodní ta-
lent. Pokud disponujete těmito kvalitami a prokážete je, velmi to oceníme a nabídne-
me Vám možnost vybudovat opravdovou kariéru.

Co nabízíme:
Kariéra burzovního makléře
Nejdříve jako obchodník/obchodnice budete aktivně získávat nové klienty. Nejed-
ná se ovšem o nepopulární práci „v terénu na vlastní triko“. Klienty získáte tím, že 
jim budete schopni erudovaně poradit v oblasti obchodování na kapitálových trzích 
s využitím nejmodernějších investičních nástrojů a strategií (na základě důkladného 
proškolení). Posun v kariéře Vás v závislosti na Vaší šikovnosti může čekat již do šes-
ti měsíců od nástupu! Pokud po určitém čase projdete systémem školení a složíte 
makléřské zkoušky, máte možnost stát se burzovním makléřem naší společnosti.

Nyní to začíná být zajímavé! Pokud se totiž později stanete makléřem/makléřkou, 
budete především pečovat o vlastní klientelu, pravidelně komunikovat s klienty a za-
dávat obchodní pokyny na burze. Pokud se vypracujete mezi nejúspěšnější makléře, 
dosáhnete na mzdu několikanásobně převyšující průměrné standardy. 

Co očekáváme:
Obchodní a prodejní schopnosti, věcná argumentace a aktivní zájem o finanční trhy. 
Výhodou je vzdělání ekonomického směru.
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Česká pojišťovna
Adresa společnosti: Spálená 75/16, 113 04 Praha 1
Kontaktní osoba: Marie Szopová

marie.szopova@ceskapojistovna.cz
+420 542 599 458

Kdo jsme:
Jsme univerzální pojišťovnou s více než 185letou bohatou tradicí poskytování ži-
votního i neživotního pojištění. Po znovuzavedení konkurenčního prostředí v roce 
1991 zůstáváme největší pojišťovnou na českém pojistném trhu.
Poskytujeme jak individuální životní a neživotní pojištění, tak i pojištění pro malé, 
střední a velké klienty v oblasti průmyslových, podnikatelských rizik a zemědělství. 
Přibližně 3900 obchodních zástupců se na více než 4500 obchodních místech sta-
rá o maximální spokojenost klientů.
Česká pojišťovna spravuje téměř osm milionů pojistných smluv a její tržní podíl 
na domácím trhu dosahuje 23,1 procent.

Co nabízíme:
• Nejsme jen pojišťováci – nabízíme pozice v následujících oblastech: 

• Analýza, Finance, Pojistná matematika
• Produktový management a Risk management
• Likvidace, Kontaktní centrum, Správa smluv
• Marketing, PR, Komunikace
• IT-vývoj, správa a spousta dalšího

• Zázemí stabilní, silné společnosti, vítěze soutěže Pojišťovna desetiletí
• Perspektivu kariérového růstu
• Moderní pracovní prostředí
• Zázemí mezinárodní skupiny Generali a s tím velké možnosti rozvoje a vzdělávání
• Pozice vhodné pro absolventy bez praxe z pojišťovnictví
• Bohatý systém benefitů (5 týdnů dovolené, 2 dny zdravotního volna, 

stravenky, příspěvky na penzijní a životní pojištění, sportovní aktivity, slevy 
na produkty ČP a partnerů…) 

Více informací o konkrétních nabídkách nebo třeba i prohlídku pracovišť naleznete 
na  http://ceskapojistovna.jobs.cz/

Co očekáváme:
• Ukončené minimálně středoškolské vzdělání s maturitou
• Sebevědomí, energii a ochotu učit se novým věcem
• Aktivní přístup k řešení problémů
• Dobré komunikační dovednosti (v rámci týmu nebo s klientem)
• Týmový duch 
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DC Concept
Adresa společnosti: Páteřní 7, 635 00 Brno
Kontaktní osoba: Simona Vičarová (personalistka) 

+420 775 970 700
Simona.Vicarova@dcconcept.cz

Kdo jsme:
Jsme progresivní a úspěšná firma působící v oblasti IT technologií. Již šestnáctým 
rokem vyvíjíme informační systém QI. Některé z našich zákazníků možná znáš – 
QI vyrábí autobusy společnosti SOR Libchavy, podporuje největšího českého pro-
ducenta zámků TOKOZ i firmu na legendární igráčky EFKO-karton nebo připravuje 
fenomenální olomoucké tvarůžky.

Co nabízíme: 
Láká Tě oblast IT? Hledáš práci nebo stáž? Chceš pracovat v mladém a přátelském 
kolektivu?
Pak sháníme právě Tebe! Našich 1 000 zákazníků vnímáme jako potvrzení toho, že 
se nám daří. Proto hledáme kolegy na pozice: 
• konzultant oddělení podpory (stáž)
• aplikační vývojář (stáž i plný úvazek)
• technologický vývojář (stáž i plný úvazek)

Co očekáváme:
• pro pozici konzultanta: VŠ nebo SŠ vzdělání ekonomického  

či ekonomicky-technického zaměření; základní znalost podnikových  
procesů a ERP systémů; zkušenost s přípravou a specifikací požadavků; 
ochota učit se nové postupy a technologie

• pro pozici aplikační vývojář: VŠ vzdělání technického nebo ekonomického 
zaměření; analytické a tvůrčí schopnosti; základy programování; 
srozumitelné písemné vyjadřování; anglický jazyk (alespoň pasivně)

• pro pozici technologický vývojář: VŠ vzdělání technického zaměření; 
znalost .NET, HTML, XML a JavaScript (Delphi, Windows API a SQL 
výhodou); analytické a tvůrčí schopnosti; logické myšlení; anglický jazyk 
(alespoň pro pasivní čtení odborné literatury)
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De Heus, a. s.
Fakturační adresa: Marefy 144, 685 01 Bučovice
Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Kouřilová

zkourilova@deheus.com
+420 606 739 622

Kdo jsme:
De Heus, a. s., je desátým rokem jedním z nejvýznamnějších výrobců krmných směsí 
v ČR a na Slovensku. Jedná se o českou pobočku nadnárodní holandské společnosti 
De Heus Animal Nutrition, která patří mezi 20 největších výrobců krmiv pro hos-
podářská zvířata na světě. Společnost má vlastní výrobní závody kromě Nizozemí 
a České republiky také v Polsku, Španělsku, Portugalsku, Srbsku, Rusku, Vietnamu, 
Brazílii, Jihoafrické republice, Egyptě a Etiopii, a do mnoha dalších zemí světa své 
produkty vyváží. Společnost je od svého založení v roce 1911 vlastněna již 4. generací 
rodiny De Heus.
Centrála společnosti v České republice a také jedna z továren je v Marefách u Bučo-
vic. Celkově De Heus, a. s., vyrobila v roce 2015 okolo 261 000 tun krmných směsí, 
což je zatím historický rekord společnosti De Heus, a. s. 
V loňském roce jsme také úspěšně dokončili a otevřeli novou výrobnu krmných směsí 
v Běstovicích u Chocně. Tato nová továrna je vybavena nejnovějšími dostupnými tech-
nologiemi a díky tomu se zdvojnásobí výrobní kapacita tohoto závodu. V roce 2016 
chceme více expandovat na maďarský a německý trh.

Co nabízíme:
Nabízíme Vám studentské praxe, stáže pro studenty i absolventy, práce na projek-
tech. Možnost spolupráce na diplomových pracích…

Koho hledáme:
Uplatnění u nás najdou zejména talentovaní specialisté na výživu hospodářských 
zvířat, kteří mají zájem pracovat v oboru, který vystudovali a mají duši obchodní-
ka. Aktuálně jsou to Specialisté pro drůbež, pro skot a pro premixy.

Co očekáváme:
Odborné teoretické znalosti, chuť do práce a vytrvalost, ochotu denně cestovat 
a učit se.
Alespoň základní komunikaci v AJ.

Více informací o naší společnosti či aktuální nabídce volných pracovních míst může-
te kdykoliv shlédnout na internetových stránkách www.deheus.cz a facebookových 
profilech De Heus, a. s., Energys a Energys HOBBY.



Kariérní den 2016 14

Dixons Retail SSC, s. r. o. 
Adresa společnosti: Trnitá 491/5, Brno 602 00
Kontaktní osoba: Marianna Šupolíková

marianna.supolikova@dixonscarphone.com

Kdo jsme: 
Jsme Dixons Retail Shared Service Centre – centrum sdílených služeb – poskytu-
jící širokou škálu služeb z oblasti financí, administrativy, logistiky, IT a lidských 
zdrojů pro společnosti skupiny Dixons Carphone. V Brně působíme od roku 2007. 
Máme přes 500 kolegů z více než 20 různých zemí, kteří odsud významně podpo-
rují naše maloobchody v Anglii, Irsku a v severských zemích.  
Dixons Carphone PLC je evropským lídrem v prodeji elektroniky, telekomunikací 
a návazných služeb. Díky našemu poradenství a poprodejní péči umožňujeme svým 
zákazníkům větší přístupnost a cenovou dostupnost moderních technologií. Za-
městnáváme přes 40 000 lidí ve 14 zemích a vlastníme až 3000 obchodů různých 
značek napříč celou Evropou, např. Currys, PC World, Elgiganten, Elkjøp a další.

Co nabízíme: 
Jsme otevřeni všem mladým lidem, kteří se rozhodli roztočit svou kariéru, rozvinout 
svůj talent a získat vhled do fungování úspěšné mezinárodní společnosti. Pokud máš 
pocit, že je čas zkusit si a naučit se nové věci, dej nám o sobě vědět. Rádi ti pomů-
žeme i s bakalářskou či diplomovou prací. Pokud nás chceš poznat ještě více, přijď 
na náš Open Day, 20. dubna 2016. 

Co očekáváme:
Základem úspěchu u nás je chuť navázat na teoretické znalosti ze studia a získat 
novou zkušenost v praxi. Důležité je nebát se komunikace v angličtině. Pracovat 
můžeš v oblasti financí, administrativy, HR, logistiky a IT. Jako nováček dostaneš 
svůj rozvojový plán a tvoji kolegové ti budou ochotni pomoci s učením nových věcí. 

Tak neváhej a Roztoč svou kariéru s DIXONS 
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E.ON Česká republika, s. r. o.
Adresa společnosti: F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice
Kontakt: HR Direct, hrdirect.cz@eon.com

Kdo jsme:
Společnost E.ON je stabilním partnerem na energetickém trhu v ČR. Našim zákazní-
kům převážně v jižních Čechách a na jižní Moravě dodáváme elektřinu, zemní plyn 
a poskytujeme  specializovaná energetická řešení. 
Svým zaměstnancům nabízíme moderní pracovní prostředí, možnost profesionál-
ního růstu a zvyšování kvalifikace.

Koho hledáme:
Úspěšné studenty VŠ s technickým či ekonomickým zaměřením, kteří již během studia 
chtějí získat pracovní zkušenosti a po ukončení studia je v naší společnosti rozvíjet.
Týmové hráče s dobrou AJ, kteří se nebojí práce na mezinárodních projektech.

Co nabízíme:
Sales Academy – dvoudenní  akce pro studenty, kteří by se rádi věnovali ochodová-
ní s energiemi. Představíme Ti aktuální témata energetického trhu, práci call cent-
ra, význam elektromobility a fungování energetické burzy. Sales Academy se koná 
25.–26. 4. 2016 v Brně.

Co očekáváme:
• Student 4. a 5. ročníků ekonomických nebo technických oborů se zájmem 

o budoucí práci v obchodu a energetice. 
• Flexibilita
• Silná zákaznická orientace
• Dobré prezentační schopnosti
• Zájem pracovat v budoucnu na jižní Moravě
• Přihlášky bereme do 15. 4. 2016 online na www.kariera.eon.cz  

E.ON Graduate Program Sales – v rámci tohoto trainee programu absolvuješ 
v průběhu 24 měsíců stáže v různých odděleních  společností skupiny E.ON Czech 
s cílem vypracovat Tě na odborníka na obchodování s elektřinou a plynem. 

Co očekáváme:
• Dokončené VŠ studium s velmi dobrým výsledkem
• Aktivní zájem o oblast prodeje a obchodu s komoditami
• Anglický jazyk aktivně
• Praxe při studiu výhodou 
• Flexibilitu strávit část trainee programu v Brně a Českých Budějovicích
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EuroPair s. r. o., COOLAGENT
Adresa společnosti: Divadelní 4, 602 00 Brno
Kontaktní osoba: Jaroslava Dudíková

Kdo jsme: 
Jedna z největších agentur v SR a ČR, zprostředkujících kulturní výměny, stáže, pra-
xe a studijní pobyty v zahraničí, fungující už 21 let – od roku 1995. Profesionální 
team koordinátorů spolupracuje s partnerskými agenturami, školami a vzdělávacími 
organizacemi. Pokud přemýšlíte nad tím strávit nějaký čas v zahraničí, ať už jen přes 
léto nebo dlouhodobě, neváhejte a obraťte se na nás. Rádi Vám poradíme vybrat 
vhodnou variantu :-) U vybraných programů lze umístit i dvojice/páry společně. 

Co nabízíme:
Zprostředkování zahraničních pobytů: 
• Au Pair pobyty (pobyty kulturní výměny) Evropa, USA a Čína. 
• Work and travel USA
• Pracovní praxe na léto i dlouhodobě – Velká Británie, Řecko, Španělsko, 

Itálie, Kanada
• Austrálie – program studium s pracovním povolením
• Stáže – pro nynější studenty v oblastech studia – Marketing, IT, Engineering, 

Design, Tourism & Hospitality, Education, Communication nebo ostatní 
obory dle požadavků.

• Jazykové pobyty – v jakékoliv destinaci

Co očekáváme: 
Přátelskou povahu, chuť cestovat do zahraničí a poznat jinou kulturu, flexibilitu 
a znalost cizích jazyků dle typu programu. U některých pobytů jako Au Pair lze 
cestovat i se základní znalostí cizího jazyka.
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Global Load Control –
Lufthansa
Address: Holandská 1, 639 00 Brno
Contact: Ing. Jana Svobodová

Information about our company:
Global Load Control is a full service load control network that services 30+ airlines 
and more than 180 airports. We are the market leader in the provision of remote 
load control services and our people are our greatest asset. Learn what Global Load 
Control has to offer as an employer and see open positions in our network. 

We offer:
Load Control Agent – part/full time job

Job description: 
• Weight and balance calculation of Lufthansa flights and customer airline 

flights all over the world 
• Checking the planned figures of passengers, bags, cargo and mail,  

Doing the complete load planning 
• Communication with the airport personnel, Releasing the final load  

and trim sheet before departure 

We offer:
• Attractive package of airline employee benefits (discount on flight tickets  

for you, your family members and friends) 
• Motivating and fair remuneration
• Great opportunity of professional development in Brno as well  

as in the GLC Network 
• Possibility of working in Istanbul or Cape Town 
• Talent management program 
• Contribution to team outings, Contribution to meal vouchers 
• Work in a friendly multinational team
• Workplace in a centre of Brno city

Should you be interested and feel that you are the right talent for our company 
then please do not hesitate to forward us your CV in English and/or German at 
jana.svobodova@globalloadcontrol.com
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HANAGRAIN J. T. J., s. r. o.
Adresa společnosti: Dvořákova 17, 750 00, Přerov
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Kodytek 

jiri.kodytek@hanagrain.cz
+420 725 949 769, +420 581 219 679

Kdo jsme:
Česká obchodní firma obchodující se zemědělskými komoditami (krmné a potravi-
nářské obiloviny, olejniny – slunečnice, řepka, sója, pšeničné otruby a sójové a ře-
pkové šroty).
www.hanagrain.cz

Co nabízíme: 
• zajímavou práci – obchodování s agrokomoditami 
• jednání se zemědělskými družstvy (Morava) a zpracovateli (ČR a zahraničí)
• týmovou spolupráci a podporu kolegů, přátelské pracovní prostředí
• kariérový růst a zvyšování kvalifikace 
• v závislosti na dosažených výsledcích motivující mzdové ohodnocení, 

mobilní telefon, PC/notebook atd.

Co očekáváme: 
• příjemný dojem a vystupování
• velmi dobré komunikační schopnosti, cit pro obchod
• samostatné analytické myšlení a jednání, flexibilita
• VŠ vzdělání (obor zemědělství je vhodný)
• aktivní znalost anglického popř. německého jazyka
• bydliště v okolí Přerova příp. Olomouce/Prostějova
• řidičský průkaz

Aktuálně hledáme Obchodního zástupce pro Moravu. V případě, že Vás naše nabídka 
zaujala, zašlete nám prosím Váš životopis spolu s průvodním dopisem na emailovou 
adresu jiri.kodytek@hanagrain.cz nejpozději do 29. 4. 2016.
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Home Credit a. s.
Adresa společnosti: Nové sady 996/25, 602 00 Brno
Kontaktní osoba: Iva Měřínská

iva.merinska@homecredit.cz
+420 702 207 383

Kdo jsme:
Home Credit, a. s., je ryze česká firma, která byla založena v Hustopečích u Brna v roce 
1997. V současnosti patříme k předním poskytovatelům spotřebitelského financování, 
stále rosteme a hledáme nové posily do našich týmů. Podporujeme absolventy. Spous-
tu pracovních míst jim šijeme na míru a běžné jsou u nás i brigády při studiu. A věřte, 
že nejde o vaření kávy. Každý se u nás rychle dostane k zodpovědné práci. V našich 
moderních kancelářích v centru Brna se cítíme jako doma. Jsou totiž navrženy ve stylu 
„Domov“. Přijďte se podívat, jak to může vypadat v práci!

Co nabízíme:
Vzdělávání, růst a možnost se neustále zlepšovat. Právě to patří mezi hlavní výhody 
práce v Home Creditu. Všichni zaměstnanci mohou navštěvovat odborná školení 
a pro ty nejnadanější připravujeme intenzivní rozvojové programy. Všichni naši za-
městnanci mají k dispozici 5 týdnů dovolené a k tomu 3 dny placeného zdravotního 
volna. Kromě toho přispíváme na penzijní pojištění. To ale není všechno – naši za-
městnanci dostávají stravenky, slevy na firemní produkty a volnočasové poukázky.

Co očekáváme:
Dlouhodobé uplatnění u nás najdou samostatné osobnosti schopné spolupracovat. 
Abychom totiž mohli dále růst, potřebujeme oporu v kvalitním týmu plném férových 
lidí s dobrými nápady. Patříte mezi týmové hráče, máte rádi výzvy a chcete se dále 
rozvíjet? To nám stačí. Znalost angličtiny je u nás výhodou, nikoli podmínkou.

Obsazované pozice vhodné pro absolventy:
• Vybrané pozice pro specialisty 
• Obchodní reprezentant 
• Operátorské pozice (klientský servis, vymáhání pohledávek, interní call 

centrum)

Nabízené trainee, graduate programy a stáže:
• HC NET – program stáží pro studenty VŠ – vybudujte kariéru 

od analytických pozic až po management!

Sledujte volné pracovní pozice na: www.homecredit.cz/kariera
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Invia.cz, a. s.
Adresa společnosti: Senovážné nám. 5, 110 00 Praha
Adresa pobočky v Brně: Cejl 105/107, 602 00 Brno
Kontaktní osoba: Zhanna Baturko, Personální oddělení, 

+420 605 569 032
zhanna.baturko@invia.cz 

Kdo jsme:
Největší internetová cestovní agentura v České republice, která prodává zájezdy, 
letenky, ubytování, cestovní pojištění a další produkty z oblasti cestování

Co nabízíme:
• Zaměstnání u leadera v cestovním ruchu
• Mladý kolektiv
• Možnost profesního rozvoje v oboru
• Zvýhodněné ceny jazykových a vzdělávacích kurzů
• Vstup do fitness, do solné jeskyně, na masáže, na kosmetiku
• Slevy v oblasti cestovního ruchu
• Zajímavé famtrip – služební poznávací cesty do celého světa

Co očekáváme:
• Nástup ihned
• Možnost spolupráce na DPP i HPP
• Dlouhodobá spolupráce
• Minimálně SŠ/VŠ vzdělání
• Časovou flexibilitu
• Samostatnost a odolnost vůči stresu
• Aktivní práce s internetem a e-mailem
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Kaufland Česká republika v. o. s.
Adresa společnosti: Bělohorská 2428/203, Břevnov,

169 00 Praha 6
Kontakt: Personální úsek, oddělení Vzdělávání

personal@kaufland.cz 
+420 251 051 331 

Kdo jsme:
Kaufland je úspěšná mezinárodní společnost, která v sedmi evropských zemích své 
působnosti provozuje více než 1 000 obchodních domů, vlastní logistická centra 
i vlastní produkční závody na výrobu masa a masných výrobků. Jako jeden z nej-
významnějších obchodních řetězců jsme spolehlivým zaměstnavatelem: nabízíme 
jistotu pracovního uplatnění a perspektivu dalšího kariérního růstu. 

Co nabízíme:
Pro absolventy bakalářských oborů Mendelovy univerzity v Brně nabízíme zajíma-
vou možnost, jak úspěšně nastartovat kariéru
• realizaci placené odborné praxe v moderní a dynamické společnosti 
• uplatnění odborných znalostí a rozvoj Vašeho potenciálu
• perspektivu dalšího kariérního růstu 
• motivující pracovní prostředí 

Co očekáváme:
• do června 2016 ukončené Bc. studium Mendelovy univerzity v Brně
• přihláška do navazujícího Mgr. programu tamtéž
• komunikativní znalost NJ/AJ (NJ výhodou)
• samostatnost, sebevědomí, energii
• chopnost prosadit se, angažovanost, ochotu se dále rozvíjet

Chcete se stát součástí našeho týmu? Budeme rádi. 

Pro přihlášení zašlete, prosím, Váš životopis na emailovou adresu: 
personal@kaufland.cz. 
Uzávěrka přihlášek je 30. 6. 2016. 

Informace k dalším možnostem atraktivního pracovního uplatnění naleznete 
na našem kariérním portálu www.kaufland.cz/kariera. Těšíme se na Váš zájem!
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Kernun
Adresa společnosti: Brno, Ptašínského 6 
Kontakt: +420 545 423 160 

www.kernun.cz/kariera 

Kdo jsme: 
Jsme výrobcem bezpečnostních internetových řešení KERNUN

Už víš, co budeš dělat po škole? 
Nastartuj svoji kariéru v perspektivním oboru IT bezpečnosti! 
Hledáme Junior Account Managera 
• Chceš realizovat vlastní obchodní strategii výměnou za dosažení cílů 
• Je ti přirozený důvtip, zájem o informační technologie a systematický přístup 
• Nebojíš se prezentovat a vystupovat na obchodních jednáních 

Co nabízíme:
• Svobodu při realizaci vlastní obchodní strategie 
• Rozhodovací pravomoci v oblasti svěřených projektů 
• Flexibilitu v pracovní době 
• Plán vzdělávání a profesní růst 
• Týmovou podporu a zázemí stabilní české firmy 
• Finanční ohodnocení s přímou vazbou na výsledky
 
Co očekáváme:
• VŠ vzdělání ekonomického nebo technického zaměření
• Analytické myšlení a kvalitní prezentační dovednosti
• Základní orientaci v IT bezpečnosti počítačových sítí
• Znalost angličtiny na úrovni porozumění psanému textu
• Řidičský průkaz skupiny B

Detail své pracovní pozice najdeš na www.kernun.cz/kariera 
nebo nás můžeš kontaktovat na telefonu +420 545 423 160
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Kili, spol. s r. o.
Adresa společnosti: Hybešova 1647, Šlapanice
Kontaktní osoba: Jana Chapčáková

jana.chapcakova@kili.cz
+420 730 570 504

Kdo jsme:
Jsme obchodní společnost zaměřená na prodej materiálů pro výrobu nábytku, vy-
bavování interiérů a realizaci staveb. Velký důraz klademe na kvalitu dodávaného 
sortimentu a zajištění servisu pro naše zákazníky. Naše vzorkovny nabízejí velké 
množství materiálů pro výrobu nábytku a stavebnictví. Sortiment stále obohacu-
jeme o novinky, kteří řeší kompletní vybavení interiéru. 
Obchodujeme nebo zastupujeme největší výrobce materiálů pro výrobu nábytku 
jako jsou DDL, Kronospan, Egger, Decospan, Hettich, Blum, Laguna, Franke, Sapeli, 
Masonite, Meister, Haas,… 
Historie Kili, s. r. o., sahá do roku 1993, kdy byl zahájen prodej materiálů pro výrobu 
nábytku ve Šlapanicích u Brna. V současné době zaměstnáváme kolem 200 lidí a pro-
vozujeme dvanáct obchodních center na Jižní Moravě, Vysočině i v Jižních Čechách. 

Více na www.kili.cz 

Co nabízíme:
Stáž pro studenty na pracovištích ekonomika, marketing a specializovaném oddě-
lení nákupu materiálu pro výrobu nábytku a stavebně truhlářskou výrobu.
Během stáže mají studenti příležitost získat praktické zkušenosti a prohloubit te-
oretické znalosti. Kromě toho je to ideální způsob, jak poznat zázemí a pracovní 
atmosféru společnosti Kili a v případě oboustranného zájmu nastoupit po ukon-
čení studia do pracovního poměru, což se nám již v několika případech osvědčilo. 
Absolventům Lesnické a dřevařské univerzity nabízíme pracovní uplatnění v oboru 
blízkém nábytkářství a dřevařství s možností profesionálního růstu na pozici pro-
duktový specialista 
Zajímavé zaměstnání mohou v Kili získat také studenti provozně ekonomické fakulty.
Zaměstnancům poskytujeme slevy na materiál a zboží, které prodáváme a stan-
dardní benefity jako stravenky, mobil, vzdělávání, jazykové kurzy…

Co očekáváme:
Zájem pracovat a rozvíjet se. Ochotu učit se novým věcem a spolupodílet se na ino-
vativních procesech.
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Kleffmann Group, s. r. o.
Adresa společnosti: tř. Kpt. Jaroše 1957/8, 602 00 Brno
Kontaktní osoba: Markéta Smejkalová, Fieldwork/Office Manager

Kdo jsme:
Již 25 let sbíráme pro své klienty data o zemědělských trzích po celém světě. S vý-
zkumem této specifické oblasti máme bohaté zkušenosti, což z nás činí přední 
odborníky na marketingový výzkum v agrárním sektoru. Našim klientům, mezi kte-
ré patří výrobci osiv a přípravků na ochranu rostlin, poskytujeme informace jak 
o situaci na trzích s přípravky na ochranu rostlin, s osivy, hnojivy, veterinárními 
léky a zemědělskou technikou. Každoročně provedeme více než 200 000 rozho-
vorů s farmáři a zemědělskými experty na celém světě, kteří nám poskytují velmi 
cenné a podrobné informace. Díky těmto údajům jsme pak schopni připravovat 
pro naše klienty na lokální i globální úrovni takové výstupy a doporučení, které jim 
pomáhají v co nejlepším zacílení jejich marketingových strategií.

Co nabízíme:
Tříměsíční stáž ve společnosti Kleffmann Group. Dozvíte se, jak probíhá marke-
tingový výzkum v mezinárodní firmě, jak jsou organizovány sběr a analýza dat 
a jakým způsobem komunikujeme získané informace našim klientům. Naučíte se, 
jak efektivně strukturovat a pracovat s výsledky našich výzkumů, aby ze zdánlivě 
nesouvisejících dat vzniklo doporučení pro marketingovou strategii. Vyzkoušíte si, 
jaké to je, pracovat ve středně velkém týmu a co všechno obnáší příprava klíčových 
projektů sezóny. Dáme Vám možnost získat cenné zkušenosti z reálného prostředí 
mezinárodní firmy. 

Co očekáváme:
Hledáme studenty či absolventy vysokých škol, kteří mají chuť naučit se něčemu 
novému, jsou precizní, mají dobré komunikační schopnosti, vysoké pracovní nasa-
zení a jsou flexibilní v plnění úkolů. 

Ozvěte se nám, rádi Vás přivítáme v našem týmu!
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KPMG Česká republika
Adresa společnosti: Pobřežní 1a, 186 00 Praha 8, Czech Republic
Kontaktní osoba: Tomáš Probst

+420 222 123 274
tprobst@kpmg.cz

Kdo jsme:
Společnost KPMG Česká republika je členem celosvětové sítě poradenských spo-
lečností KPMG s více než 162 000 pracovníky ve 155 zemích světa. KPMG Česká 
republika zahájila svou činnost v roce 1990, kdy byla v Praze otevřena první kan-
celář. V současné době má 850 zaměstnanců a kanceláře v Praze, Brně, Českých 
Budějovicích a Ostravě. Klientům z řad mezinárodních i českých společností po-
skytuje služby v oblasti poradenství, auditu, daní a práva. Mezi klienty společnosti 
patří komerční firmy, vládní instituce, subjekty veřejného sektoru i neziskové orga-
nizace. Stále se rozrůstáme a hledáme talentované a ambiciózní lidi, kteří na sobě 
chtějí pracovat a být součástí našeho mezinárodního týmu. Pro pražskou kancelář 
přijmeme na stáž i plný úvazek studenty do oddělení Auditu, Daňového poraden-
ství, Management Consultingu a IT Risk Managementu.

Co nabízíme:
Nabízíme nejen zajímavou práci na projektech a zakázkách pro významné české a za-
hraniční společnosti, ale i možnost pracovat se zkušenými profesionály v rámci silné 
poradenské společnosti. Dále nabízíme příležitosti pro rozvoj znalostí a zkušeností 
a v neposlední řadě i dobré finanční ohodnocení a benefity.

Koho hledáme:
• absolventy VŠ – VŠ vzdělání (Ing., Mgr.) ukončené v letech 2013–2016,
• studenty VŠ – studium 4.–5. ročníku v době nástupu.

Co očekáváme:
• dobrá znalost anglického jazyka, 
• analytické, logické a tvůrčí myšlení,
• komunikační dovednosti a schopnost efektivně pracovat v mezinárodním 

týmu,
• zájem dále se vzdělávat a pracovat na svém osobním a profesním růstu.

Výběrová řízení probíhají právě teď! Přihlásit se můžete na www.pribehzacina.cz.
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Lactalis CZ
Adresa společnosti: Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4
Kontaktní osoba: Hana Šenková

hana.senkova@lactalis.cz

Kdo jsme:
Naše společnost Lactalis CZ je součástí jedné z nejvýznamnějších mlékárenských 
společností na světě, Lactalis Group, působící na českém trhu od roku 2004. V roce 
2007 převzala Mlékárnu Klatovy a Mlékárnu Kunín a kromě dovozů výrobků značky 
Président a Société se zaměřila také na podporu místní výroby a další rozvoj obou 
mlékáren. Mlékárna Kunín je tradiční českou značkou, která je jedničkou na trhu 
smetan a dezertů. Pod touto značkou se vyrábí také čerstvé mléko, trvanlivé mléko, 
acidofilní mléka, jogurty, dezerty a termixy. Mlékárna Klatovy je tradičním výrobcem 
sýrů. Pod značkou Président vyrábí a dodává našim zákazníkům široké portfolio 
přírodních polotvrdých zrajících sýrů a tavených sýrů. Jako jedna z málo mlékáren 
mimo Itálii vyrábí pod značkou Galbani také čerstvý sýr mozzarella.

Co nabízíme:
• Absolventům vysokých škol nabízíme dvouletý studijní program ve Francii, 

po jehož ukončení budou moci získat pracovní místo v jedné z našich 
českých továren – v Klatovech nebo Ostravě (Mlékárna Kunín)

• Studentům VŠ možnost psaní bakalářských či diplomových prací, případně 
možnost praxe v Mlékárně Klatovy nebo Mlékárně Kunín

Co očekáváme:
• Absolventy bakalářského nebo magisterského programu se silnou motivací 

zahájit kariéru v mlékárenském průmyslu
• S velmi dobrou znalostí angličtiny
• S chutí učit se nové věci a nový jazyk (FJ)
• S ambicí poznávat mezinárodní prostředí a rozvíjet se

www.lactalis.cz
www.mlekarna-kunin.cz
www.president.cz
www.galbani.cz
www.mlekarna-kt.cz
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Lidl Česká republika, v. o. s.
Adresa společnosti: Nárožní 1359/11, 158 00 Praha 5 
Kontakt: nabor@lidl.cz

Kdo jsme: 
Lidl je stabilní společnost a stabilní zaměstnavatel, který nabízí velmi dynamické 
pracovní prostředí. Hledáme lidi, kteří s námi budou chtít navázat dlouhodobou 
spolupráci a kteří se nebojí přiložit ruce k dílu. Nabízíme zevrubné zapracování, fé-
rové pracovní podmínky, otevřené a přímé jednání a kromě pravidelného navyšování 
mzdy i školení a rozvojové programy. 

Co nabízíme:
Každé léto oživuje skupinka stážistů naše oddělení nákupu, poznává jeho práci 
a současně sbírá první profesní zkušenosti. Studentům a studentkám se zájmem 
o obchod, marketing nebo reklamu, kteří mluví německy a chtějí nabrat první pra-
covní zkušenosti, nabízíme vždy od července do září letní stáže na naší centrále. 
Během stáže poznáte chod firmy s více než 6500 zaměstnanci a osvojíte si řadu 
dovedností, které využijete ve svém profesním životě. 

Absolventi a absolventky, kteří se domluví německy, u nás mohou najít uplatnění 
i v dalších odděleních napříč celou firmou: od logistiky přes controlling a oddělení 
výstavby až po HR nebo marketing. 

Pro ty, které více láká práce v provozu, je určen dvouletý Trainee program zaměře-
ný na pozici Regionálního manažera/ky, během kterého mají možnost seznámit se 
s fungováním mezinárodní obchodní společnosti úplně od začátku. 

Co očekáváme: 
Navštivte naše kariérní stránky kariera.lidl.cz, kde naleznete podrobné informace 
k Trainee programu, letním stážím i aktuálně všechny otevřené pozice.
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PENAM, a. s.
Adresa společnosti: Cejl 504/38, 602 00 Brno-Zábrdovice

www.penam.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Iveta Švarcová

tel.: 545 518 710
kariera@penam.cz; Svarcovai@penam.cz

Kdo jsme:
Jsme jedničkou v pekárenském oboru v ČR a náš sortiment tvoří pekárenské, mlýn-
ské a cukrářské produkty s tradicí od roku 1992. Společnost tvoří 12 pekáren 
a 4 mlýny, dále působíme na území Slovenské republiky a Maďarska.

Co nabízíme:
• bakalářské a diplomové praxe na našich pekárnách/mlýnech
• volná pracovní místa určená pro absolventy VŠ bez nutnosti předchozí praxe
• Absolventský program PENAM
• skvělé zkušenosti a práci, která dává smysl
• flexibilní pracovní dobu a mnohé další benefity

Koho hledáme a co očekáváme:
Absolventský program: Hledáme absolventy chemicko-technologických a potravi-
nářských oborů VŠ, kteří mají zájem učit se a pracovat na sobě, kteří neváhají 
podpořit kolektiv a přidat vlastní ruce k dílu. Do programu hledáme spolehlivé 
a cílevědomé absolventy, kteří netrvají na místě výkonu práce v Brně, jelikož kva-
litní a šikovné zaměstnance hledáme napříč celou republikou. Očekáváme aktivní 
přístup, pracovitost, komunikativní znalost jednoho světového jazyka a mobilitu 
v rámci ČR.

Ostatní volné pracovní pozice: Absolventi VŠ mají možnost získat uplatnění i v dal-
ších oborech a to jak na pekárnách či mlýnech, tak na centrále společnosti. Hledá-
me šikovné kolegy a kolegyně se zaměřením na kvalitu a jakost, finance, účetnictví, 
IT, strojírenství a další. Více informací nalezneš na www.penam.cz.
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PetCenter CZ, s. r. o.
Adresa společnosti: Do Čertous 2634/7, 193 00 Praha 9
Kontaktní osoba: Kristýna Hlavičková

k.hlavickova@petcenter.cz

Kdo jsme:
Společnost PetCenter CZ, s. r. o., se zabývá nejen samotným prodejem, ale i rozvo-
jem a popularizací chovatelství v síti prodejen s chovatelskými potřebami PetCenter. 
Na českém trhu působíme už od roku 1990, od té doby se naše maloobchodní i vel-
koobchodní síť stále rozrůstá. V Česku máme přes 100 prodejen, na Slovensku přes 
30 a stále se rozrůstáme. Zákazníkům se také věnujeme na našem e-shopu. Chceme 
být preferovanou sítí chovatelských potřeb, popularizovat chovatelství a poskytovat 
našim zákazníkům profesionální a odborný servis. Nabízíme široký sortiment cho-
vatelských potřeb, rozsáhlou nabídku kvalitních krmiv všeho druhu a známé i méně 
známé druhy zvířat chovaných v domácnosti.
 
Co nabízíme:
• možnost pracovat brigádně při škole nebo na HPP
• možnost uplatnit své znalosti z oboru
• práci v kolektivu stejně zapálených milovníků zvířat
• možnost dlouhodobého zaměstnání a kariérního růstu
• jistotu zvyšování znalostí v oboru formou odborných školení
• možnost získat osvědčení pro prodej vyhrazených veterinárních léčiv
• obchodní dovednosti a zkušenosti s vedením týmu
• balíček zaměstnaneckých výhod
• zážitky z neformálních akcí s kolegy (teambuildingy, exkurze)

Co očekáváme:
Hledáme každého, kdo má chuť:
• se uplatnit v provozu prodejen v rámci celé ČR (specialista prodeje, zástupce 

vedoucího, vedoucí) a také na centrále v Praze (obchod, velkoobchod, HR, 
sklad a logistika, finanční oddělení a další)

• využít své znalosti z oblasti chovatelství, zoologie, krmiv atd. a předávat je 
dalším kolegům

• dále se vzdělávat a pracovat na sobě
• pohybovat se v oblasti obchodu
• komunikovat se zákazníky a odborně jim radit
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Pracovní portál Profesia.cz
Adresa společnosti: Opletalova 55, 110 00 Praha 1
Kontakt: Tel: +420 226 213 401

E-mail: support@profesia.cz
Web: www.profesia.cz

Kdo jsme:
Společnost Profesia CZ na českém trhu provozuje od roku 2007 druhý nejnavště-
vovanější pracovní portál v ČR profesia.cz. Během let jsme vybudovali silnou síť 
spokojených klientů a vděčných uchazečů o práci. 

• Působíme jako odborný partner mnohých projektů a konferencí v oblasti 
lidských zdrojů.

• Jsme členem uznávaných českých i mezinárodních profesních a oborových 
organizací.

• Pravidelně přispíváme analýzami z trhu práce v masmédiích, zároveň 
i v odborných časopisech. 

Od listopadu 2012 jsme součástí skupiny Alma Media. Kromě České republiky, kde 
jsou našimi produkty Profesia.cz, Profesiadays.cz, Recruitrank.cz, HRdays.cz, půso-
bíme i na Slovensku a v Maďarsku  Na našich webových stránkách www.profesia.cz 
je tedy možné inzerovat pracovní nabídky v ČR, ale i pro SK  a HU. 
Společnost Profesia CZ je zároveň pořadatelem největšího pracovního veletrhu –  
Profesia days v České republice. Letošní pátý ročník se koná ve dnech 12. 10.–13. 10. 
2016 v Praze Letňanech na výstavišti PVA. Cílem veletrhu je přinést návštěvníkům 
příležitost jak najít dobrou práci a vystavovatelům nabídnout možnost oslovit tisíce 
aktivních návštěvníků k přímému náboru nových zaměstnanců nebo k budouvání 
značky dobrého zaměstnavatele. www.profesiadays.cz

Koho hledáme:
Na pracovním portálu Profesia.cz inzeruje více než 5500 českých a zahraničních 
společností, které nabízí přes 11 000 pracovních nabídek. Hledáme uchazeče o prá-
ci do 53 oborů na 500 různých pozicích. Na pracovní nabídky můžete přímo odpo-
vídat na www.profesia.cz, kde si jednoduše vyberete společnost, pracovní pozici 
nebo region. 
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Regionální hospodářská 
komora Brno
Adresa společnosti: Výstaviště 1, 648 04 Brno
Kontaktní osoba: Mgr. Čeněk Absolon, Ph.D., ředitel

absolon@rhkbrno.cz
tel. 532 194 911

Kdo jsme:
Regionální hospodářská komora Brno (RHK Brno) je samostatným právním subjektem 
v rámci sítě Hospodářské komory České republiky. Je zapsána v obchodním rejstříku. 
Byla zřízena na základě Zákona 301/1992 Sb. o Hospodářské a Agrární komoře. 
Slouží k podpoře podnikatelských aktivit, k prosazování a ochraně zájmů členských 
firem. Členství v hospodářské komoře je v ČR dobrovolné. V r. 2001 si RHK Brno 
vybudovala systém řízení kvality dle normy ISO 9001.

RHK Brno poskytuje služby a poradenství především pro MSP v oblasti:                                     
• Vzdělávání (školení, kurzy, workshopy, konference)
• Poradenství a informační servis (exportní, finanční, právní, celní)
• Zahraničních vztahů (obchodní mise, kontaktní setkání firem, teritoriální 

informace, projekty)
• Služby CzechPOINT
• Setkávání podnikatelů

Co nabízíme:
V rámci projektů spolupracuje RHK Brno s vysokými školami. Cílem je především 
spolupráce technicky a podnikatelsky zaměřených univerzit s podniky v Jihomo-
ravském kraji, která umožňuje studentům i pedagogům vykovávání praxe v podni-
cích. Student zde může zpracovat bakalářskou, diplomovou či jinou práci. Vykoná-
vání praxe je možné i přímo na RHK Brno.
RHK Brno poskytuje studentům a absolventům poradenství při všech fázích pod-
nikání, především při jeho zahájení. Nabízíme MŠMT akreditovaný rekvalifikační 
kurz ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. Studenti a absolventi se mohou účastnit aktivit, které 
RHK Brno pořádá.
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STUDENT AGENCY k. s.
Adresa společnosti: Dům pánů z Lipé, nám. Svobody 86/17, 602 00 Brno
Kontaktní osoba: Ing. Zdeněk Moravec, obchodní zástupce – zahraniční pobyty

+420 731 545 703
zdenek.moravec@studentagency.cz

Více informací naleznete na www.pracovnipobyty.cz a www.jazykovepobyty.cz

Kdo jsme:
Jsme největší agenturou v České a Slovenské republice, která zprostředkovává pra-
covní, au pair a jazykové pobyty v zahraničí. Společnost vznikla v roce 1993 a díky 
více než dvacetileté zkušenosti je značkou, které lze věřit. Poskytujeme komplexní 
servis a máme tým koordinátorů s vlastními zkušenostmi ze zahraničních pobytů.

Co nabízíme:
• Camp USA
• Work & Travel USA
• Au pair v Evropě a USA
• Farmy Irsko, Norsko a Island
• Stevardi a práce na letištích Velká Británie
• Práce v hotelnictví Velká Británie,
• Praxe v hotelnictví Itálie, Španělsko
• Stáž v USA – obory hotelnictví, marketing, IT
• Working Holiday Kanada a Nový Zéland
• Jazykové kurzy – Evropa, USA, Kanada, Austrálie, Nový Zéland

Jazykový pobyt v zahraničí je efektivní forma studia cizího jazyka v zemi jeho půvo-
du. Nabízíme jazykové pobyty pro dospělé, jazykové pobyty pro děti a mládež a jazy-
kové pobyty pro profesionály, šité na míru business klientele a náročným klientům.
V naší nabídce naleznete krátkodobé pobyty, které jsou příležitostí spojit studium 
cizího jazyka s dovolenou. Ale i zájemcům o dlouhodobé pobyty, kteří si chtějí přivy-
dělat na živobytí a následné cestování v daném zemi, nabízíme možnost vycestovat 
a vyřídíme pobyt v Austrálii nebo na Novém Zélandu.
Současně nabízíme aktuálně volné pozice v centrální kanceláři STUDENT AGENCY v Brně.

Co očekáváme:
Na Kariérním dni PEF Mendelu se rádi setkáme se studenty či absolventy, kteří mají 
zájem vycestovat do zahraničí a účastnit se některého z našich pracovních, au pair 
pobytů nebo jazykových kurzů či studijních pobytů v zahraničí.
Rádi Vám poradíme a zodpovíme všechny otázky před odjezdem, v průběhu poby-
tu i po Vašem návratu.
Těšíme se na Vás.
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SUEZ (SITA CZ a. s.)
Adresa společnosti: Španělská 10/1073, Praha 2

www.sita.cz
Kontaktní osoba: Ing. Tereza Pololáníková

+420 544 425 029
Tereza.Pololanikova@sita.cz

Kdo jsme:
Mezinárodní skupina SUEZ je celosvětovým lídrem v odpadovém hospodářství a vo-
dárenství s obratem 15,14 mld. Eur a téměř 81 tisíci zaměstnanci po celém světě. 
Na český trh skupina vstoupila pod názvem SITA, a to již v roce 2001. Ze sounáleži-
tosti s mateřskou skupinou těží především přenos technologického know-how. V ČR 
zaměstnává více než 1200 zaměstnanců a provozuje přes 40 různých technologií 
pro zpracování, předúpravu a odstranění odpadů. Zaměřuje se na zvyšování materi-
álového, případně energetického využití odpadů. Technologie SITA CZ jsou vybaveny 
energetickými jednotkami, v uplynulém roce bylo v technologiích SITA CZ z odpadů 
vyrobeno více než 88 000 MWh energie.
SUEZ se celosvětově zaměřuje na řešení pro účinnější využívání a ochranu zdrojů. 
Velkou pozornost věnuje dodržování sociálních a ekologických závazků a trvale udr-
žitelného rozvoje spotřeby a výroby.

Co nabízíme:
• zajímavou práci v silné dynamicky se rozvíjející firmě
• zázemí stabilní zahraniční společnosti
• práci pro životní prostředí v perspektivní oblasti zpracování a recyklace odpadů
• možnosti profesního růstu, rozšiřování odborných znalostí
• možnost pracovat se špičkovými odborníky a moderními technologiemi
• zajímavé zaměstnanecké výhody
• uplatnění pro zkušené odborníky i pro čerstvé absolventy středních, VOŠ a VŠ

Co očekáváme:
• ochotu učit se novým věcem
• pozitivní přístup a spolehlivost
• nasazení a flexibilitu
• týmovou práci
• aktivní a odpovědný přístup k řešení problémů

Přijímací proces:
Volné pozice naleznete na www.sita.cz v sekci Kariéra. Uchazeči splňující kritéria výbě-
rového řízení budou pozváni na osobní pohovor. Výběrové řízení probíhá formou indi-
viduálních rozhovorů s nadřízeným, součástí mohou být dotazníkové či jazykové testy.
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SVITAP J. H. J., spol. s r. o.
Adresa společnosti: Kijevská 423/8, Svitavy 568 02 
Kontaktní osoba: Mgr. Monika Vinklerová, ředitelka marketingu

Kdo jsme:  
Česká textilní firma s dlouholetou tradicí, zaměstnává 500 lidí v pěti různých divi-
zí, které fungují samostatně dle baťovského systému.
Naše výrobky: PE kašírované tkaniny pro zemědělství, stavebnictví a obalový prů-
mysl, technické tkaniny, stanovky, lněné tkaniny, konfekce – stany, haly, plachty, 
bytový textil – propagujeme vlastní značku výrobků z mikrovlákna SLEEP WELL, 
koženky a syntetické usně.

Co nabízíme: 
• praxi na různých odděleních firmy,
• zpracování námi zadaných témat BP a DP,
• volná pracovní místa.

Co očekáváme: 
• chuť do práce a učení se novým věcem,
• nebát se změn a inovativních přístupů,
• jakožto představitelé online generace se i my chceme učit od vás!!!
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TE Connectivity
Adresa společnosti: K AMP 1293, 664 34 Kuřim
Kontaktní osoba: Jana Křivánková, Silvie Rampouchová

Kdo jsme:
TE Connectivity je s obratem 12 mld. USD světovým lídrem v oblasti konektivity 
a propojení. Naše řešení konektivity a senzorová řešení jsou základem dnešního 
stále propojenějšího světa. Naši inženýři převádí své vize do reality – mění, co je 
možné, za použití inteligentních a vysoce výkonných produktů a řešení osvědčených 
v nejnáročnějších podmínkách. Našich 72 000 kolegů, včetně více než 7000 inžený-
rů, je partnerem pro zákazníky ve více než 150 zemí mnoha průmyslových odvětví. 
Svůj podnikatelský úspěch stavíme na čtyřech firemních hodnotách – integrita, 
zodpovědnost, týmová práce a inovace. Jsme hrdí na to, že jsme byli vloni i letos 
oceněni jako Nejetičtější firma světa. Náš moderní závod 7 km severně od Brna je 
svým výrobním programem zaměřený na automobilový průmysl: konektory, ka-
beláže pro připojení AirBagu, palivových pump a vstřikování, pro hybridní a elektro 
vozy, pojistkové skříně, konektory s příslušenstvím pro xenonová světla. Máme více 
než 2700 zaměstnanců.

Co nabízíme:
Bakalářky, diplomky, stáže, praxe při studiu pro studenty technických oborů v od-
dělení kvality, inženýringu, galvanovny a další. Práce pro absolventy. Letní brigády 
ve výrobě. Každý třetí čtvrtek v měsíci pořádáme Den otevřených dveří. 
Benefity:
• Perspektivní zaměstnání v rostoucí společnosti se sídlem v Kuřimi, 
• Adaptační program, důkladné vstupní školení, e-learningové programy, 

zahraniční onboardingové stáže
• Systém vzdělávání, podpora kariérního rozvoje a růstu napříč celou firmou
• týden dovolené navíc, flexibilní pracovní dobu, 
• 13. plat, čtvrtletní bonusy, příspěvek na závodní stravování a na dopravu dle 

vzdálenosti bydliště
• práce v čistém a příjemném prostředí moderního závodu, autobusové 

nádraží přímo před závodem s velmi dobrým spojením
• výhodné vstupy do wellness a další relax aktivity, výhodné tarify mobilního 

operátora a bankovních služeb
• firemní a teambuildingové akce, právní a psychologické poradenství zdarma

Co očekáváme:
Studium technického oboru a komunikativní angličtinu. Zájem o obor, nadšení, 
aktivitu a spolehlivost.
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Umím se prosadit, s. r. o. 
Adresa společnosti: Nové sady 2, 602 00 Brno
Kontakt: info@umimseprosadit.cz

+420 604 301 514

Kdo jsme:
Jsme vzdělávací společnost, která se zaměřuje na osobnostní růst, profesní vzdělá-
vání a studentské stáže. 
Pořád přemýšlíš, co v Tobě dříme za osobnost? Objev ji s námi. Víme jak na to!

Co nabízíme:
• Pořádáme akční studentské stáže, kde máš možnost stínovat profíky 

ve svém oboru – získej u nás skvělou praxi a hodnotné kontakty 
na zaměstnavatele

• Koučujeme studenty – využij našich ochutnávek koučování zdarma
• Zakládáme komunity, kde se podporujeme v dosažení vysněných cílů
• Pro naše obchodní partnery pořádáme výběrová řízení na atraktivní 

pracovní pozice a brigády
• Organizujeme pro vás vzdělávací semináře za zvýhodněné ceny  

pro studenty – Barevná typologie osobnosti, Prezentace a komunikace,  
Jak uspět na přijímacím pohovoru, Správně stanovené cíle,  
Manažerské dovednosti apod. 

Co očekáváme:
Zakládáme si na tom, že náš tým tvoří profíci z praxe, kteří mají své firmy, vize a tou-
hu sdílet své zkušenosti s mladými nadanými lidmi, jako jsi Ty!

Pokud se chceš zapojit do vzdělávání, stáží, pracovních nabídek či jiných projektů, 
pošli své CV a krátkou motivaci na info@umimseprosadit.cz, do předmětu uveď 
„Kariérní den“.

Přidej se k nám a sleduj nás na www.facebook.com/umimseprosadit  
a www.umimseprosadit.cz.
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UniCredit Bank  
Czech Republic and Slovakia, a. s.
Adresa společnosti: Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4
Kontaktní osoba: Lenka Vyhleďalová, Senior HR Business Partner

lenka.vyhledalova@unicreditgroup.cz

Kdo jsme:
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia je silná a dynamicky se rozvíjející ban-
ka, součást jedné z největších bankovních skupin ve střední a východní Evropě. Po-
skytujeme širokou škálu kvalitních a inovativních bankovních produktů firemním, 
privátním a retailovým klientům. Jsme jednou z nejsilnějších bank na trhu v ob-
lasti projektového, strukturovaného a syndikovaného financování, korporátního 
financování a exportního financování. UniCredit Bank zahájila svoji činnost na tu-
zemském trhu 5. listopadu 2007. Vznikla integrací dvou úspěšných bankovních 
domů HVB Bank a Živnostenské banky. Od prosince 2013 UniCredit Bank v České 
republice a na Slovensku poskytuje bankovní produkty a služby pod jednotným 
obchodním názvem UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.

Co nabízíme:
Talentovaným studentům a absolventům, kteří mají motivaci se dále učit a rozvíjet, 
nabízíme:
• Bezplatné stáže v maximální délce 3 měsíce, během nichž můžete získat  

zajímavou pracovní zkušenost ještě v průběhu studia a můžete si ověřit 
teoretické znalosti v praxi.

• Trainee program PRIMA pro absolventy vysokých škol, v rámci kterého se 
absolventi aktivně zapojí pod vedením zkušených manažerů do každodenní 
práce konkrétní pozice. S naší pomocí pak intenzivně pracují na rozvoji 
svých odborných dovedností, znalostí a také na svém osobním růstu.

• Spolupráci na bakalářských a magisterských pracích dle volné kapacity  

Co očekáváme:
• Ukončené vysokoškolské vzdělání (nejlépe se zaměřením na ekonomii, 

matematiku)
• Velmi dobrou znalost angličtiny (slovem i písmem), další jazyk výhodou
• Schopnost rychle se orientovat a učit se novým věcem
• Ochotu a chuť dále se vzdělávat
• Dobré komunikační a prezentační dovednosti
• Sebevědomí, energii a proaktivitu



Brno for you
Nově vzniklý spolek podporuje mládež v oblastech neformální-
ho vzdělávání, osobního rozvoje, vytváření mezinárodního přá-
telství, popularizuje dobrovolnictví a zvyšuje povědomí cizích 
kulturách. Neformální vzdělání je přístup, který je realizován 
mimo školské instituce. Evropská komise podporuje projekty 

pro mládež, vzdělávací pobyty po celé Evropě. Díky těmto krátkodobým projektům 
se mladí lidé obohacují o znalosti z různých oblastí jako je například ochrana život-
ního prostředí, podnikání, historie a mnohé další. Tyto projekty jsou financovány 
programem Erasmus+ (2014–2020).
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Finance inteligentně
Jsme tým lektorů a přinášíme originální systém finančního vzdělávání. Systém, který 
povýší finanční znalosti a gramotnost nejen dospělým, ale i dětem.
Prostřednictvím odborných seminářů ukazujeme principy, které jsou základním pilí-
řem při budování osobního a rodinného majetku. Naším cílem je sdělovat informace 
z finančního světa přeložené do srozumitelného jazyka a předat Vám finanční vzdě-
lání, které pochopíte.
Přednášíme po celé České republice, v malých i velkých městech, školách, v rodinných 
firmách, na úřadech práce, v neziskových organizacích a dalších skupinách.
Přijďte se podívat na naše semináře a přesvědčte se sami na vlastní oči a uši, že Finan-
ce inteligentně v našem podání musí vidět a slyšet každý z Vás. 

Ing. František Nekovář
Vystudoval strojní fakultu ČVUT Praha, obor ekonomie a  řízení stro-
jírenské výroby. V osmdesátých letech odešel do emigrace. Podnikal 
v Německu.a západní Africe, kde řídil společnost pro průzkum a těž-
bu zlata. Nyní řídí projekt na záchranu pralesů v Kongu a neziskovou 
organizaci, kterou jsem před lety k tomu účelu založil (www.green-
lungs.net). V posledních 30 letech se zabýval otázkami teorie řízení. 
Výsledkem jeho práce je univerzální postup, algoritmus úspěšného 
řízení, který lze vystopovat na všech úrovních rozhodování. Definu-
je, jak řídící algoritmy probíhají a jak lze tyto činnosti optimalizovat.

Doprovodný program
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Marta Kalová
Consultant Permanent Placement

Zabývám se vyhledáváním kandidátů pro naše klienty. A k tomu 
vše, co s tím souvisí – od oslovení či inzerce, vyhledávání kandi-
dátů na LinkedIn  přes pohovor, nejradši po blahopřání k nové 
práci.  Moji hlavní  úlohou je pomoci firmám najit správné za-
městnance a kandidátům najít vhodné pozice. Kromě technic-
kých pozic obsazuji i pozice pro centra sdílených služeb, které 
mohou být zajímavým pracovním startem pro absolventy.
Kontakt: marta.kalova@adecco.com

Drahomír Hájek
Web designer, Grafik designer, UX specialista 

Automechanik co se vzhlédl v designu webových stránek a UX. 
Po vystudování VŠ chvíli působil jako freelancer. Poté přešel 
do internetové agentury, kde působí druhým rokem. Stále aktiv-
ně tvoří weby i po práci na opensource řešení wordpress.

Institute of Applied Psychology 
Naše organizace, Institute of Applied Psychology (www.psychometry.cz) je profe-
sionální psychologická společnost, která se specializuje na výzkum, vývoj a prodej 
psychodiagnostických metod pro oblast psychologie práce, organizace a řízení.

Naše služby v kostce:
• Komplexní individuální osobnostní psychodiagnostika/Osobnostní profil
• Personálně – psychologický audit stávajících zaměstnanců
• Komplexní psychologicko – personální služby v oblasti výběru zaměstnanců

• A: od A–Z – výběr osobnostně ideálního zaměstnance
• B: implementace našich psychodiagnostických metod do firem  

pro autonomní využívání
• Vzdělávání v oblastech měkkých dovedností na podkladu ověřeného 

osobnostního profilu
• posluchačů
• Tematické workshopy
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Lucie Vystrčilová
Vystudovala jsem obchodní akademii a po maturitě 
zamířila na Provozně ekonomickou fakultu Mende-
lovy univerzity v Brně. Po absolvování bakalářského 
stupně studia jsem se rozhodla zaměřit na marke-
ting, moje specializace byla komerční komunikace. 
Při studiu jsem pracovala v personální agentuře, kde 
jsem sbírala zkušenosti především v oblasti agen-
turního zaměstnávání a pracovního práva. Ty jsem 
po úspěšném získání diplomu dále rozvíjela a věno-
vala se oblasti HR tentokrát však spíše se zaměřením 

na permanent placement. Tuto korporátní sféru jsem zanedlouho opustila a začala 
se věnovat projektům Devolveo a Inbeauty.cz. Zde řeším operativní i strategické 
body a soustředím se na oblast personalistiky. 
V Devolveu pomáháme budovat kariéru studentům IT už v době jejich studia, na zá-
kladě jejich požadavků jim hledáme vhodné brigády a praxe, aby zvyšovali svoji hod-
notu na trhu práce. Také pro ně pořádáme různé kurzy a přednášky, aby se vzdělávali 
i v oblastech, které nejsou ve školách tolik řešeny. 
V Inbeauty.cz se podílíme na promo akcích našich klientů a pomáháme jim dělat 
jejich eventy krásnější.
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