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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 třetím ročníku Kariérního dne MENDELU.

Dlouhodobým cílem naší univerzity je již od jejího založení nejen poskytování co 
nejkvalitnějšího vzdělání v úzkém propojení s praxí, ale také podání pomocné ruky 
vám všem, kteří jednou budete hledat odpovídající profesní uplatnění. Kariérní 
den MENDELU je jedinečnou možností, jak se seznámit s významnými firmami 
našeho regionu v přátelském prostředí a na jednom místě. Návštěva této akce 
může významným způsobem ovlivnit rozhodnutí o vašem budoucím profesním 
směrování a otevřít vám pohled na možnosti, které se vám nabízí. Může se stát 
příležitostí k navázání přímé spolupráce s potencionálním zaměstnavatelem a stát 
se pozitivním milníkem vaší budoucnosti, která, jak pevně věřím, bude plná mnoha 
studijních i osobních úspěchů. 

prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc.
rektor
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2017
Program Kariérního dne MENDELU 12. 4. 2017

09.00–15.00 Prezentace firem na stáncích v přízemí budovy Q
39 společností Vám představí pracovní příležitosti, stáže a praxe ve firmách, 
které jsou vhodné pro studenty a absolventy MENDELU. 
Čekat na Vás budou společnosti: 

09.00–15.20 Doprovodný program
Učebna Q13
9.00–9.20  Nastartujte kariéru pomocí stáže!
9.30–10.20 Všechno, na co byste se měli zeptat a nedočtete se to v inzerátu. 
10.30–11.20 Klíč k úspěchu v labyrintu komunikace.
11.30–12.20 Jednotka rychlé akce.
12.30–13.20 Poznej svoji cenu!
13.30–14.20 Odstartuj svou kariéru s nejlepšími!
14.30–15.20 Úspěch bolí.
Učebna Q14
9.00–9.50  Ty máš na víc, podnikni to!
10.00–10.50 Otevřeme Ti dveře do světa práce.
11.00–11.50 Úžasné projekty v Accenture.
12.00–12.50 The 3rd Way: Nakopni svou kariéru.
13.00–13.50 Jak napsat životopis, který zaujme, a vyvarovat se nejčastějších chyb.
14.00–14.50 Firma Kleffman.

V průběhu celého dne individuální konzultace:
• životopisů, motivačních dopisů a profilů na LinkedIn,
• vlastní vystupování a záležitosti sebeprezentace se zpětnou vazbou, sladění osobního,  

studijního a pracovního života, vyváženost životního stylu, etika a etiketa, finanční  
a ekonomická gramotnost, podnikavost a podnikatelský záměr, zaměstnání  
a personální záležitosti, ochrana spotřebitele a jeho zájmů, řešení vztahových  
situací a konfliktů.

Accenture • AGROFERT, a. s. • AGROTEC Group • AIESEC Brno • Allianz pojišťovna, a.s. 
Asseco Central Europe, a. s. BENAWOOD s. r. o. • Contipro a. s. • Česká pojišťovna a.s. • De Heus a.s. 
Dixons Carphone CoE, s. r. o. • E.ON Česká republika, s. r. o. • EmbedIT (Home Credit International) 
EuroPair s. r. o., COOLAGENT • EYELEVEL s. r. o • FNZ • HANAGRAIN J. T. J., s. r. o. • Home Credit a. s. 
Kaufland Česká republika v. o. s. • KBC Group NV Czech Branch, Shared Service Center 
Kleffmann Group s.r.o. • KPMG Česká republika • Lidl Česká republika, v. o. s. • Ministerstvo zemědělství 
NetSuite Czech Republic, s. r. o. • Partners • PetCenter CZ, s. r. o. • PPG Industries Czech Republic, s. r. o. 
Pracovní portál Profesia.cz • Provident Financial, s. r. o. • Randstad s. r. o • Ranger Communication Centres a. s. 
SAP Labs Česká republika • Savencia Fromage & Dairy Czech Republic • Státní zemědělský intervenční fond 
STUDENT AGENCY k. s. • TON a. s. • Umím se prosadit, s. r. o. • Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
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Doprovodný program
UČEBNA Q13

9.00–9.20 NASTARTUJTE KARIÉRU POMOCÍ STÁŽE!
Markéta Lasovská, Cesta pro mladé

O tom, že pro získání dobrého zaměstnání je důležitá praxe, jste určitě slyšeli už 
Xkrát. Ráda bych tuto pravdu posunula trochu dál a zamyslela se nad tím, jak praxi 
využít ve svůj prospěch, jaké konkrétní výhody přináší a jak je možné praxi v oboru 
získat. V rámci Cesty pro mladé propojujeme studenty VŠ s firmami a pomáháme 
jim tak získat zajímavou praxi v oboru, který studují. Díky kvalitní stáži se můžete 
stát profesně atraktivnější, tak proč to nezkusit?

9.30–10.20  VŠECHNO, NA CO BYSTE SE MĚLI ZEPTAT 
A NEDOČTETE SE TO V INZERÁTU.
Martin Pavelka a Tomáš Princ, LIDL

Prezentace a povídání o tom, o čem se v inzerátu nedočtete. 

10.30–11.20 KLÍČ K ÚSPĚCHU V LABYRINTU KOMUNIKACE ANEB 
7 + 1 TAJEMSTVÍ MEDIAČNÍCH TECHNIK PRO OSOBNÍ ROZVOJ
Radoslav Režňák

Jak se rychle zorientovat v komunikačním okolí a umět účinněji 
dešifrovat řeč těla? Jak lépe rozvinout své silné stránky v komuni-
kačních dovednostech? Jak snadněji získávat lidi na svou stranu? 
Na tyto a další otázky budeme společně hledat odpovědi, případně 
si klást otázky navazující. Názorně si vyzkoušíme praktické ukázky 
a ukážeme příklady dobrých řešení s postupů. Pravděpodobnost 
úspěchu na cestě sebeprezentace podpoříme praktickými tipy s vy-
užitím příležitostí, silných stránek a sdílenou zpětnou vazbou.

11.30–12.20 JEDNOTKA RYCHLÉ AKCE 
Jirka Fogl, EmbedIT

Mít účet v bance, ovládat jej online nebo třeba platit kartou kdykoli a kdekoli je 
dnes naprostá samozřejmost. Jak zajišťujeme, že naše online služby jsou vždy do-
stupné a klienti nejsou omezováni výpadky? Představíme vám síť navrženou pro 
vysokou dostupnost, její monitoring a způsoby, kterými zajišťujeme okamžitou 
reakci na vznikající obtíže.
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12.30–13.20 POZNEJ SVOJI CENU!
Michal Novák, Profesia

Víte, jakou cenu máte na trhu práce? Jak se připravit na otázky ohledně očekáva-
né mzdy? Zodpovíme si tyto a další otázky, se kterými se můžete na pracovním 
pohovoru setkat.

13.30–14.20 ODSTARTUJ SVOU KARIÉRU 
S NEJLEPŠÍMI!
Netsuite

Chceš pracovat  ve firmě, která se opakovaně zařazuje mezi nejlepší zaměstnava-
tele v regionu, je světovou jedničkou na trhu s cloudovým řešením pro podnikové 
informační systémy a za loňský rok dosáhla miliardových tržeb? Chceš prožít at-
mosféru start-upu s jistotami korporátu a s nadstandardním osobním ohodnoce-
ním? Přijď se podívat, jaké to je být součástí týmu NetSuite, a dozvědět se, jak by 
tvoje budoucí práce mohla vypadat.

14.30–15.20 ÚSPĚCH BOLÍ
Jiří Wagner

Každý začátek je těžký. Každý má svou cestu a ta má není pro jen 
tak někoho. Každý vidí jen pozlátko, auta, peníze, ale co se skrývá 
za tím pravým úspěchem a co to vlastně úspěch je? Jaké měřítko 
si zvolit? A jak je důležité být úspěšný v dnešním světě? Co můžete 
pro svůj vlastní úspěch udělat?

UČEBNA Q14

9.00–9.50     TY MÁŠ NA VÍC, PODNIKNI TO!
    Jakub Tížek

Láká tě svoboda v podnikání, ale nevíš jak začít? Chybí ti peníze 
nebo nápad? Pak doraž na první byznys workshop svého druhu. 
Minimum teorie, maximum praxe. 
Ukážu ti, že i student může začít podnikat bezpečně, s pár korunami 
v kapse. 

10.00–10.50 OTEVŘEME TI DVEŘE DO SVĚTA PRÁCE
Randstad

Pojďte si s námi popovídat o trhu práce! Seznámíme vás se současnými trendy, 
přiblížíme některá důležitá fakta a čísla (nezaměstnanost & její vývoj, průměrná 
mzda na absolventských pozicích napříč všemi segmenty aj.). Doporučíme možné 
cesty a způsoby při hledání vysněného povolání a samozřejmě rádi zodpovíme 
všechny dotazy. 
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11.00–11.50 ÚŽASNÉ PROJEKTY V ACCENTURE
Petr Misák, Accenture

Na přednášce vám představíme, jaké zajímavé a často futuristické projekty globál-
ní společnost Accenture celosvětově dodává pro své klienty v oblastech bankovnic-
tví, telekomunikací či výroby.

12.00–12.50 THE 3RD WAY: NAKOPNI SVOU KARIÉRU
Joseph Deignan a Anna Vitešníková, Dobrovolnické centrum 67
Tento inspirativní seminář, vedený dvěma profesionály z Brna, se 
zaměří na start kariéry v kontextu „The 3rd Way Opportunities“. 
Možná jste přesvědčeni, že nemáte jiné možnosti než ty tradiční: 
1. další studium alias "věčný student", 
2. čekání na vhodnou pracovní příležitost, nějakou skvělou 
 nabídku. 
Ale je tu také další, třetí cesta, kterou vám představíme na semi-
náři. Uslyšíte osobní příběhy, inspirativní výpovědi úspěšných lidí, 
kteří nečekali a nakopli svou kariéru. A co vy, znáte svoje možnosti? 
V prezentaci se bude střídat čeština s angličtinou, vítáme otázky a pří-
spěvky do diskuze.

13.00–13.50 JAK NAPSAT ŽIVOTOPIS, KTERÝ ZAUJME, 
A VYVAROVAT SE NEJČASTĚJŠÍCH CHYB 

Michaela Piková, CPL Jobs
Mít a nebo nemít fotografii v životopise? Uvádět detaily nebo být 
stručný? Snažit se zaujmout nebo nevyčnívat z řady? 
Na tyto a mnoho dalších otázek týkajících se životopisů a pracovní-
ho pohovoru vám odpovíme na našem workshopu.

14.00–14.50 Firma Kleffman
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Accenture 
Adresa společnosti: V parku 2316/12, 148 00 Praha 4 – Chodov
Kontaktní osoba: Jana Košvancová (Personalistka)

jana.kosvancova@accenture.com

Kdo jsme:
Accenture je globální společnost poskytující odborné služby v oblasti manažerského 
poradenství, technologických služeb a outsourcingu. 

Absolventům MENDELU nabízíme rozmanité pozice na velkých regionálních, evrop-
ských a světových projektech, které mají reálný dopad na to, jak lidé žijí a pracují. 

Globálně má Accenture 394 000 pracovníků ve více než 120 zemích. Tržby společ-
nosti dosáhly 32,9 miliardy dolarů ve fiskálním roce 2016 (končící 31. srpnem 2016).
Pražská pobočka byla otevřena v roce 1991 a v současnosti Accenture v České repub-
lice zaměstnává přibližně 1900 pracovníků.

Co nabízíme:
Hledáme nové kolegy do našich divizí:
• Consulting: Možnost pracovat na pomezí businessu a technologií
• Operations: Práce pro jazykově nadané
• Technology: Developeři, Business Analytici, Testeři, Automatizace, IT 

Infrastruktura, Kybernetická bezpečnost

Přijďte zjistit více na náš stánek!

Co požadujeme:
Hledáme budoucí kolegy, kteří:
• umí pracovat v týmu,
• nebojí se odpovědnosti,
• chtějí dělat špičkovou práci,
• domluví se anglicky,
• chtějí pracovat v mezinárodním prostředí,
• nebojí se nejmodernějších technologií a inovací,
• chtějí přinášet klientům výjimečnou hodnotu.
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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:
Koncern AGROFERT zastřešuje více než 250 společností z odvětví chemie, zeměděl-
ství, potravinářství, lesnictví a dřevařství, pozemních technologií, techniky a dopravy, 
obnovitelných zdrojů a médií. Na podnikatelském úspěchu všech těchto společností se 
podílí celkem 34 tisíc zaměstnanců, kteří dohromady pracují v 18 zemích.

Koho hledáme:
Hledáme absolventy s ukončeným SŠ nebo VŠ vzděláním chemického, potravinářské-
ho, ekonomického nebo technického směru. Hledáme odborníky do všech odvětví na-
šich více než 250 společností.
Lokalita: celá ČR

Co požadujeme: 
Správný kandidát by měl mít dobré organizační schopnosti, být samostatný, komu-
nikativní, iniciativní a ovládat alespoň jeden světový jazyk.

Oceníme: 
V AGROFERTu oceníme lidi s podnikatelským duchem, chutí pracovat a učit se novým 
věcem. Absolventy a studenty, kteří mají zájem s námi budovat a rozvíjet koncern 
AGROFERT.

Co nabízíme:
Nabízíme možnost nastartovat svoji profesní kariéru. Studentům a absolventům 
nejrůznějších studijních oborů nabízíme unikátní mix pracovních příležitostí na-
příč celou Českou a Slovenskou republikou a jedinečnou příležitost pracovat se 
špičkovými odborníky.
Kromě toho je pro nás samozřejmostí naše nové kolegy neustále odborně rozvíjet 
a vzdělávat.

Více se dozvíte na www.agrofert.cz/kariera
Najdete nás také na LinkedIn.
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AGROTEC Group
Adresa společnosti: Brněnská 74, 693 01 Hustopeče 
Kontakt: startcareer@agrotec.cz

+420 519 402 152
www.agrotec.cz

Kdo jsme:
Jsme dynamicky se rozvíjející firma se zaměřením na prodej dopravní, zemědělské 
a stavební techniky více jak dvaceti značek. Zabezpečujeme veškeré servisní služby, 
dodávky náhradních dílů a finanční služby. Jsme společnost s ročním obratem přes 
8 mld. Kč. Působíme v České republice, na Slovensku a v Maďarsku.

Co požadujeme: 
Do týmu se budeš hodit, pokud jsi:
• týmový hráč, který je fér;
• nadšenec do pozemní techniky;
• člověk s technickými znalostmi a chceš se v nich zdokonalit.

Co nabízíme:
TRAINEE PROGRAM
• Nastartuješ si u nás svoji kariéru.
• V začátcích tě podrží opravdoví profesionálové.
• Postavíš se na vlastní nohy.
• Setkáš se s tou nejmodernější technikou v oboru.

A DÁLE
• Staneš se součástí týmu, který je u svých zákazníků velmi ceněný.
• Při komunikaci se zahraničními partnery využiješ cizí jazyky.
• Až 5 dní EXTRA volna.
• Výběr z 10 000 výhod v Benefit plus programu.
• Dotované stravování.
• Zaměstnanecké slevy na nákup vozů ŠKODA a Kia.
• Nejmodernější technologie v oboru.
• Příspěvek na jazykové kurzy.
• Měsíční příspěvek až 1000 Kč na penzijní pojištění.
• Finanční ohodnocení za inovativní pracovní přístup a myšlenky.

Zní to zajímavě? Kontaktuj nás.
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Allianz pojišťovna, a. s.
Adresa společnosti: Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha
Kontaktní osoba: Mgr. Radegast Kuliha

radegast.kuliha@iallianz.cz
+420 724 505 600

Kdo jsme:
Jsme součástí předního světového pojišťovacího koncernu Allianz Group. Na český 
trh jsme vstoupili v roce 1993 a během působení v České republice jsme se vypra-
covali mezi tři největší české pojišťovny. V soutěži Fincentrum Banka roku 2016 
jsme brali první místo ve všech kategoriích vyhrazených pojišťovnám – životní po-
jištění, penzijní společnost, autopojištění. Allianz získala také ocenění Pojišťovací 
inovátor v soutěži Nejlepší pojišťovna roku 2016.

Koho hledáme a co požadujeme:
Pro kancelář Allianz Lidická 69 hledáme asistentku, pro kancelář Purkyňova 74 hle-
dáme obsluhu pobočky.
Chceme člověka, který se nebojí využít příležitost, nestačí mu pouhé zaměstnání, ale 
možnost seberealizace a svobody. Člověka, který si rád hraje.

Co budeš dělat:
Věnovat se lidem, kteří přijdou řešit svoje potřeby. Zaručíš, aby odcházeli spokojení.

Co bys měl umět:
Stačí maturita a ochota na sobě pracovat. Zbytek se naučíš. Není to jako ve škole, kde 
léta čekáš na využití teorie v praxi. Hodí se komunikativní angličtina.

Co nabízíme:
• Spravedlivé ohodnocení. Fixní a výkonnostní plat + prémie.  

Kdo se snaží, vydělá si. 
• Příjemné pracovní prostředí v kolektivu mladých lidí.
• Škola je na prvním místě, práci přizpůsobíme Tvým možnostem.
• Práci, kde budeš moct zůstat i po škole – kariérní růst.
• Podporu, aby ses zdokonaloval a Tvoje úsilí někam směřovalo.
• Pravidelná setkávání s vyšším managementem společnosti, možnost 

spoluovlivnit další směřování lídra na trhu v oblasti inovací pojišťovnictví.
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Asseco Central Europe, a. s.
Adresa společnosti: Budějovická 778/3a, Praha 4 

Žarošická 13, Brno-Vinohrady
Kontaktní osoba: Lenka Frainšicová, HR partner

lenka.frainsicova@asseco-ce.com
+420 603 834 477

Kdo jsme:
Asseco Central Europe, a. s., je členem mezinárodní skupiny Asseco. Je jedním z nej-
silnějších softwarových domů ve střední a východní Evropě. Působí v České republice, 
na Slovensku, v Maďarsku, Německu, Rakousku, Švýcarsku a v Itálii.
Patří mezi nejvýznamnější poskytovatele komplexních řešení a služeb v oblasti in-
formačních technologií v České republice. 
Realizuje náročné projekty jak pro komerční sféru, tak pro státní správu a samosprá-
vu. Portfolio společnosti tvoří softwarové produkty pro veřejnou správu, bankovnic-
tví, pojišťovnictví, stavební spořitelny, zdravotnictví, dopravu nebo utility. Asseco 
CE zaměstnává více než 1770 zaměstnanců. Nejsilnější kompetencí firmy je vývoj 
softwarových řešení na míru pro konkrétního zákazníka. 

Co nabízíme:
Možnost podívat se do „výrobny“ unikátního softwaru např. v oblasti geografic-
kých a informačních systémů, utilit či velkých řešení pro státní, veřejnou správu 
a zdravotní pojišťovny, nekorporátní prostředí bez nudných „open spaců“, interní 
školení (nabízíme tréninky v oblasti hard i soft skills), po pracovním výkonu se 
můžeš jít odreagovat k našim sportovním partnerům – rád plaveš, cvičíš ve fitku, 
hraješ fotbal nebo máš chuť na relax masáž? To vše u nás můžeš mít!

Co požadujeme:
To nejdůležitější je chuť a zájem o oblast IT – ostatní Tě rádi naučíme. Máme mezi 
sebou spoustu zkušených kolegů, kteří Ti nastaví adaptační plán, který Tě povede 
Tvou cestou dalšího rozvoje.
Také bude potřeba i nějaký čas – když budeš mít cca 15–20 hodin týdně, bude to 
super!
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BENAWOOD s. r. o.
Adresa společnosti: Veselíčko 74, 591 01 Žďár nad Sázavou
Kontaktní osoba: Pieter Berlaen – jednatel společnosti

pieter.berlaen@benawood.cz 
+420 602 22 59 66 
www.benawood.cz

BENAWOOD, s. r. o., je česká společnost vyrábějící moderní designový nábytek 
na míru pro značku neococoon® (www.neococoon.be) z Belgie. Naši lidé jsou pro-
fesionálové, vyrábějí nábytek, který odpovídá individuálním požadavkům zákazní-
ků a dokážeme splnit nejvyšší nároky na čistotu provedení. Proto je náš nábytek 
úspěšný na západoevropských trzích. 
Jsme vybaveni profesionálními stroji a nástroji, které nám umožňují vyrábět nábytek 
podle nejvyšších standardů kvality.

V současné době obsazujeme pozici: 
CAD konstruktér (konstruktér výroby nábytku)

Pozice je vhodná i pro absolventy SŠ/VŠ technického zaměření/zaměření na výro-
bu/design nábytku

Stručný popis práce:
• Budete zodpovědný za (technickou) specifikaci a přípravu výroby nábytku 

(skříně a stoly se sklem či keramikou) 
• Budete se podílet na vývoji a konstrukci nových výrobků/kolekcí 
• Budete se podílet na optimalizaci aktuálních výrobních sérií 
• Budete mít příležitost využívat nejmodernější software v oblasti výroby 

zpracování dřeva/nábytku

Více informací na: www.benawood.cz/kariera

Nabízíme i spolupráci na projektech v rámci stáže nebo brigády pro studenty SŠ/VŠ 
technického zaměření/zaměření na výrobu/design nábytku.
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Contipro a. s.
Adresa společnosti: Dolní Dobrouč 401, 561 02 Dolní Dobrouč

www.contipro.com 
Kontaktní osoba: Mgr. Eva Myšáková – Manažerka vzdělávacích programů 

mysakova@contipro.com 
+ 420 465 519 584 
+ 420 777 357 969 

Mgr. Vítězslav Řešátko – Personalista 
vitezslav.resatko@contipro.com 
+420 465 519 561

Kdo jsme: 
Contipro, a. s., se více jak dvacet pět let zabývá výzkumem, vývojem a biotechnolo-
gickou výrobou aktivních látek pro kosmetický a farmaceutický průmysl. Díky vyso-
ké kvalitě svých produktů a významnému zázemí patří mezi přední světové výrobce 
kyseliny hyaluronové, kterou exportuje do více než 60 zemí světa. V současnosti 
zaměstnává společnost 250 pracovníků, z nichž téměř polovinu tvoří vědci z R & D. 
Na celkové ploše 3950 m2 se nachází laboratoře vybavené nejmodernějšími přístroji. 

Co nabízíme:
• Odborné stáže (v délce minimálně jeden měsíc)
• Vedení bakalářských, diplomových prací i disertačních prací
• Program pro doktorské studenty
• Trainee programy
• Volné pracovní pozice napříč společností také pro absolventy
• Pružnou pracovní dobu a mnoho dalších benefitů
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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 život-
ního 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 5600 obchodních zástupců se na více než 4500 obchodních místech stará 
o maximální spokojenost klientů.
Česká pojišťovna spravuje téměř osm milionů pojistných smluv a její tržní podíl 
na domácím trhu dosahuje 23,1 %.

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

• Analýza, Finance, Pojistná matematika
• Produktový management a Risk management
• Likvidace, Call 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…) 

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 
Více informací o konkrétních nabídkách nebo třeba i prohlídku pracovišť naleznete 
na http://ceskapojistovna.jobs.cz/
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De Heus, a. s.
Adresa společnosti: Marefy 144, 685 01 Bučovice
Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Kouřilová

zkourilova@deheus.com
www.deheus.cz

Jedním z nejvýznamnějších výrobců krmných směsí v ČR a na Slovensku je desátým 
rokem společnost De Heus, a. s. Jedná se o českou pobočku mezinárodní nizozem-
ské společnosti De Heus Animal Nutrition, která patří mezi 20 největších výrobců 
krmiv pro hospodářská zvířata na světě. Společnost má vlastní výrobní závody kro-
mě Nizozemí a ČR také v Polsku, Španělsku, Portugalsku, Srbsku, Rusku, Vietna-
mu, Brazílii, Jihoafrické republice, Egyptě a Etiopii, a do mnoha dalších zemí své 
produkty vyváží. Od svého založení v roce 1911 společnost vlastní již 4. generace 
rodiny De Heus. 

V ČR odstartovalo působení De Heus v roce 2007 odkoupením bývalých Slavkov-
ských krmných směsí sídlících v Marefách u Bučovic. V roce 2009 proběhla akvizice 
Zemědělských služeb Běstovice ve východních Čechách u Chocně. Spojením těchto 
firem v roce 2010 vznikla De Heus, a. s., která zaměstnává celkem 147 lidí. Výrobna 
v Marefách je největší továrnou na výrobu krmiv v ČR i SR. V loňském roce se zde vy-
robilo 151 tis. tun krmiva, kterými se zásobují farmy zejména u nás a na Slovensku. 
Celkově De Heus, a. s., vyrobila vloni okolo 284 000 tun krmných směsí, což je his-
torický rekord společnosti. Hlavní část produkce tvoří krmiva pro drůbež, následují 
produkty pro prasata a skot. Nedílnou součástí výrobního programu jsou pytlovaná 
krmiva pro koně a drobnochovy vyráběná pod značkou Energys® a Energys® HOBBY. 

V roce 2015 jsme otevřeli novou výrobnu krmných směsí v Běstovicích u Chocně. 
Tato továrna je vybavena nejnovějšími technologiemi a díky tomu je výrobní kapaci-
ta závodu dvojnásobná. V roce 2016 jsme expandovali na maďarský a německý trh. 

Více informací o nás a o aktuální nabídce volných pracovních míst můžete shléd-
nout na www.deheus.cz. Své životopisy a případné dotazy pište na zkourilova@
deheus.com.
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Dixons Carphone CoE, s. r. o.
Address: Trnitá 491/5, 602 00 Brno
Contact: Alena Krejčířová

brnohr@dixonscarphone.com

Information about our company:
Dixons Carphone is Europe’s leading specialist electrical and telecommunications 
retailer and services company.

Dixons Carphone Centre of Excellence is providing a wide range of finance, busi-
ness administration, logistics, IT and HR services for the Dixons Carphone Group’s 
UK & Ireland, Nordic and Spanish Retail businesses. We are located in the city 
centre and our story started 10 years ago with providing transactional services. So 
far we developed to Centre of Excellence with almost 600 employees and we are 
providing the core and complex activities to our business partners.

We offer: 
What makes us loving our job is diversity, complexity and opportunity to challenge 
conventions and contribute to key business activities.
In our office you get in touch with senior IT developers, experts in finance field, mas-
ters in logistics or HR services and you can also become of them – our programs of 
training & development include certifications and courses like ACCA, CIPD, Project 
Management, Leadership skills, Excel, SAP, Power BI and variety of soft skills topics.
We also support work-life balance with activities like health & beauty week, fruit 
days, runner ś club and with a lot of company events, typically connected with 
charity contribution.
Get in touch and turn your career with us!

We expect:
Communicative knowledge of English language, knowledge of Spanish or any of Nordic 
languages is a big advantage. Crucial is either financial/administration background, 
or IT degree, since these departments are growing and we are typically looking for 
talented colleagues to join us. 
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E.ON Česká republika, s. r. o.
Adresa společnosti: F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice
Kontaktní osoba: HR Direct – hrdirect.cz@eon.com

+420 389 112 222

Kdo jsme:
Společnost E.ON je mezinárodní holdingová společnost se silným postavením na ev-
ropském trhu. Vedení koncernu sídlí v německém Essenu. Kromě zajišťování spolehlivé 
a bezpečné dodávky energií se zaměřuje na obnovitelné zdroje, chytré energetické 
sítě a inovativní zákaznická řešení, která jsou základním stavebním kamenem nového 
energetického světa. V rámci České republiky dodává E.ON elektřinu 1,2 milionům zá-
kazníků a zemním plynem zásobuje více než 220 000 zákazníků. Společnost E.ON se 
sídlem v Českých Budějovicích a Brně je stabilním zaměstnavatelem, který dává práci 
více než 2500 lidem převážně v jižních Čechách, na Vysočině a jižní Moravě.

Co nabízíme:
Aktivním studentům nabízíme nejen možnost absolvovat v naší společnosti povinnou 
praxi či získat stipendium, ale také seznámit se během dvoudenní exkurze s fungová-
ním finančních a obchodních útvarů v rámci Finance nebo Sales Academy. Absolven-
tům nabízíme možnost získat první pracovní zkušenost v rámci našich absolventských 
programů E.ON Graduate Program Finance nebo Sales & Marketing. Dejte šanci ener-
getice a třeba zjistíte, že energie je i vaše jasná budoucnost!

Finance Academy 19.–20. dubna 2017 uzávěrka přihlášek: 15. dubna 2017
Sales Academy 25.–26. dubna 2017 uzávěrka přihlášek: 15. dubna 2017
E.ON Graduate Program Finance uzávěrka přihlášek: 16. dubna 2017
E.ON Graduate Program Sales & Marketing uzávěrka přihlášek: 16. dubna 2017
Stipendijní program bude vyhlášen v květnu 2017

Na všechny programy je možné se přihlásit prostřednictvím www.kariera.eon.cz.
Zůstaňte s námi v kontaktu na www.facebook.com/eonkariera.

Co požadujeme:
• Studium ekonomické VŠ 
• Dobrá znalost anglického jazyka 
• Inovativní myšlení a zodpovědnost
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EmbedIT  
(Home Credit International)
Address: Evropská 17, Praha 6

Holandská 10, Brno
Varenská 51, Ostrava

Contact: kariera@embedit.cz

Information about our company:
EmbedIT is a 100% Czech IT Centre that provides IT services including design and 
support to Home Credit Group and Air Bank (PPF Group). Our internally designed 
and developed applications serve over 45 million customers in 11 countries, inclu-
ding Russia and China. Production Services team manages 20 data centers wor-
ldwide with a volume of more than 200 million transactions per day produced in 
network of over 187 thousand points of sale, loan offices, branches and post offices. 
Our team of more than 800+ professionals is located in 3 Czech cities: Prague, Brno, 
and Ostrava.

We offer:
For gratudates we have positions such a developer, tester or test analyst. In May 2017 
we are going to organize Java Trainee Program. Our goal with this program is train our 
future Java Developers.

We are looking for:
Energic enthusiasts with drive who are willing to constantly learn and move their 
own limits while slowly becoming experineced developers or analysts.
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EuroPair s. r. o., COOLAGENT
Adresa společnosti: Divadelní 4, 602 00 Brno
Kontaktní osoba: Mgr. Šárka Kuchtová

Kdo jsme:
Duben roku 1995 – BABY COOLAGENT – Jeho rodné jméno bylo EuroPair – název 
COOLAGENT vznikl až později. Ze začátku jsme posílali jen Au Pair do Velké Británie, 
v krátké době přibyly i ostatní země a program Au Pair USA, který se stal hitem. 
Následovaly jazykové kurzy a po otevření pracovního trhu jsme jako jedni z prvních 
zavedli pracovní pobyty v Evropě a později i USA a možnost studovat v Austrálii. 
Momentálně jsme pro Vás k dispozici v Brně, Praze, Bratislavě a Košicích.
Pokud přemýšlíte nad tím strávit nějaký čas v zahraničí, ať už jen přes léto nebo dlou-
hodobě, neváhejte a obraťte se na nás. Rádi Vám poradíme vybrat vhodnou variantu 
:-) U vybraných programů lze umístit i dvojice/páry společně.
Osobní přístup je u nás samozřejmostí!

Co nabízíme:
• Jazykové pobyty – studium různých cizích jazyků po světě
• Au Pair pobyty (pobyty kulturní výměny) Evropa, USA a Čína
• Animátorské pobyty – Řecko, Kypr od 6 měsíců, Španělsko od 4 měsíců
• 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

 
Co požadujeme:
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 ces-
tovat i se základní znalostí cizího jazyka.
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EYELEVEL, s. r. o.
Address: Logistický terminál Nupaky 148, 251 01 Říčany, Praha-východ
Contact: Nikola Borecká

nikola.borecka@eyelevel.com
+420 604 457 733

Information about our company:
ONLY SKY IS THE LIMIT – BECOME PART OF EYELEVEL FAMILY
EYELEVEL helps build the success of its clients and their brands by providing an 
excellent level of services in design, engineering, production, distribution and im-
plementation of retail fixtures globally.  
Our clients are large multinational companies (adidas, Nike, Vans, The North Face, 
CK, Starbucks) and their brands are leaders in their categories. EYELEVEL helps 
build the success of our clients by delivering unique retail solutions including 
Branded Stores, Shop–in–shops, Product Displays and In-Store communication 
and Digital solutions.
Leading brands work with our world-class teams on integrated solutions delivering 
higher traffic, bigger sales and stronger brand preference. It is our outstanding 
people and our “can do” culture that enables us to constantly exceed expectations 
on all levels of client service.
By joining EYELEVEL and bringing your dedication and passion, you not only get 
unlimited development opportunities in our branches worldwide but also the sup-
port of  an informal and friendly environment, challenging work and freedom to 
use your talent.
Are you ready for the challenge?

What can we proudly offer?
JOIN THE ROLLER-COASTER RIDE
Become part of a dynamic and expanding organization with its roots in Prague and 
branches all over the world. 
We look for proactive talents with various backgrounds of expertise such as Fur-
niture Design, Engineering & Production, Project and Account Management, Lo-
gistics, IT and Distribution. Study experience at the Faculty of Forestry and Wood, 
Faculty of Engineering or Faculty of Economics is an advantage. 

Are You a Student?
Apply for our Internship/Trainee program. 
We offer 2 to 6 months paid Internships/Trainee programs based on a part time or 
full time contract.  During this time you will have an opportunity to find the right 
match within the company and develop in various fields of our business.
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FNZ
Your Career – Our Success – It’s a symbiotic relationship

Adresa společnosti: Rašínova 637/7, 602 00 Brno
Kontaktní osoba: Jana Pánková

+420 778 099 865
czrecruitment@fnz.co.uk
www.fnz.com/careers

About us: 
FNZ is the market leading provider of technology and investment administration ser-
vices to major financial institutions in the platform and wealth management sectors. 
We partner with life companies, banks and asset managers to enable them to develop 
and distribute financial products and services to their customers across all major dis-
tribution channels. 
FNZ employ over 1000 people with offices in Edinburgh, London, Bristol, Brno, Wel-
lington, Hong Kong, Sydney, Melbourne, Singapore and Shanghai.
The FNZ Solution Centre in Brno, is located in the heart of the City (Rasinova 7), where 
we currently employ over 380 specialists working in a multi-national teams. 

We are looking for: 
We currently have the following job opportunities for students, graduates and also 
for experienced specialists: 
• Production Support Developers 
• Analysts
• Investment operations officers 
To work for FNZ you do not have to be an experienced expert, but you should be a pro-ac-
tive person with advanced knowledge of the English language, have basic knowledge of 
coding if you want to be a developer, and be keen to learn new things every day.

We offer: 
• Friendly, open, relaxed environment 
• Multinational teams
• Strong learning focus
• Knowledge transfer and training sessions 
• English speaking environment
• Cafeteria
• English/Czech lessons
• Extra 6 days of holiday 
• Flexible working hours
• Contribution to Life/Pension insurance 
• Global career and travel opportunities
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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 z Přerova obchodující se zemědělskými komoditami od roku 1991.
• Vykupujeme rostlinné produkty českého, případně slovenského zemědělství, 

které exportujeme do zahraničí, zejména našim hlavním obchodním partnerům 
v Německu dále v Rakousku, Polsku anebo je zobchodujeme v tuzemsku.  
Jedná se zejména o krmné a potravinářské obiloviny (pšenice potravinářská, 
sladovnický ječmen, krmná kukuřice, krmná pšenice, krmný ječmen, krmné žito, 
krmný oves, tritikale), slunečnici, sóju, řepku, pšeničné otruby, apod.

• Pro chovatele hospodářských zvířat nakupujeme a ze zahraničí importujeme 
proteinové komponenty pro výrobu krmných směsí, hlavně pak sójové 
a řepkové extrahované šroty.

Co nabízíme:
Dlouhodobě hledáme pro rozšíření našeho obchodního týmu obchodníky s agro-
komoditami, kteří budou samostatně jednat se zemědělskými družstvy (Morava) 
a zpracovateli (ČR a zahraničí)

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
• řidičský průkaz

Více informací o nás najdete na www.hanagrain.cz nebo nás navštivte na našem 
stánku na Kariérním dni 12. dubna 2017.
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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

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. Spoustu 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 do-
stane k zodpovědné práci. 
V našich moderních kancelářích v centru Brna se cítíme jako doma. Jsou totiž navr-
ženy ve stylu „Domov“. Přijďte se podívat, jak to může vypadat v práci!

U nás získáte:
Vzdělávání, růst a možnost se neustále zlepšovat. Právě to patří mezi hlavní výho-
dy práce v Home Creditu. Všichni zaměstnanci mohou navštěvovat odborná škole-
ní a pro ty nejnadanější připravujeme intenzivní rozvojové programy.
Všichni naši zaměstnanci mají k dispozici 5 týdnů dovolené a k tomu 3 dny placeného 
zdravotního volna. Kromě toho přispíváme na penzijní pojištění. To ale není všech-
no – naši zaměstnanci dostávají stravenky, slevy na firemní produkty a volnočasové 
poukázky.

Očekáváme od Vás:
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



Kariérní den 2017

25

Kaufland Česká republika v. o. s.
Adresa společnosti: Bělohorská 2428/203, 169 00 Praha 6 – Břevnov
Kontaktní osoba: Personální oblast, oddělení Vzdělávání

personal@kaufland.cz
+420 251 051 111

Kdo jsme:
Kaufland je obchodní společností náležející do obchodní skupiny Kaufland, která 
v sedmi evropských zemích své působnosti provozuje více než 1000 obchodních 
domů, vlastní logistická centra i vlastní produkční závody na výrobu masa a masných 
výrobků. Jako úspěšná mezinárodní obchodní společnost nabízí Kaufland svým za-
městnancům jistotu pracovního uplatnění s perspektivou dalšího kariérního růstu. 

Co nabízíme:
• skvělou příležitost pro úspěšný start kariéry 
• Trainee program v moderní a dynamické společnosti ve vybraném 

obchodním domě na Moravě (Brno a jeho okolí, příp. po vzájemné domluvě) 
• uplatnění získaných odborných znalostí a Vašeho potenciálu
• rozvoj osobnostních a manažerských dovedností 
• perspektivu dalšího kariérního růstu 

Co očekáváme: 
• vysokoškolské vzdělání – Mgr. studium, max. 2 roky po ukončení studia
• komunikativnost
• znalost NJ/AJ 
• časovou flexibilitu
• samostatnost, sebevědomí, energii
• schopnost prosadit se, ochotu dále se rozvíjet

Těšíme se na Vaše podklady, které, prosím, zasílejte na emailovou adresu:
personal@kaufland.cz. 

Pro informace k dalším možnostem atraktivního pracovního uplatnění je Vám k dis-
pozici naše webová stránka: www.kaufland.cz/kariera. Děkujeme za Váš zájem!
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KBC Group NV Czech Branch,  
Shared Service Center
Adresa společnosti: Palachovo náměstí 726/2, 625 00 Brno
Kontaktní osoba: Radka Kovalská 

ssc.recruitment@kbc.com

Kdo jsme:
KBC Group je mezinárodní bankovně-pojišťovací skupina působící na domácím trhu 
v Belgii a ve střední a východní Evropě. Centrum sdílených služeb (KBC SSC) v Brně 
je společností, která se zabývá obchodně-administrativními procesy a aktivitami pro 
vybrané členy skupiny KBC. Poskytujeme podporu, která se týká procesování mezi-
národních plateb a pojistných záznamů, financí, účetnictví, IT, transakcí na finanč-
ních trzích a trzích cenných papírů. 

Co nabízíme:
Uplatnění u nás naleznou všichni absolventi, kteří mají proaktivní a pozitivní přístup 
s chutí učit se nové věci. Převážně nemáme specifické požadavky, což je zvláště pro 
studenty velkou výhodou. Studium ekonomických oborů, zvláště financí a pojišťov-
nictví, je považováno za výhodu.
Nabízíme administrativní, analytické a IT back-office pozice.  

Co požadujeme:
Téměř vždy jsou pro nás stěžejní soft skills, tzn. měkké dovednosti. Hodnotíme mo-
tivaci a zapálení pro bankovní prostředí, požadujeme pečlivost a přesnost pro práci 
s čísly a daty. Dalším důležitým prvkem je spolehlivost, týmová spolupráce a vlastní 
zodpovědnost za skvěle odvedenou práci, která přispěje k výsledkům celé společ-
nosti. Co se týče hard skills, tzv. tvrdých dovedností, požadujeme komunikativní 
znalost anglického jazyka (min. úroveň B1) a základní znalost MS Office.
Oceňujeme, pokud student již během studia má praxi z nějaké administrativní po-
zice (bankovní prostředí je velkou výhodou). Velmi dobrou zkušenost máme také 
se studenty, kteří absolvovali studijní pobyt ERASMUS, díky kterému si zlepšili své 
komunikační dovednosti v cizím jazyce.
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Kleffmann Group, s. r. o.
Adresa společnosti: tř. Kpt. Jaroše 1957/8, 602 00 Brno
Kontaktní osoba: Markéta Floriánová, Fieldwork/Office Manager

marketa.florianova@kleffmann.com
+420 608 873 818

Kdo jsme:
Již více jak 25 let sbíráme pro své klienty data o zemědělských trzích po celém světě. 
S výzkumem této specifické oblasti máme bohaté zkušenosti, což z nás činí přední 
odborníky na marketingový výzkum v agrárním sektoru. Našim klientům, mezi které 
patří výrobci osiv a přípravků na ochranu rostlin, poskytujeme informace o situaci 
na trzích s přípravky na ochranu rostlin, s osivy, hnojivy a zemědělskou technikou. 
Každoročně provedeme více než 200 000 rozhovorů s farmáři a zemědělskými ex-
perty 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 výstupy a doporučení, které jim pomáhají v co nejlepším zacílení jejich mar-
ketingových 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:
Je třeba dobře ovládat český jazyk. Mít dostatek času docházet alespoň 30 hod. týdně. 
V neposlední řadě mít analytické myšlení a základní znalosti v MS Office. 
Hledáme tedy Vás – studenty či absolventy vysokých škol, kteří mají chuť naučit se 
něčemu novému, jsou precizní, mají dobré komunikační schopnosti, vysoké pracovní 
nasazení a jsou flexibilní v plnění úkolů.

Ozvěte se nám, rádi Vás přivítáme v našem týmu!
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KPMG Česká republika, s. r. o.
Adresa společnosti: Pobřežní 1a, Praha 8 
Kontaktní osoba: Tomáš Probst

recruitment@kpmg.cz

Kdo jsme:
KPMG je celosvětovou sítí poradenských společností. Ty ve 155 zemích sdružují více 
než 174 tisíc expertů. V České republice jsme v roce 2015 oslavili 25. výročí našeho pů-
sobení na trhu a naše kanceláře najdeš nejen v Praze, ale i v Brně, Ostravě a Českých 
Budějovicích. V nich dohromady pracuje přes 900 zaměstnanců. Našim klientům, ať 
už lokálním či zahraničním, poskytujeme služby v oblasti auditu, daňového poraden-
ství a také služby právní a poradenské. A v tom, co děláme, jsme jedničkou na trhu.

Co nabízíme:
Naše firma je známá svou přátelskou firemní kulturou a také vstřícným a odpověd-
ným přístupem jak ke klientům, tak ke svému okolí. Sledujeme a reagujeme na nej-
novější trendy, nabízíme komplexní a inovativní řešení a neustále se vyvíjíme a vy-
lepšujeme kvalitu naší práce. Proto v nás klienti vkládají důvěru, na které budujeme 
dlouhodobé vztahy. 
Kolegům, kteří s námi spojí síly, nabízíme hned od začátku intenzivní a rychlou školu 
byznysu a financí, která otevře dveře úspěšné kariéře. Po boku našich mladých i zku-
šených kolegů můžeš vyrůst v oborech, jako jsou audit průmyslových společností, 
daňové poradenství (například mezinárodní zdanění, daně fyzických či právnických 
osob, daňové spory aj.), IT poradenství či Management Consulting.
Věříme, že základním pilířem naší firmy jsou spokojení a motivovaní spolupracov-
níci, kteří společně táhnou za jeden provaz. Pravidelně tak investujeme do vzdělání 
našich zaměstnanců, poskytujeme jim krátkodobé i dlouhodobé stáže v zahraničí 
a propracovaný systém benefitů.

Co požadujeme:
Výhodu u nás mají absolventi a studenti ekonomických oborů, kteří jsou v posled-
ních ročnících studia. Nejdůležitější je pro nás tvá motivace a chuť se opřít do práce 
a hodně se toho naučit. Rozhodně se ale v KPMG neobejdeš bez dobré angličtiny, 
smyslu pro pečlivost, kreativity a selského rozumu. Chceš se o práci u nás dozvědět 
víc? Podívej se na www.vyrostlijsme.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 pra-
covní prostředí. Hledáme lidi, kteří s námi budou chtít navázat dlouhodobou spoluprá-
ci a kteří se nebojí přiložit ruce k dílu. Nabízíme zevrubné zapracování, férové 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 sou-
časně sbírá první profesní zkušenosti. Studentům a studentkám se zájmem o obchod, 
marketing nebo reklamu, kteří mluví německy a chtějí nabrat první pracovní zkušenos-
ti, 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 zaměřený 
na pozici Regionálního manažera/ky, během kterého mají možnost seznámit se s fun-
gováním 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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Ministerstvo zemědělství
Adresa společnosti: Těšnov 65/17, 110 00 Praha
Kontaktní osoba: Jana Mazáková

zamestnani@mze.cz
staz@mze.cz

Kdo jsme:
Ministerstvo zemědělství nabízí jistotu a stabilitu zaměstnání, možnost dalšího 
osobního a odborného rozvoje, sladění osobního a pracovního života, práci v men-
ším kolektivu. 
Pozice zaměstnance ve státní správě přináší nejen možnosti dalšího vzdělávání, získá-
vání zkušeností, široký rozhled, ale takto získané zkušenosti lze využít při absolvování 
výběrových řízení, například i do institucí EU nebo na zajímavou pozici agrárního di-
plomata v zahraničí.

Co nabízíme:
Nabízíme širokou paletu uplatnění a benefity jako např. 5 týdnů dovolené a 5 dnů 
sick day, jazykové a odborné kurzy, sportovní akce, příspěvek na dovolenou, kulturu, 
sport, masáže a další. Pro studenty nabízíme možnost stáží a odborných konzultací.

• získejte zkušenosti v auditu nebo veřejnoprávní kontrole,  
v oblasti environmentální, ekologického zemědělství a obnovitelných  
zdrojů energie nebo v oblastech výzkumu a experimentálního vývoje, 
vzdělávání a poradenství

• podílejte se na strategii rozvoje oblasti venkova, vodního  
a lesního hospodářství

• podílejte se na nastavování podmínek dotací z národních  
i evropských programů

• získejte zkušenosti v oblasti rostlinné výroby činnosti oboru ochrany rostlin, 
výživy, šlechtění a množení rostlin, včetně problematiky geneticky 
modifikovaných organizmů a v oblasti živočišné výroby rozvoj šlechtitelské 
a plemenářské činnosti, ochrany a výživy zvířat

• spolupracujte na strategii potravinářství a bezpečnosti potravin 

Co oceníme:
Oceníme dobré nápady jak čerstvých absolventů, tak zkušenosti kolegů s delší pra-
xí, důležitá je pro nás chuť se učit novým věcem. Spolupracujeme s řadou vysokých 
škol a univerzit, jako např. ČZU, MENDELU, ČVUT, VŠE.
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NetSuite Czech Republic, s. r. o.
Adress: Trnitá 491/3, Brno 602 00
Contact: Petr Špůrek

pspurek@netsuite.com
+420 733 789 400

About us:
At NetSuite, we believe the cloud is here to stay and so do our 30 000+ custom-
ers. We believe businesses should not be bogged down by the overhead of bulky 
data centers and expensive personnel to run it all. NetSuite is transforming business 
around the globe by providing a cloud-based, unified system that delivers unprec-
edented capabilities to drive business forward. Founded in 1998 as THE cloud ERP 
pioneer, today NetSuite has transformed the business operations of our customers 
without the high costs and inefficiency of on-premise systems.

We offer:
If you’re looking to drive your own career and make a difference through your work, 
there is no better opportunity than NetSuite. There are literally no limits to what 
you can achieve here. We have multiple opportunities suitable also for fresh gradu-
ates, such as Technical Analyst, Technical Support Engineer, IT Helpdesk Specialist, 
Software Engineer, Software Engineer in Test or System administrators.

We are looking for:
NetSuite was founded on the big idea that we could build one integrated business 
application suite and deliver it online to mid-size businesses so they could be more 
successful. This is exactly what we do today – solve business problems for compa-
nies. We are mainly looking for talented and motivated people with passion for IT 
who are happy in the team environment. 
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Partners
Adresa společnosti: Prague Gate, 4. patro

Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4 – Chodov
Kontaktní osoba: Tomáš Bubeník

tomas.bubenik@partners.cz

Kdo jsme:
Společnost Partners byla založena v roce 2007. Naší vizí je poskytování profesio-
nálního finančního poradenství. Klientům poskytujeme kvalitní službu a spolehlivý 
servis. Dbáme na etiku a odpovědnost, na hodnoty, které jsou pro nás důležité. 
Dáváme si záležet na pečlivém výběru, rozvoji a vzdělávání našich poradců a mana-
žerů, zaměstnáváme tým analytiků, kteří vytváří nízkonákladové produkty v oblasti 
pojištění, investic a bankovnictví. Jsme hlavním inovátorem na trhu a neustále roz-
šiřujeme své aktivity.

Partners a vzdělávání:
Dlouhodobě podporujeme finanční vzdělání, například formou spolupráce s vysoký-
mi školami, prostřednictvím projektu Den finanční gramotnosti nebo provozováním 
finančně zpravodajských serverů peníze.cz a finmag.cz.

Do České republiky jsme přinesli vzdělávací standardy a certifikát celoevropské 
úrovně European Financial Advisor (€FA™).

Obor Finance a investiční management:
Několik let jsme partnery Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. 
Od roku 2011 jsme odborným garantem unikatního oboru Finance a investiční ma-
nagement, který studentům nabízí možnost úzkého propojení akademického světa 
a významných finančních institucí. Naši odborníci se podílejí na výuce a předávají 
tak studentům jedinečné a praktické know-how. Dále jim nabízíme možnost stáží, 
psaní diplomových prací, poskytujeme datovou a materiální podporu.

Co nabízíme:
Uvědomujeme si, že každoročně vychází ze škol mnoho absolventů, budoucích 
úspěšných profesionálů, pro které je správa osobních financí důležitá. Chceme být 
užitečnou společností, která podporuje osobnosti s odpovědností ke svému životu. 
Nabízíme mladým lidem získat zkušenosti vyznat se ve finančním světě. 

Chceš být konečně nezávislý? Začni podnikat s Partners.
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PetCenter CZ, s. r. o.
Adresa společnosti: Do Čertous 2634/7, 193 00 Praha 9
Kontaktní osoba: Barbora Otavová

kariera@petcenter.cz

Kdo jsme:
Společnost PetCenter CZ, s. r. o., šíří radost mezi domácími mazlíčky a jejich cho-
vateli prostřednictvím sítě prodejen s chovatelskými potřebami Pet Center. První 
prodejna Pet Center vznikla v roce 2000 v Průhonicích a od té doby se naše maloob-
chodní a velkoobchodní síť stále rozrůstá. Nyní můžete po České republice a na Slo-
vensku najít více než 150 prodejen.
Cílem společnosti je provázet naše zákazníky celým životním cyklem jejich domácích 
mazlíčků. A to od chvíle, kdy se rozhodují o pořízení domácího mazlíčka až po všech-
nu ostatní péči, aby si maximálně užívali radosti ze života spolu s jejich mazlíčkem. 
S tím souvisí i rozvoj služeb jako je provozování psího hotelu, salónu a také veteri-
nárních klinik.

Co nabízíme:
• Můžeš začít už jako brigádník při škole
• Nebo na plný úvazek jako Asistent/Specialista prodeje
• Volná místa máme i na pozicích Zástupce vedoucího prodejny
• A se zkušenostmi můžeš být i Vedoucí prodejny

• Na jakékoliv pozici můžeš uplatnit své znalosti z oboru
• Pracovat v kolektivu stejně zapálených milovníků zvířat
• Získat osvědčení pro prodej vyhrazených veterinárních léčiv a dále 

rozšiřovat své znalosti na interních školení
• Zážitky z neformálních akcí s kolegy (teambuilding, exkurze)

Co požadujeme:
Hledáme každého, kdo chce a má chuť:
• Uplatnit své znalosti v provozu prodejen v rámci celé ČR
• Propojit lásku ke zvířatům se svým zaměstnáním
• Být dobrým poradcem pro naše zákazníky 
• Být týmový hráč a stále se učit nové věci a posouvat se dál
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PPG INDUSTRIES  
CZECH REPUBLIC, s. r. o.
Adresa společnosti: Holandská 873/6, 639 00 Brno
Kontaktní osoba: Petra Novotná

Lenka Samková

Kdo jsme:
Jsme globální výrobce barev a dny v našem brněnském centru sdílených služeb roz-
hodně nejsou natřené našedo. U nás najdeš uplatnění, ať už tě baví čísla, účetnictví, 
cizí jazyky a administrativa.
Jsme pilířem velké firmy, žádné call-centrum. Nesedíme celý den s telefonem u ucha. 
Z Brna se staráme o administrativu faktur, účetnictví, HR a vzdělávání. Podporujeme 
tak kolegy v našich PPG evropských pobočkách, ale i USA, Kanadě a Mexiku. 

Co nabízíme:
Skvělá šance na rozjezd kariéry
PPG je perfektní místo, kde můžeš začít. Dáváme šanci všem lidem, kteří se domluví 
anglicky nebo jiným jazykem, chtějí se zlepšovat a vyzkoušet si teoretické znalosti 
účetnictví v praxi. Získáš u nás skvělý úvod do vnitrofiremních procesů a Tvoje šance 
na profesní posun je u nás víc než reálná.
V naší firmě pracuje 400 zaměstnanců a ať se známe méně či více, všichni si tykáme. 
Potkáš u nás mladé tváře, ale i zkušené matadory. Razíme týmového ducha a kromě 
práce, se potkáváme např. u zdravých snídaní, na kreativních workshopech, cesto-
vatelských přednáškách, občas zajdeme na masáž, zacvičíme si v našem open space 
a oddychovat můžeme v relax roomu. Kromě toho máme srdce na pravém místě 
a pomáháme tam, kde je to potřeba. Tu vymalujeme základní školu pestrými barva-
mi, jindy podpoříme neziskovou organizaci. 
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Pracovní portál Profesia.cz
Adresa společnosti: Opletalova 55, 110 00 Praha 1
Kontaktní osoba: support@profesia.cz

+420 226 213 401
www.profesia.cz

Kdo jsme: 
Společnost Profesia CZ, spol. s r. o., na českém trhu provozuje od roku 2007 pracov-
ní portál www.profesia.cz. Kromě ČR, kde jsou našimi produkty Profesia.cz, Profesi-
adays.cz, Recruitrank.cz, HRdays.cz, působíme i na Slovensku a v Maďarsku. 

Profesia CZ je zároveň pořadatelem největšího pracovního veletrhu v České re-
publice  – www.profesiadays.cz, který se koná 25. 10. – 26. 10. 2017 v PVA Expo 
Praha v Letňanech. Cílem veletrhu je přinést široké veřejnosti příležitost jak na-
jít dobrou práci a zaměstnavatelům nabídnout možnost oslovit tisíce aktivních 
návštěvníků k přímému náboru nových zaměstnanců nebo k budouvání značky 
dobrého zaměstnavatele.

Na pracovním portálu Profesia.cz inzeruje více než 5500 českých a zahraničních 
společností. Hledáme uchazeče o práci do 53 oborů na 500 různých pozicích. Na na-
bídky můžete přímo odpovídat na www.profesia.cz, kde si jednoduše vyberete spo-
lečnost, pracovní pozici nebo region. 
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Provident Financial, s. r. o.
Adresa společnosti: Olbrachtova 9/2006, 140 00 Praha

pobočka Brno – Vídeňská 89a, 639 00 Brno
Kontaktní osoba: Kalousková Markéta

Kdo jsme:
Začali jsme v Anglii v roce 1880, ale v ČR jsme „teprve“ dvacet let. Za tu dobu vyzkou-
šel naši nebankovní půjčku už milión Čechů. Centrála v britském Leedsu, pobočky 
ve 13 zemích, akcie na londýnské burze… klasický korporát, řeknete si. Trochu ano, 
ale hodně ne. Jasně, v ČR máme 600 zaměstnanců a 1650 obchodních zástupců, ale 
i tak dokážeme pružně reagovat na to, co chtějí naši zákazníci, ve firmě si tykáme 
od generála po sekretářku a taky motivujeme naše lidi k tomu, aby jako dobrovolníci 
pomáhali všude, kde je to potřeba. Hodně dbáme na etiku podnikání a jsme rádi, že 
to oceňují nejen naši zákazníci, ale taky přední české neziskovky. A pokud má u nás 
někdo nápad, jak dělat práci jinak a líp, může si o tom popovídat s kýmkoli z vedení 
firmy. Stačí říct.

Co nabízíme: 
Zaměstnanecké poměry tak i externí spolupráci při studiu. 

Co požadujeme:
Chuť pracovat, časovou flexibilitu, jinak veškeré zaučení probíhá našimi silami 
a na naše náklady.
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Randstad, s. r. o.
Adresa společnosti: Jungmannova 26/15, 110 00 Praha 1

Pobočka: Business Complex TITANIUM Nové sady 25, 602 00 Brno
Kontaktní osoba: brno@randstad.cz

+420 778 743 772

Kdo jsme:
Jsme personální agentura a naší hlavní činností je propojování lidí a nabídek za-
městnání. Naši lidé jsou profíci, kteří jsou v denním kontaktu jak s těmi, kteří práci 
hledají, tak s těmi, kteří hledají zaměstnance. Máme tak detailní přehled o tom, jak 
to na trhu práce chodí – a rádi se s vámi o tyto informace podělíme!

Co nabízíme:
Absolventům, kteří k nám přijdou, pomůžeme nejen, co se týká informací o jejich 
možnostech a platových ohodnoceních na jednotlivých pozicích. Máme mnoho kli-
entů, které velice dobře známe a můžeme jim tak pomoci se zorientovat v množství 
pracovních nabídek a inzerátů. Víme, ve které firmě je jaká firemní kultura, kde 
jsou moznosti povýšení a postupu, kde vás již od začátku pustí k zajímavé a odpo-
vědné práci a kde se něco naučíte. Navíc máme otevřené pozice, které naši klienti 
jinak ani neinzerují.

Co požadujeme:
• pokročilá znalost AJ
• druhý jazyk výhodou (Němčina, Francouzština, Holandština, Italština, 

Švédština, Španělština)
• pokročilá znalost MS Office
• praxe při studiu
• dobré organizační schopnosti, zodpovědnost, loajalita
• komunikační dovednosti, chuť učit se novým věcem
• samostatnost, proaktivita

Současným studentům také nabízíme nejrůznější brigády (s možností vlastní volby 
směn, v Brně i okolí).
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Ranger Communication 
Centres a. s. 

Adresa společnosti: Sokolovská 192/79, 186 00  Praha 8
Kontaktní osoba: Martin Brych

+420 603 855 477
kariera@ranger-cc.cz

Kdo jsme:
Ranger Communication Centres, a. s., je jednou z předních společností v prodeji 
služeb na českém trhu. Milujeme prodej! A baví nás pracovat s lidmi. Proto jsme se 
rozhodnuli zaměřit se na chytrou integraci všech typů prodejů, k nimž při kontaktu 
se zákazníky dochází. Všechny prodejní kanály, které používáme, jsou proto spojeny 
naší jedinečnou prodejní strategií. Tím potom zajišťujeme efektivní propojení všech, 
kdo jednají se zákazníky. Naši partneři nám svěřují prodej svých služeb a produktů 
a my děláme vše proto, aby i díky vysoké kvalitě naší práce získali co možná největší 
podíl na trhu.

Co nabízíme:
• Jedinečnou příležitost odstartovat svoji kariéru
• Komplexní seznámení s chodem společnosti a zaškolení do všech procesů 

a produktů 
• Intenzivní osobní rozvoj včetně prodejních dovedností, sebeprezentace 

a profesionálního vystupování
• Podpora vedení a manažera pobočky
• Nadstandartní finanční ohodnocení
• Samostatná činnost a kariérní růst s možností flexibilní pracovní doby
• Možná spolupráce na dohodu i během studia

Co požadujeme:
Hledáme budoucí spolupracovníky s chutí do práce, kteří jsou ochotní učit se novým 
věcem, vzdělávat se v oblasti prodeje, pracovat na sobě, potkávat se s lidmi a komu-
nikovat se zaměřením na cíl a profesionalitu.
Rádi uvítáme týmové hráče, kteří se nebojí výzvy a a mají zdravé ambice stát se leade-
ry a inspirovat ostatní.
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SAP Labs Česká republika 
Adresa společnosti: Vyskočilova 1481/4, 140 00 Praha 4 – Michle
Kontaktní osoba: Ing. Roman Michel

roman.michel@sap.com

Zaměření:
Obvyklá obchodní a marketingová činnost, výzkum a vývoj, poradenské a imple-
mentační služby, školení a podpora zákazníků

Popis:
SAP jako lídr v oblasti podnikových aplikací pomáhá organizacím všech velikostí čelit 
komplexitě, vytvářet nové příležitosti pro inovace a růst a být vždy krok před kon-
kurencí. V Brně má své vývojové centrum, kde se vyvíjí klíčové produkty společnosti 
SAP S/4HANA s aplikacemi FIORI pro řešení Simple Finance. Po dosažení nejvyššího 
standardu v oblastech kvality, dovedností a IT, se brněnská pobočka v roce 2016 
zařadila do sítě SAP Labs. Ještě více se tak zvýšil její podíl na inovacích a nových 
trendech ve vývoji aplikací a jejich designu.

Co nabízíme:
Zaručeně budete denně využívat angličtinu a často i další cizí jazyk. Seznámíte se 
s fungováním firemních procesů největší softwarové mezinárodní firmy s podnikovými 
aplikacemi a naučíte se nejen pracovat se softwarem SAP, ale budete i při jeho tvorbě.

Co je u nás samozřejmostí?
• práce v příjemném mezinárodním kolektivu
• mnoho firemních akcí a školení
• výsledky Vaší práce mají široký (globální) dopad
• 25 dní placené dovolené
• plně hrazené stravenky s mnoha dalšími benefity.

Co požadujeme:
Umíš anglicky a nejlépe i další evropský jazyk?
Chceš začít svoji kariéru v nadnárodní společnosti a získat cenné zkušenosti?
Chceš se učit používat nejrozšířenější software v České republice?
Chceš se podílet na vývoji softwaru SAP a na novém způsobu, jakým budou moci 
uživatelé pracovat s našimi produkty?
Pokud ano, pošli nám své CV https://jobs.sap.com a přihlas se na pozici, o kterou 
stojíš!

Více na:
Další informace naleznete na https://jobs.sap.com nebo na Twitteru @sapnews
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Savencia Fromage  
& Dairy Czech Republic
Sídlo společnosti: Vyskočilova 1481/4, 140 00 Praha 4 – Michle
Kontaktní osoby: Závod Hesov – Hesov 421, 582 22 Přibyslav

Blanka Jeřábková 
+420 569 493 406, +420 725 308 038
blanka.jerabkova@savencia-fd.cz
Závod Hodonín – Velkomoravská 2714/28, 695 01 Hodonín
Zuzana Hošková
+420 518 390 723, +420 725 716 017
zuzana.hoskova@savencia-fd.cz
Závod Sedlčany – Církvičská 240, 264 01 Sedlčany
Jitka Žaková
+420 318 841 450, +420 602 365 035
jitka.zakova@savencia-fd.cz

Skupina Savencia patří mezi deset nejsilnějších mlékařských společností na světě. 
Jejím hlavním oborem jsou sýrové speciality. V něm má vedoucí postavení na trzích 
ve Francii i v Německu. Ročně zpracuje přes 4,1 miliardy litrů mléka a její výrobky 
se prodávají ve 120 zemích světa. Skupina Savencia má svoje filiálky v Evropě, Af-
rice, Severní a Jižní Americe a Asii. Celkem v nich pracuje na 18 900 zaměstnanců.
Do akciové společnosti Savencia Fromage & Dairy patří v České republice tři výrob-
ní závody s bohatou a dlouholetou tradicí výrobků a značek – závod Hesov, závod 
Hodonín, závod Sedlčany. Zaměstnává celkem cca 1000 zaměstnanců.

Zaměstnanecké benefity
• 5 týdnů řádné dovolené
• Příspěvek na stravování 
• Nákup firemních výrobků za zvýhodněné ceny
• Příspěvek na penzijní připojištění 
• Vitamínové balíčky a možnost vakcinace zdarma
• Pitný režim na pracovišti
• Kulturní a sportovní aktivity
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Státní zemědělský  
intervenční fond
Adresa společnosti: Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1

+420 222 871 462
kariera@szif.cz, www.szif.cz/cs/kariera

Kontaktní osoba: Ing. Kateřina Bayerová
+420 604 210 800
katerina.bayerova@szif.cz

Kdo jsme:
Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) je jedinou akreditovanou platební agentu-
rou v ČR, která zemědělcům, lesníkům a potravinářům zprostředkovává finanční pod-
poru z evropských a národních zdrojů. Žádosti o dotace administrujeme, proplácíme 
a zároveň také kontrolujeme oprávněnost jejich užívání. V našem týmu pracuje 1 300 
zaměstnanců po celé ČR. Vedle pražské centrály máme ještě 7 regionálních odborů 
a 65 okresních pracovišť. Jsme služebním úřadem podle Zákona o státní službě. 

Co nabízíme:
Našim zaměstnancům nabízíme nejen řadu benefitů a výhod, ale záleží nám přede-
vším na tom, aby chodili do práce rádi a cítili se v ní dobře. Proto vytváříme příjemné 
pracovní prostředí a staráme se, aby se každý stal důležitou součástí týmu. To celé 
ruku v ruce se smysluplnou náplní každodenní práce. Připojte se k nám a uvidíte sami.

Hledáme:
• metodiky dotačních titulů
• referenty pro regionální pracoviště (administrátory žádostí, kontrolory 

a terénní inspektory)
• IT specialisty
• ekonomy
• a další šikovné specialisty

Rádi uvítáme nejen kolegy s praxí, ale především čerstvé absolventy s nově naby-
tými teoretickými znalostmi. Uplatnění u nás najdou lidé z mnoha oborů – země-
dělství, ekonomie, právo, statistika, ale také humanitní a technické obory. Vážíme 
si každé znalosti a dovednosti.

Chceš pomáhat českému zemědělství? Přidej se k nám!
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STUDENT AGENCY k. s.
Adresa společnosti: Náměstí Svobody 86/17, Dům pánů z Lipé, 602 00 Brno 
Kontaktní osoba: Gabriela Tomaštíková – HR marketing specialista

gabriela.tomastikova@studentagency.cz

Působíme na trhu již více než 20 let v oblasti cestovního ruchu a dopravy. Nejsme 
„nějaká“ přepravní společnost, jsme žlutý svět STUDENT AGENCY. Jsme vyzyvate-
lem na trhu, děláme věci nově, jinak a nebojíme se to udělat jako první, je to součástí 
naší firemní kultury. 
Skupina STUDENT AGENCY se dnes zaměřuje na široké portfolio služeb – patříme 
mezi nejvýznamnější autobusové a vlakové dopravce v České republice i na Slo-
vensku, jsme předním prodejcem letenek a zájezdů a také největší agenturou pro 
prodej jazykových a pracovních pobytů v zahraničí. Provozujeme také pražskou 
taxislužbu TICK TACK. Naší firemní filosofií je poskytovat zákazníkům ty nejlepší 
služby za skvělé ceny.
Nastartujte svoji kariéru společně s námi. Ať jste ještě student nebo máte čerstvě 
po škole, spojte svoji budoucnost s úspěšnou firmou. Získejte náskok před ostat-
ními a zkušenosti, ze kterých budete těžit po celý život. Naše týmy jsou otevřené 
studentům i absolventům.

Brigády pro studenty
Hledáte si přivýdělek při škole nebo třeba jen na letní prázdniny? Brigádu u nás najde-
te v průběhu roku v různých oblastech a máte možnost pracovat brigádně, i na zkrá-
cené úvazky. Můžete se tak stát například stevardem nebo prodejcem zájezdů. Získáte 
tak cenné zkušenosti pro svůj profesní život. Brigádníkům se u nás postupem času 
otevírají dveře do dalších zajímavých oddělení napříč společností.

Pozice pro absolventy
Jako čerstvý absolvent se můžete přidat k našim týmům například v odděleních HR, IT, 
marketingu, autobusové nebo vlakové dopravy a mnoha dalších. Dáme vám příležitost 
vyzkoušet si prosadit své neotřelé nápady a inovace aplikovat přímo v praxi.

Jaké jsou požadavky na naše budoucí kolegy?
Požadavky se díky široké nabídce pozic různí. Co mají všechny pozice v oblasti poža-
davků společného je zájem, energie a chuť na sobě pracovat. Ve všem ostatním vám 
rádi pomůžeme.

Veškeré informace najdete na www.studentagency.jobs.cz a pokud vás bude zají-
mat něco, na co nenajdete odpověď, ozvěte se nám!
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TON a. s.
Adresa společnosti: Michaela Thoneta 148, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
Kontaktní osoba: Jana Hlinšťáková – hr konzultant

jana.hlinstakova@ton.cz 

Kdo jsme: 
Jsme česká nábytkářská společnost, která pracuje s více než 150 let starou techno-
logií a kombinuje ji s moderními výrobními postupy.
Jsme milovníci tradičních tvarů i inovativního designu, který kromě České republiky 
vozíme do 60 zemí světa.
Jsme tým lidí, kteří jsou na svou práci pyšní a dávají jí kus sebe.
Jsme TON.

Co nabízíme:
• Odborné stáže a praxe
• Exkurze
• Vedení diplomových prací  
• Trainee programy – zaměřené na technologii nebo řízení výroby
• Práce na dohodu (letní brigády) 
• Práce na zkrácený úvazek (pro studenty VŠ) 
• Zkušenosti a dovednosti přímo od odborníků
• Silné zázemí stabilní české společnost 

Co očekáváme:  
• týmovost
• lásku ke dřevu
• úctu ke starým technologiím a zároveň chuť je posouvat dál
• inovativní přístup a zapálenost pro věc.

Pro pozice do technologie nebo řízení výroby požadujeme vzdělání v dřevařském 
oboru.
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Umím se prosadit, s. r. o. 
Adresa společnosti: Nové sady 2, 602 00 Brno
Kontaktní osoba: info@umimseprosadit.cz

+420 604 301 514

Kdo jsme:
Jsme vzdělávací společnost, která se zaměřuje na osobnostní růst, profesní vzdě-
lávání a studentské stáže. 

Pořád přemýšlíš, co v Tobě dříme za osobnost? Objev ji s námi. Víme jak na to!       
• 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. 

Zakládáme si na tom, že náš tým tvoří profíci z praxe, kteří mají své firmy, vize 
a touhu 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“.

V rámci veletržní akce Vám nabízíme konzultační schůzku v osobnostním rozvoji 
ZDARMA. Zarezervujte si svůj termín na info@umimseprosadit.cz.

Přidej se k nám a sleduj nás na www.facebook.com/umimseprosadit  
a www.umimseprosadit.cz.         
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Ústřední kontrolní  
a zkušební ústav zemědělský
Adresa společnosti: Hroznová 63/2, 656 06 Brno
Kontaktní osoba: Ing. Andrea Hurdálková, MBA 

Kdo jsme:
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále jen „ÚKZÚZ“) je správním 
úřadem podřízeným Ministerstvu zemědělství, rozpočtovou organizací a organi-
zační složkou státu. Sídlo ústavu je v Brně a jeho činnost je zajišťována na praco-
vištích celé  České republiky.  

Hlavním předmětem jeho činnosti je provádět správní řízení a vykonávat jiné 
správní činnosti, odborné a zkušební úkony, kontrolní a dozorovou činnost v oblas-
ti odrůdového zkušebnictví, krmiv, agrochemie, půdy a výživy rostlin, osiv a sad-
by pěstovaných rostlin, trvalých kultur (vinohradnictví, chmelařství a ovocných), 
ochrany proti škodlivým organismům a v oblasti přípravků na ochranu rostlin. 
ÚKZÚZ má také vlastní laboratoře, které mají statut národních referenčních labo-
ratoří a provádějí potřebné analýzy pro všechny výše zmíněné oblasti.

ÚKZÚZ také implementuje zahraniční projekty financované např. z programů USAID, 
České rozvojové agentury či Evropské Komise. Mezi projektové země aktuálně patří 
Moldavsko, Gruzie, Bosna a Hercegovina a Srbsko.

ÚKZÚZ ve svých řadách zaměstnává odborníky zejména zemědělského zaměření 
vzdělání, jako je rostlinolékařství, agrotechnika, fytotechnika, ale rovněž experty 
z oblasti chemických či přírodovědných oborů vzdělání. 

Koho hledáme:
V současné době poptáváme absolventy vysokoškolských studijních programů 
s orientací na rostlinnou a živočišnou produkci.  

Co nabízíme:
Novým zaměstnancům můžeme nabídnout stabilní zaměstnání ve státní správě, 
příjemné a moderní pracovní prostředí včetně vybavených laboratoří a pracovišť. 
Samozřejmostí je možnost dalšího odborného a jazykového vzdělávání a osobního 
rozvoje zaměstnance.  
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Lactalis CZ
Adresa společnosti: Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4
Kontaktní osoba: Mgr. 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, 
acidofi lní mléka, dezerty, termixy a jogurty. 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 v 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 (úroveň B2)
• 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.galbani.cz
www.president.cz
www.mlekarna-kt.cz
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PENAM, a. s.
Adresa společnosti: Cejl 504/38, 602 00 Brno – Zábrdovice
Kontaktní osoba: Alexandra Čtvrtlíková

+420 606 049 454 
kariera@penam.cz / CtvrtlikovaA@penam.cz
www.penam.cz

Kdo jsme:
Jsme pekárenskou jedničkou v ČR. Náš sortiment tvoří pekárenské, mlýnské a cuk-
rářské produkty s tradicí od roku 1992. Společnost tvoří 11 pekáren a 4 mlýny, 
kromě ČR působíme také na Slovensku a v Maďarsku. Svůj úspěch stavíme na vyso-
kém standardu produktů a služeb, odbornosti, inovacích, investicích do technologií 
a především na kvalitě bez kompromisů.

Co nabízíme:
• Absolventský program PENAM,
• volná pracovní místa určená pro absolventy VŠ bez nutnosti předchozí praxe,
• skvělé zkušenosti a práci, která dává smysl,
• flexibilní pracovní dobu a další benefity.

Koho hledáme a co očekáváme:
Absolventský program
Hledáme absolventy chemicko-technologických, potravinářských a příbuzných oborů 
VŠ, kteří mají zájem učit se a pracovat na sobě, kteří neváhají podpořit kolektiv a při-
dat vlastní ruce k dílu. Do programu hledáme cílevědomé absolventy, kteří netrvají 
na místě výkonu práce v Brně, jelikož kvalitní a šikovné zaměstnance hledáme napříč 
celou republikou. Nabízíme získání zkušeností, odborné vedení, mzdu, benefity, zajiš-
tění bydlení a mnoho dalšího. Očekáváme aktivní přístup, pracovitost, komunikativní 
znalost jednoho světového jazyka a mobilitu v rámci ČR.

Brigády a praxe
Studentům nabízíme i odborné praxe a brigády. Můžete si u nás také domluvit exkurzi 
přímo ve výrobě, ať se na vlastní oči přesvědčíte, jak to u nás chodí. Naši specialisté 
vám vše vysvětlí a pomohou získat nové zkušenosti.

Ostatní volné pracovní pozice
Absolventi VŠ mají možnost získat uplatnění i v dalších oborech a to jak na pekárnách 
či mlýnech, tak na centrále společnosti. Hledáme šikovné kolegy a kolegyně se zamě-
řením na kvalitu a jakost, finance, účetnictví, IT, strojírenství a další. Více informací 
na www.penam.cz.
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