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Kariérní den MENDELU
– úvodní slovo rektora

Milí studenti a budoucí absolventi, 
rád bych vás tímto přivítal na historicky prvním celouniverzitním 
Kariérním dni Mendelovy univerzity v Brně. 

Aby Váš přechod ze studií do pracovního procesu byl co možná 
plynulý, je třeba, abyste se již v průběhu studia aktivně zajímali 
o pracovní nabídky, které firmy a instituce pro Vás jako budoucí 
absolventy naší univerzity nabízí. Protože Mendelova univerzita 
v Brně Vám chce být aktivně nápomocna, připravili jsme pro Vás je-
dinečnou příležitost setkat se se zástupci mnoha významných firem 
z našeho regionu na jednom místě, na Kariérním dni MENDELU. Vy-
užijte tuto příležitost k diskuzi s reprezentanty přihlášených firem 
a získejte potřebné informace o stážích, o možnostech psát svou 
závěrečnou zprávu na míru dané společnosti a hlavně o pracovních 
příležitostech pro vás! 

Věřím, že celouniverzitní Kariérní den MENDELU bude pro vás 
přínosem a pomůže vám lépe se zorientovat na trhu práce.

prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc.
rektor
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AMD Trading Prague

Fakturační adresa: Lomnického 1705/9, 140 00 Praha 4

Kontaktní osoba: Martin Opálka

martin.opalka@adm.com 

773 742 635
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Agrofert 

Fakturační adresa: Pyšelská 2327/2, 149 00 Praha 2

Kontaktní osoba: Petra Vychodilová

petra.vychodilova@agrofert.cz

724 257 166

AGROFERT spol. s. r. o. vznikl 25. 1. 1003 se 4 zaměstnanci jako společnost 

zaměřená na obchod s hnojivy. V současnosti sdružuje AGROFERT, a.s. více než 235 

subjektů ze sektoru zemědělství, lesnictví, potravinářství, chemie, obnovitelných 

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.

Career: AGROFERT Trainee Program

Budete mít možnost účastnit se absolventských programů a dorůst do 

manažerských postů nebo do pozic klíčových specialistů. Seznam aktuálně 

nabízených pozic a podmínky výběrového řízení naleznete na www.agrofert.cz

Nabízíme:

Plynulý přechod mezi školou a praxí

Spolupráci se špičkovými odborníky a profesionály v řadě oborů

Kariéru ve významných společnostech v rámci celé ČR

Další odborný rozvoj a vzdělávání

Kariéra v koncernu AGROFERT

V akademickém roce 2013/2014 nastoupilo do koncernu AGROFERT 192 studentů 

na odbornou praxi, 33 absolventů do trainee programu a 51 absolventů na hlavní 

pracovní poměr.

Jsi student? Přijď k nám na brigádu, stáž nebo praxi, spolupracuj s našimi odborníky 

na svých školních a absolventských pracích.

Jsi absolvent? Přihlaš se do trainee programu nebo u nás rovnou začni pracovat.

AGROTEC

Fakturační adresa: Brněnská 74, 693 01 Hustopeče

Kontaktní osoba: Bc. Renata Pagáčová

pagacova@agrotec.cz 

607 006 640

Kdo jsme?

• jsme společnost s tradicí, která je na trhu od roku 1990

• jsme největším prodejcem dopravní, zemědělské a stavební techniky na čes-

kém, slovenském a maďarském trhu

• našim cílem je poskytovat komplexní služby, tak aby se zákazník mohl plně 

soustředit na své podnikání a byl v něm úspěšný

Co zahrnuje program Start Career?

Pro studující a absolventy:

• odborné praxe pro studenty SŠ a SOU

• stipendijní programy

• spolupráci na bakalářských, diplomových a absolventských pracích trainee 

program pro vypsané pozice

Co nabízíme?

• uplatnění v oboru spojené s rozvojem profesních kompetencí, dovedností a 

znalostí

• možnost najít si zaměstnání už při studiu SŠ, SOU, VŠ

• zajímavou práci, účast na firemních projektech

Více informací na www.agrotec.cz/kariera
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Alltech CZ

Fakturační adresa: Pod Klaudiánkou 1065/12, 147 00 Praha 4

Kontaktní osoba: Mgr. Kristýna Šlampová

kslampova@alltech.com

602 302 337

Společnost Alltech, kterou v roce 1980 založil Dr. Pearse Lyons, se v celosvětovém 

měřítku zabývá výživou a zdravotním stavem zvířat. 

Společnost staví na 34 letech zkušeností v oblasti vývoje přírodních produktů, u 

nichž bylo vědecky prokázáno, že zlepšují zdravotní stav a výkonnost zvířat. 

Společnost Alltech patří mezi 10 nejlepších společností zabývajících se zdravím 

zvířat, má obchodní zastoupení ve 128 zemích a zaměstnává 3500 lidí. 

Podrobnější informace viz www.alltech.com/czech

De Heus

Fakturační adresa: Marefy 144, 685 01 Bučovice

Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Kouřilová

zkourilova@deheus.com

606 739 622

De Heus a.s. je jedním z nejvýznamnějších výrobců krmných směsí v ČR a na Slo-

vensku. Jedná se o českou pobočku nadnárodní holandské společnosti De Heus 

Animal Nutrition, která patří mezi 20 největších výrobců krmiv pro hospodářská 

zvířata na světě. 

Centrála společnosti v České republice a také jedna z továren je v Marefách u Bučo-

vic. Druhá továrna, se zcela nově postavenou výrobní věží, se nachází v Běstovicích 

u Chocně. Celkově zaměstnáváme v ČR 142 lidí.

Uplatnění u nás najdou zejména talentovaní specialisté na výživu hospodářských 

zvířat, kteří mají zájem pracovat v oboru, který vystudovali a mají cit pro obchod. 

Více informací o naší společnosti či aktuální nabídku volných pracovních míst mů-

žete kdykoli shlédnout na internetových stránkách www.deheus.cz.
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Hanagrain J. T. J.

Fakturační adresa: Dvořákova 17, 750 00 Přerov

Kontaktní osoba: Ing. Jiří Kodytek

jiri.kodytek@hanagrain.cz

725 949 769, 581 219 679

Česká obchodní firma HANAGRAIN J.T.J. s.r.o. obchodující se zemědělskými 

komoditami hledá REFERENTA LOGISTIKY (převažující část pracovní náplně) v 

kombinaci s OBCHODNÍM  ZÁSTUPCEM PRO MORAVU.

Očekáváme:

• velmi dobré komunikační schopnosti, cit pro obchod 

• velmi dobré komunikační schopnosti, cit pro obchod 

• samostatné analytické myšlení a jednání, flexibilita 

• VŠ vzdělání (obor zemědělství anebo logistika je vhodný) 

• aktivní znalost anglického popř. německého jazyka 

• bydliště v okolí Přerova příp. Olomouce / Prostějova 

• řidičský průkaz.

Nabízíme:

• operativní řešení logistiky – jednání s přepravci

• sjednávání termínovaných objednávek na logistické služby

• 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

V případě, že Vás naše nabídka zaujala, zašlete nám prosím Váš životopis spolu s 

průvodním dopisem na e-mailovou adresu: jiri.kodytek@hanagrain.cz nejpozději 

do 24.4.2015.

Lactalis CZ

Fakturační adresa: Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4

Kontaktní osoba: Michaela Frayerová

michaela.frayerova@lactalis.cz

702 209 482

Mlékárna Kunín, Mlékárna Klatovy

Lactalis CZ je moderní a dynamicky se rozvíjející společnost, která v České republice 

působí již od roku 2004. Zpočátku byla na českém trhu zastoupena zejména 

importovanými sýry a jinými mléčnými výrobky značek Président či Société, v roce 

2007 však převzala Mlékárnu Klatovy a Mlékárnu Kunín a zaměřila se tak především 

na podporu místní výroby, modernizaci a další rozvoj obou mlékáren. V průběhu let 

si vybudovala na českém trhu silné postavení a zároveň úspěšně exportuje výrobky 

do různých zemí Evropy.

Pracovní příležitost pro absolventy VŠ

Pokud máte zájem spojit svou profesní kariéru s moderní a dynamicky se rozvíjející 

zahraniční společností, která staví na globálních i tradičních českých značkách, pak 

se přihlaste do dvouletého tréninkového programu, který se odehraje celý ve Francii. 

Po jeho ukončení budete moci získat pracovní místo v jedné z českých továren.



Agronomická fakulta 14 15 Agronomická fakulta

PENAM

Fakturační adresa: Cejl 504/38, 602 00 Brno

Kontaktní osoba: Mgr. Iveta Švarcová

svarcovai@penam.cz

602 582 128

Kdo jsme?

Jsme jedničkou v pekárenském oboru v České republice a významným zaměsnava-

telem v mnoha regionech, působíme rovněž na území Slovenské republiky a Ma-

ďarska. Náš sortiment tvoří pekárenské, mlýnské a cukrářské produkty s tradicí od 

roku 1992. Společnost PENAM, a.s. tvoří 12 pekáren, 4 mlýny a provozujeme také 

několik vlastních maloobchodních prodejen pečiva. 

Jak spolupracujeme se studenty a absolventy?

Studenti a absolventi u nás mají dveře otevřené - již v průběhu studia u nás můžeš 

získat praxi přímo z výroby, nebo se seznámit s chodem pekárny v rámci exkurze. 

Pokud jsi ve 2. nebo 4. ročníku a nevíš, jaké téma bakalářské či diplomové práce 

zvolit, prostě si vyber některé z našich originálních témat. Další možností je přihlá-

sit se do Absolventského programu 

Koho hledáme?

Hledáme absolventy chemicko-technologických a potravinářských oborů VŠ, kteří 

mají zájem učit se a pracovat na sobě, kteří neváhají podpořit kolektiv a při dat 

vlastní ruce k dílu. Chceme oslovit spolehlivé a cílevědomé absolventy, kteří ne-

trvají na místě výkonu práce v Brně, jelikož kvalitní zaměstnance hledáme napříč 

celou republikou. Očekáváme aktivní přístup, pracovitost, komunikativní znalost 

jednoho světového jazyka a mobilitu. Vedle Absolventského programu hledáme 

nové kolegy na další pracovní místa dle aktuálně vypsaných výběrových řízení. 

Více informací nalezneš na www.penam.cz.

V případě zájmu nás kontaktuj: kariera@penam.cz / svarcovai@penam.cz, tel.:  

545 518 710

SITA CZ

Fakturační adresa: Španělská 10/1073, 120 00 Praha

Kontaktní osoba: Veronika Kupková

veronika.kupkova@sita.cz

724 804 288

Proč si vybrat společnost SITA CZ a.s.?

SITA CZ působí pod mezinárodní jednotnou značkou skupiny SUEZ environne-

ment, která je celosvětovým lídrem v odpadovém hospodářství a vodárenství  

s obratem 14,3 mld. EUR a téměř 81 tisíci zaměstnanci po celém světě. Na český 

trh skupina vstoupila SITA CZ již v roce 2001. Ze sounáležitosti s mateřskou skupi-

nou, která jen do vědy a výzkumu investovala v přepočtu přes dvě miliardy korun, 

těží především přenos technologického know-how. V ČR a SR zaměstnává Skupi-

na více než 1000 zaměstnanců a provozuje více než 40 různých technologií pro 

zpracování, předúpravu a odstranění odpadů. SUEZ environnement se celosvětově 

zaměřuje na řešení pro účinnější využívání a ochranu zdrojů. Velkou pozornost 

věnuje dodržování sociálních a ekologických závazků a trvale udržitelného rozvoje 

spotřeby a výroby.

Hlavní náplní činnosti společnosti SITA CZ je zajišťování komplexních služeb v 

oblasti odpadového hospodářství, ekologického poradenství, projektování, zřizo-

vání, výstavby a provozování zařízení pro nakládání s odpady včetně svozu a sepa-

race odpadů. Přednosti naší společnosti lze vidět zejména v komplexním přístupu  

v řešení odstraňování odpadů, ve vlastním vývoji a aplikaci nejmodernějších tech-

nologií s cílem dosažení efektivního zhodnocování a maximálního využití odpadů. 

O neustálém vývoji společnosti rovněž svědčí významné akvizice a inovace, které 

posilují technické a technologické zázemí společnosti pro zajištění komplexní na-

bídky našich služeb. 

Nabízíme zajímavou práci v silné dynamicky se rozvíjející firmě. Poskytujeme mož-

nosti profesního růstu, rozšiřování odborných znalostí, možnost pracovat se špič-

kovými odborníky a moderními technologiemi.v
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Invia.cz, a. s.

Fakturační adresa: Senovážné nám. 5 Praha 1 110 00

Kontaktní osoba: Michaela Machařová

michaela.macharova@invia.cz

533 111 332

Hledáš práci na léto?

Jsi cílevědomý? Máš rád výzvy a komunikaci s lidmi? Pak hledáme právě tebe. Staň 

se členem prodejního týmu největšího online prodejce zájezdů ve střední Evropě. 

Získej praxi a vydělej si přes léto velmi slušné peníze.

Chceš vědět víc?

Navštiv náš stánek nebo nám zavolej či napiš. Staň se i ty elitním prodejcem Invia. 

Nabíráme již dnes!

Unifer

Fakturační adresa: Zvonařka 5, 602 00 Brno

Kontaktní osoba: Miroslav Rozenberg

miroslav.rozenberg@unifer.cz

730 931 882

Tvoříme budoucnost. Už teď!

Jen vzdělávat se dnes nestačí. O přijetí do vysněného zaměstnání rozhoduje v řadě 

případů kvalitní praxe. Jenže ta absolventům často chybí. A pokud ne, jedná se 

obvykle o praxi pro praxi. Tedy jen o splnění povinnosti, než o skutečný profesní 

rozvoj. 

CO TO JE UNIFER?

Centrum inovativní spolupráce UNIFER je společensky prospěšný projekt, který 

dává studentům příležitost pracovat na projektech pro reálné firmy či veřejnou 

správu, a rozvíjet tak svůj potenciál. To vše pod dohledem mentorů - expertů, 

profesionálů, mistrů, specialistů, jednoduše „guru“ svého oboru.  Studenti zde 

nacházejí uplatnění na projektech z mnoha oblastí, především však v marketingu, 

personalistiky, žurnalistiky, práva, business analýz, event managementu, dotací, 

IT a designu. 

STUDENT + MENTOR + FIRMA = ROVNICE UNIFERU

Firmy mají na druhé straně možnost zadat úkol špičkovým profesionálům, kteří 

pracují ve spojení s elitními studenty. Výsledkem jsou řešení out-of-box, všichni 

jsou happy a free nápady jsou cool i fresh! 

JAK SE STÁT SOUČÁSTÍ UNIFERU?

Cesta je jednoduchá a vede přes web www.unifer.cz, kde student vyplní formulář 

a přiloží své CV. Na tomto základě ho UNIFER kontaktuje. Všichni studenti poté 

projdou výběrovým assessment centrem. Ti nejšikovnější jsou přijati, hlásí se na 

projekty či do jednolitých týmů a absolvují rozvojové aktivity. Poté už jen stačí 

roztáhnout křídla, vzít nabité zkušenosti a získat vysněnou práci!
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Agrop Nova

Fakturační adresa: Ptenský Dvorek 99, 798 43 Ptení

Kontaktní osoba: Ing. Josef Mynář

josef.mynar@agrop.cz

725 888 903

Společnost MATRIX, a. s. byla založena 12. 12. 1991 jako dřevařská společnost 

se zaměřením na truhlářství, dřevovýrobu, lesní práce, těžbu a zpracování dřeva. 

Postupem času se předmět podnikání rozšiřoval tak, že v současné době má spo-

lečnost 4 divize a provozuje také hotel Studánka u Rychnova nad Kněžnou.

Divize Wood se zaměřuje na zpracování dřeva na svých pilařských provozech. Mezi 

výrobky patří:

• modřínové a dubové řezivo – stavební a truhlářské

• modřínová terasová prkna

• dřevěné fasády

• dubové podlahy

• dřevěné brikety

• dřevěná venkovní dlažba

• profesionální štafle

SC&C Partner

Fakturační adresa: V Újezdech 7, 621 00 Brno

Kontaktní osoba: Hana Římanová

hana.rimanova@scap.cz

775 644 211

Jsme dlouhodobým partnerem mnoha českých i nadnárodních firem. Přinášíme 

profesionální a komplexní poradenství v oblasti inovací, vývoje, zlepšování proce-

sů a strategického rozvoje společnosti. 

Nabízíme zkušenosti odborníků z různých odvětví, kteří během své praxe dlouho-

době využívali světově ověřené metody a postupy jako nástroje dosahování firem-

ních cílů v českém i zahraničním prostředí.

Několik čísel o nás:

• 1 mld. - Dosud jsme našim klientům uspořili přes 1 mld. Kč.

• 6000 - Máme přes 6000 spokojených zákazníků z různých oborů průmyslu 

a služeb.

• 2000 - Máme za sebou více než 2000 dokončených inovačních a zlepšovacích 

projektů.

• 9,6 - Účastníci hodnotí naše lektory průměrně známkou 9,6 z 10.

• 300 - Uskutečnili jsme přes 300 tréninků Lean, Six Sigma a Design for Six 

Sigma.

• 1000 - Dosud jsme dodali více než 1000 licencí softwaru, k nimž zajišťujeme 

podporu.

Nabízíme možnost stáží na reálných projektech u našich klientů.
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Biskupství ostravsko-opavské 
Biskupské lesy

Fakturační adresa: Kostelní náměstí 3172/1, 728 02 Ostrava

Kontaktní osoba: Ing. Venuše Komárková, PhD.

venuse.komarkova@plz.cz

602 572 787

Společnost MATRIX, a. s. byla založena 12. 12. 1991 jako dřevařská společnost 

se zaměřením na truhlářství, dřevovýrobu, lesní práce, těžbu a zpracování dřeva. 

Postupem času se předmět podnikání rozšiřoval tak, že v současné době má spo-

lečnost 4 divize a provozuje také hotel Studánka u Rychnova nad Kněžnou.

Divize Wood se zaměřuje na zpracování dřeva na svých pilařských provozech. Mezi 

výrobky patří:

• modřínové a dubové řezivo – stavební a truhlářské

• modřínová terasová prkna

• dřevěné fasády

• dubové podlahy

• dřevěné brikety

• dřevěná venkovní dlažba

• profesionální štafle

Dřevozpracující družstvo

Fakturační adresa: Lukavec 9, 394 26 Lukavec

Kontaktní osoba: Ing. Vít Císař

cisar@ddl.cz

Šance pro absolventy dřevařských oborů

Dřevozpracující družstvo, Lukavec 

• Na trhu působí přes 60 let, zaměstnává 600 lidí

• Provozuje jedinou linku na výrobu MDF v ČR

• Vyrábí DTD surové, dýhované, přesné přířezy

• Vyrábí nábytkové dílce pro truhláře i velkosériové

• Vyrábí řezivo surové, sušené, hoblované

• Exportuje své výrobky do 20 zemí

Končíte školu s dřevařským zaměřením?

Chcete se svému oboru dále věnovat, rozvíjet své znalosti a dovednosti, pracovat v 

tradiční ryze české společnosti?

Odnášíte si ze školy technické znalosti, umíte používat „selský rozum“, máte chuť 

do práce?

DDL je solidní firma, kde můžete zahájit svoji technickou, obchodnickou nebo ma-

nažerskou kariéru.

Domluvte si první personální pohovor: 

tel.č.: 565 411 233, 603 168 356, e-mail: strnad@ddl.cz

www.ddl.cz
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Foresta SG

Fakturační adresa: Horní náměstí 1, 755 01 Vsetín

Kontaktní osoba: Ludvík Pavlíček

ludvik.pavlicek@firesta.cz

724 045 202

Akciová společnost FORESTA SG působí na trhu od roku 1994. Působí jako profesi-

onální, odborná a nezávislá poradenská a IT společnost, patřící mezi největší svého 

druhu v oblasti lesnictví. Zaměstnává přes 40 převážně vysokoškolsky vzdělaných 

pracovníků. Sídlo společnosti je ve Vsetíně, pobočkoví pracovníci jsou umístěni v

Praze, Vlašimi a Liberci. Na Slovensku působí prostřednictvím dceřiné firmy Fores-

ta SK, a.s., sídlící v Banskej Bystrici. 

Posláním společnosti FORESTA SG, a.s. v oblasti lesnictví je nalézat, vytvářet a 

poskytovat unikátní řešení, podporující správu lesních majetků a hlavní procesy 

probíhající nad lesními majetky jako jsou průzkumy trhu, připravování výroby, na-

kupování, vyrábění, prodávání, výrobněekonomické hodnocení. Zákazníky společ-

nosti jsou vlastníci a správci lesů všech vlastnických a velikostních kategorií.

Předmět činnosti je rozdělen do následujících oblastí:

• PROVOZOVÁNÍ lesnického prodejního portálu FORESTRADE® vč. připravová-

ní nabídek prodejních jednotek.

• PORADENSTVÍ, např. analýzy firemních procesů, audity hospodaření na les-

ních majetcích, zajišťování lesnických dotací.

• VÝVOJ A POSKYTOVÁNÍ SOFTWARE, např. nástroje pro vedení LHP, LHE, 

pozemkové evidence, sledování toku dříví v pilařských provozech, systémy 

a nástroje pro řízení lesního podniku, pokročilé plánování, kalkulování, roz-

počtování.

• VÝZKUM A VÝVOJ, např. v oblasti výpočtu objemu dříví a sortimentace, sta-

novování množství zbytkové dendromasy.

• GEOINFORMAČNÍ SYSTÉMY

Nabídka pracovních pozic:

• terénní pracovník - sběr dat o lesních porostech, jejich zpracování

• asistent obchodu a marketingu

• analytik, programátor

Lesy ČR

Fakturační adresa: Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

Kontaktní osoba: Ing. Vladan Jareš, PhD.

jares@lesycr.cz

956 999 472, 725 257 651

Lesy České republiky, s. p., (LČR) jsou významným zaměstnavatelem v lesnickém 

sektoru v České republice. Mají celorepublikovou působnost - spravují lesy, drobné 

vodní toky, budovy a stavby v majetku České republiky.

LČR zaměstnávají cca 3 300 zaměstnanců, z toho více než 70 % pracovních míst 

jsou TH pozice. V estruktuře vzdělanosti každoročně přibývá zaměstnanců s vy-

sokoškolským vzděláním, v roce 2015 již půjde o hranici téměř 50 %. LČR hledají 

motivované uchazeče o zaměstnání z řad studentů a absolventů vysokých škol, ze-

jména lesnických oborů, kteří mají pozitivní přístup k práci, chtějí se dále odborně 

rozvíjet, mají chuť na sobě pracovat a hledají víc než jen zaměstnání. Na uvolněné 

pracovní pozice v LČR v pravidelných termínech vypisují otevřená výběrová říze-

ní. Aktuální volné pozice jsou zveřejňovány na internetových stránkách podniku v 

rubrice „Volná místa“. LČR každoročně nabízí příležitosti pro studenty a absolven-

ty bez předchozí praxe.

LČR nabízejí:

• volné pozice, především adjunktská pracovní místa,

• školní praxe a stáže,

• spolupráci na bakalářských a diplomových pracích,

• možnost registrovat se do naší databáze.

Proč právě k nám?

• možnost rozvoje a profesního růstu,

• perspektivní a stabilní zaměstnání,

• nadstandartní podmínky a benefity,

• zajímavá práce, která má smysl.
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Matrix, a. s.

Fakturační adresa: Třebešov 1, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Kontaktní osoba: Ing. Martin Machů

martin.machu@matrix-as.cz

734 360 699

Společnost MATRIX, a. s. byla založena 12. 12. 1991 jako dřevařská společnost 

se zaměřením na truhlářství, dřevovýrobu, lesní práce, těžbu a zpracování dřeva. 

Postupem času se předmět podnikání rozšiřoval tak, že v současné době má spo-

lečnost 4 divize a provozuje také hotel Studánka u Rychnova nad Kněžnou.

Divize Wood se zaměřuje na zpracování dřeva na svých pilařských provozech. Mezi 

výrobky patří:

• modřínové a dubové řezivo – stavební a truhlářské

• modřínová terasová prkna

• dřevěné fasády

• dubové podlahy

• dřevěné brikety

• dřevěná venkovní dlažba

• profesionální štafle 

Divize Windows je výrobcem a dodavatelem oken a dveří v provedení: 

• Plast

• Dřevo

• Hliník

Vyrábíme okna, dveře, vstupní portály, fasádní sestavy, odsuvné dveře a systémy 

skládaných konstrukcí, standardní ale i oblouková, šikmá a atypická okna. Zajiš-

ťujeme dodávky našich výrobků včetně odborné montáže dle platných norem a le-

gislativy. V současné době se buduje Vývojové a výzkumné centrum, které bude 

zaměřeno na dřevařské výrobky.

Petra

Fakturační adresa: Brandlova 129, 695 01 Hodonín

Kontaktní osoba: Kateřina Schondorfová

schondorfova@firma-petra.cz

602 100 917

Nabízíme Vám práci v dynamicky se rozvíjející výrobní společnosti s výjímečnou 

firemní kulturou se zaměřením na moderní technologie v lesnictví. Možnost se-

berealizace, prostor pro uplatnění Vašich znalostí a dovedností. Nabízíme jistotu 

jedné ze tří nejvýznamnějších lesnických firem v ČR, úspěšně prosperující na čes-

kém trhu již 22 let.

Požadujeme:

• minimálně středoškolské vzdělání lesnického zaměření,

• schopnost samostatné práce, spolehlivost a zodpovědný přístup,

• komunikační a organizační schopnosti,

• znalost práce s PC (MS Word, MS Excel, MS Outlook),

• ochota se vzdělávat.

Pracovní náplň:

• vedení a organizace lesního provozu,

• příprava podkladů k fakturaci,

• komunikace s LČR a subdodavateli prací,

• administrativa.
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AISEC

Fakturační adresa: Vinařská 499/5, 603 00 Brno

Kontaktní osoba: Karolína Presová

karolina.presova@aiesec.cz

736 226 551

Jsme celosvětová studentská organizace, která nabízí studentům a absolventům 

možnost, vycestovat na profesní či dobrovolnické stáže.

Co je profesní stáž?

Profesní stáž je stáž, pořádána v rámci programu AIESEC Global Talent, která Ti 

nabízí příležitost získat profesní zkušenost s firmami z celého světa. Pokud jsi stu-

dent nebo čerstvý absolvent a hledáš svou první pracovní či zahraniční zkušenost, 

Global Talent je přesně příležitost pro tebe. Oblasti, ve kterých můžeš pracovat, 

jsou business, IT, marketing a teaching.

Výhody profesní stáže:

• Zkušenost práce v zahraničním prostředí

• Aktivní využití cizího jazyku

• Finanční ohodnocení

Co je dobrovolnická stáž?

Tato stáž, která je v rámci programu AIESEC Global Citizen, Ti nabízí možnost 

účastnit se na projektech organizovaných zahraniční pobočkou AIESEC. Projekty 

jsou zaměřené například na řešení společenských problémů v rozvojových zemích, 

na výuku jazyků a jejich cílem je bourání kulturních stereotypů.

Výhody dobrovolnické stáže:

• Osobnostní rozvoj

• Poznání cizích kultur

• Šance pomoct společnosti v cizí zemi

Podmínky programů:

• Věk 18-29 (student VŠ nebo absolvent do dvou let po škole)

• Absolvovat jednodenní přípravný seminář

• Umět cizí jazyk (většinou stačí AJ na úrovni B1, záleží na typu stáže)

Další informace na stránkách http://www.nastaz.cz/

Česká pojišťovna

Fakturační adresa: Spálená 75/16, 11 304 Praha 1

Kontaktní osoba: Alice Hrubá

alice.hruba@ceskapojistovna.cz

702 016 368

Hledáme chytré hlavy. Staňte se členem našeho týmu!

Myslíte si, že v pojišťovně pracují jen samí „pojišťováci“? Omyl! U nás najdete 

spoustu atraktivních oborů:

• Finance, Analýzy, Pojistná matematika

• Produktový management a Risk management

• Likvidace, Kontaktní centrum, Správa smluv

• Marketing, PR, Komunikace

• IT - vývoj i správa a mnoho dalších...

www.jobs-ceskapojistovna.cz
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Dixons Retail SSC

Fakturační adresa: Trnitá 491/5 602 00 Brno

Kontaktní osoba: Veronika Sussová

veronika.sussova@dixonsretail.com

Marta Uhlířová

marta.uhlirova@dixonsretail.com

Dixons Carphone plc is Europe’s leading specialist electrical and telecommunicati-

ons retailer and services company. We employ over 40 000 people in 14 countries 

in our stores of various brands (PC World, Currys, Carphone Warehouse in the UK 

& Ireland, Elkjop, Lefdal, Phone House in Scandinavian countries, Kotsovolos in 

Greece). 

Dixons Retail Shared Service Centre in Brno, Czech Republic provides a wide range 

of finance, business administration, logistics, IT and HR services for the Dixons 

Carphone Group’s UK & Ireland and Nordic Retail businesses.

Why should you work at Dixons?

• Informal working environment

• Modern office right in the city centre with an amazing terrace

• Training & development program

• Many career growth opportunities

• Great team consisting of 400 employees, 20 different nationalities

• Rich pack of benefits (chill out zone with playstation & wii, massages and 

fruit days included)

• Plenty of social events and charity activities (boat party, ice hockey tourna-

ment, summer BBQ and much more :)

How to become part of our team?

• Send us your CV via email to BrnoHR@DixonsCarphoneGroup.com

• We will contact you via phone or email and let you know the possibilities

• HR person will schedule an interview with you and Team Leader/Manager

• We will call you the feedback within one week (always)

Find out more on our career pages: http://www.dixonsretailssc.cz/

Contact: BrnoHR@DixonsCarphoneGroup.com

E.ON

Fakturační adresa: F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice

Kontaktní osoba: Lenka Krumnow

lenka.krumnow@eon.com

Text
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FNZ

Fakturační adresa: Orlí 36, Brno 602 00

Kontaktní osoba: Šárka Michálková

sarka.michalkova@fnz.com

774 838 457

Společnost MATRIX, a. s. byla založena 12. 12. 1991 jako dřevařská společnost 

se zaměřením na truhlářství, dřevovýrobu, lesní práce, těžbu a zpracování dřeva. 

Postupem času se předmět podnikání rozšiřoval tak, že v současné době má spo-

lečnost 4 divize a provozuje také hotel Studánka u Rychnova nad Kněžnou.

Divize Wood se zaměřuje na zpracování dřeva na svých pilařských provozech. Mezi 

výrobky patří:

• modřínové a dubové řezivo – stavební a truhlářské

• modřínová terasová prkna

• dřevěné fasády

• dubové podlahy

• dřevěné brikety

• dřevěná venkovní dlažba

• profesionální štafle

Heineken ČR

Fakturační adresa: U Pivovaru 1, 270 53 Krušovice

Kontaktní osoba: Renata Poscpíchalová

renata.pospichalova@heineken.com

724 345 534

Jsme celosvětová studentská organizace, která nabízí studentům a absolventům 

možnost, vycestovat na profesní či dobrovolnické stáže.

Co je profesní stáž?

Profesní stáž je stáž, pořádána v rámci programu AIESEC Global Talent, která Ti 

nabízí příležitost získat profesní zkušenost s firmami z celého světa. Pokud jsi stu-

dent nebo čerstvý absolvent a hledáš svou první pracovní či zahraniční zkušenost, 

Global Talent je přesně příležitost pro tebe. Oblasti, ve kterých můžeš pracovat, 

jsou business, IT, marketing a teaching.

Výhody profesní stáže:

• Zkušenost práce v zahraničním prostředí

• Aktivní využití cizího jazyku

• Finanční ohodnocení

Co je dobrovolnická stáž?

Tato stáž, která je v rámci programu AIESEC Global Citizen, Ti nabízí možnost 

účastnit se na projektech organizovaných zahraniční pobočkou AIESEC. Projekty 

jsou zaměřené například na řešení společenských problémů v rozvojových zemích, 

na výuku jazyků a jejich cílem je bourání kulturních stereotypů.
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Home Credit

Fakturační adresa: Nové sady 996/25, 602 00 Brno

Kontaktní osoba: Lucie Alexová

lucie.alexova@homecredit.cz

Práce v dobré společnosti

Jsme Home Credit a.s. se sídlem v centru Brna. Patříme do skupiny Home Credit, 

která působí v 10 zemích světa. Majoritním akcionářem je mezinárodní investiční 

skupina PPF.

Centrála v Brně

Nabízíme všechny pozice a své lidi vždy podporujeme v jejich kariéře. Ať už u nás 

nebo v rámci celé skupiny.

Trainee program

Studenti 4. ročníků mohou po jeho absolvování vycestovat do zemí skupiny Home 

Credit. Přihlaš se do 15. 5. 2015 na našem webu a odstartuj svoji kariéru.

www.homecredit.cz/kariera

Komerční banka

Fakturační adresa: Na Příkopě 969/33, 114 07 Praha

Kontaktní osoba: Jana Císařová

jana_cisarova@kb.cz

602 222 207

Text
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KPMG

Fakturační adresa: Pobřežní 1a, 186 00 Praha

Kontaktní osoba: Hana Borovičková

hborovickova@kpmg.cz

724 749 878

Text

Partners Financial Services

Fakturační adresa: Brno

Kontaktní osoba: Michal Oppl

michal.oppl@partners.cz

724 689 090

Po 7 letech od svého vzniku jsme největší finančně poradenská společnost s roč-

ním obratem vyšším než 1,4 miliardy korun a s 380 tisíci spokojených klientů. 

Máme více než 2800 zaměstnanců, poradců a manažerů. Poskytujeme bankovní 

a finanční služby v oblasti bankovních účtů, úvěrů, hypoték, investic, životního i 

neživotního pojištění. Spolupracujeme s více než 50 finančními institucemi. Naší 

vizí jsou dostupné, férové a profesionální služby pro každého.

Dlouhodobě podporujeme rozvoj finančního vzdělávání a odpovědného přístupu k 

osobním financím vysokých školách po celé České republice. Uvědomujeme si také, 

že každoročně vychází mnoho absolventů, budoucích úspěšných profesionálů, pro 

které je dobré uplatnění na trhu práce velmi důležité. Jsme partnerem vysokých 

škol, které vychovávají sebevědomé osobnosti s odpovědností ke svému životu. 

Nabízíme externí podporu doplňkového vzdělávání školám, které chtějí čerpat vý-

hody ze spolupráce s komerčním subjektem a zároveň pomoci svým studentům 

snáze nalézt uplatnění na trhu práce, rozvíjet kariéru či je podpořit v osobním

Co nabízíme:

• Osobnostní růst a rozvoj

• Zajímavé finanční ohodnocení

• Vzdělávání ve finančním sektoru

• Získání odborné praxe u odborníků

• Práci v mladém a dynamickém kolektivu

• Radost ze smysluplné práce

• Možnost kariérového růstu

• Týmovou práci

• Rozvoj obchodních dovedností

Chcete-li využít příležitosti a být úspěšní v perspektivním oboru, pošlete svůj živo-

topis naší personalistce martina.travnickova@partners.cz. Budeme se těšit!
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Patria

Fakturační adresa: Patria Finance, a.s., Jungmannova 24, 110 00  Praha 1

Kontaktní osoba: Jan Kovalovský

Patria Forex je nový produkt, prostřednictvím kterého lze obchodovat nejen s hlav-

ními měnovými páry (včetně EUR/CZK, USD/CZK), ale i s akciovými indexy, ropou, 

stříbrem a zlatem. 

• Otevření účtu zdarma a nulové poplatky

• Garance likvidity a úzkých spreadů

• Online obchodování 24 hodin denně v pracovní dny

• Minimální vklad jen 1 000 USD nebo 1 000 EUR

• Velký výběr měnových párů, indexů a komodit

• Možnost obchodování měnových párů s CZK

• Možnost obchodování přímo z real-time grafů

• Inteligentní pokyny – stop loss, limit profit, trailing stop

• Zdarma propojení aplikace se specializovaným zpravodajstvím Patria Online 

zaměřeným na FX trading

• Možnost sledovat stav oddělených účtů Patria Direct a Patria Forex na jedné 

internetové stránce

V případě zájmu o další informace nás prosím kontaktujte: info@patria-forex.cz, 

+420 221 424 221

Penny Market

Fakturační adresa: Počernická 257 Radonice 250 73

Kontaktní osoba: Olga Křížová

krizova@penny.cz

725 716 511

Společnost Penny Market s.r.o. působí na českém trhu od roku 1997 a je dceřinou 

společností mezinárodního obchodního řetězce REWE. Jsme jedničkou na diskont-

ním trhu a klademe hlavní důraz na zaměstnance, kterým umožňujeme vzdělávání 

a další růst na všech úrovních. Na našem úspěchu se podílí přes 7 000 pracovníků 

a v České republice máme již více než 350 prodejen.

Hledáme: Chcete pracovat v expandující společnosti? Jste flexibilní, orientovaný 

na zákazníka, na výsledky a máte chuť neustále se rozvíjet a zlepšovat? Do našich 

týmů hledáme kolegy jak na pozice do oddělení prodeje - vedoucí prodejen, oblast-

ní vedoucí, tak na centrálu společnosti – pro čerstvé absolventy například Man-

agement trainee program. Aktuální nabídku volných pracovních míst naleznete na 

www.penny.jobs.cz

Nabízíme: Propracovaný systém zaškolení pro zaměstnance bez předcházejících 

zkušeností z oblasti provozu, možnost rychlého kariérního růstu a získání vedou-

cích pozic. Zajímavé zaměstnání v silné a stále rostoucí společnosti, kde máte mož-

nost uplatnit vlastní nápady a posouvat trendy.

Naše benefity:

• zajímavé a motivující finanční ohodnocení,

• týden dovolené navíc (celkem 5 týdnů), 

• stravenky/příspěvky na stravování, 

• moderní pracovní prostředí, 

• vánoční poukázky na nákup v našich prodejnách, 

• slevy na vitamínové doplňky,

• slevy na zájezdy u EXIM Tours,

• zvýhodněné kulturní akce,

• příspěvek na životní nebo penzijní připojištění, 

• zvýhodněný tarif pro zaměstnance od mobilního operátora O2 a další.
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Student Agency

Fakturační adresa: Dům pánů z Lipé, nám. Svobody 17, 602 00 Brno

Kontaktní osoba: Ing. Zdeněk Moravec

zdenek.moravec@studentagency.cz

731 545 703

Profil společnosti:

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 je 

značkou, které lze věřit. Mezi významná oddělení společnosti dnes patří také pro-

dej letenek a zájezdů či autobusová a vlaková přeprava. Na Kariérním dni Mendelu 

se rádi setkáme se studenty či absolventy, kteří mají zájem vycestovat do zahraničí 

a účastnit se některého z našich pracovních, au pair nebo studijních pobytů. Rádi 

Vám poradíme a zodpovíme všechny otázky před odjezdem, v průběhu pobytu  

i po Vašem návratu. Současně nabízíme aktuálně volné pozice v centrální kanceláři 

STUDENT AGENCY v Brně. Těšíme se na Vás.

Nabízíme:

• Working Holiday Kanada a Nový Zéland

• Práce v hotelnictví Velká Británie

• Praxe v hotelnictví Itálie, Španělsko, Rakousko

• Farmy Irsko, Norsko a Island

• Stáž v USA – obory hotelnictví, marketing, IT

• Camp USA

• Au pair v Evropě a USA

• Work & Travel USA

• Jazykové pobyty   Evropa, USA, Kanada, Austrálie, Nový Zéland

Kontakt: 

Ing. Zdeněk Moravec, obchodní zástupce   zahraniční pobyty

Telefon: 731 545 703  |  E mail: zdenek.moravec@studentagency.cz

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

Trusted Network Solutions

Fakturační adresa: Žižkova 600, 664 01 Bílovice nad Svitavou

Kontaktní osoba: Jan Holík

jan.holik@tns.cz

739 375 027

Co budeš dělat po škole? Nastartuj svoji kariéru v perspektivním IT oboru!

Account Manager: Chceš realizovat vlastní obchodní strategii výměnou za dosa-

žení cílů? Hledáme samostatného manažera se schopností vyjednávat, zaujmout 

svým projevem i vystupováním. Staň se posilou našeho obchodního týmu!

Co nabízíme

• Svobodu při realizaci vlastní obchodní strategie

• Velké rozhodovací pravomoci v oblasti svěřených projektů

• Flexibilitu v pracovní době a místě výkonu práce

• Týmovou podporu a zázemí stabilní české firmy

• Finanční ohodnocení s přímou vazbou na dosažené výsledky

• Plán vzdělávání a profesní růst

Pre-sales Engineer: Zajímá Tě oblast IT bezpečnosti? Nebojíš se prezentovat 

své odborné znalosti a zkušenosti na obchodních jednáních, konferencích či 

workshopech? Je ti přirozený důvtip, odhodlání a nadšení pro informační techno-

logie? Hledáme specialistu obchodní podpory!

Software Engineer: Zajímá Tě oblast IT bezpečnosti a chceš se stát specialistou v 

tomto dynamicky se rozvíjejícím oboru? Hledáme talent! Někoho, komu je přiroze-

ná zvědavost, zájem o nové technologie, pracovitost a nadšení. Počítáme s Tebou 

do týmu vývojářů KERNUN!

Security Consultant: Sleduješ se zaujetím bezpečnostní incidenty ze světa IT? 

Chceš se stát architektem a poradcem pro informační bezpečnost významných 

organizací? Zvládneš si vytvořit vlastní plán a koordinovat bezpečnostní opatření 

k ochraně jejich informací? Využij příležitosti a staň se odborným konzultantem 

IT bezpečnosti!
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Umím se prosadit

Fakturační adresa: Nové Sady 2, 602 00 Brno

Kontaktní osoba: Tomáš Jelínek

info@umimseprosadit.cz

724 689 803

• Poskytujeme vzdělávání pro studenty, podnikatele a firmy

• Naši lektoři jsou profíci z praxe, kteří Vám předají zkušenosti, řeknou Vám, 

jak překonávají překážky a dosahují úspěchu

• Nedáme Vám jen informace, ale prakticky Vás naučíme, jak se prosadit

• Propojujeme studenty s firmami – nabízíme praxe a stáže u našich partnerů

• V rámci Kariérního dne MENDELU 2015 vzdělávací kurzy za zvýhodněnou 

cenu!

TIP PRO VÁS: Kurz prezentační a komunikační dovednosti pro nováčky na trhu 

práce

www.umimseprosadit.cz

www.facebook.com/umimseprosadit

Kompletní program Kariérního dne

8:00–9:00 Příprava stánků (po domluvě možno i den předem v době po 16. hodi-

ně)

9:00–15:00 Prezentace na stáncích v budově X

9:00–15:00 Prezentace firem v posluchárně Q02 formou krátké přednášky

9:00–15:00 Doprovodný program pro studenty (workshopy, kariérní poradenství, 

focení na CV) v budově X

Program přednášek a workshopů
Na jednotlivé aktivity je nutné se z důvodu omezené kapacity učeben přihlašovat.

Učebna X01
9:00–10:00 MIRIAM JANÁSOVÁ – Příběh z praxe

10:15–11:45 MICHAL HRUBÝ – Networking jako životní cesta

12:00–13:30 PETRA HARAZÍMOVÁ – Jak se připravit na pohovor

13:45–15:15 MÁŠA VÍTKOVÁ – Pozitivní postoj

Učebna X02
9:00–10:30 DANA HAVLÍČKOVÁ – Leadership

10:45–12:45 MARTIN BURGR – Jak přesvědčit a zůstat přitom sám sebou

13:00–14:30 VERONIKA DOHNALOVÁ – Osobní vize: Jak žít smysluplněji a více 

naplno

14:45–16:45 VERONIKA DOHNALOVÁ – Sebedisciplína: Jak se naučit posilovat 

svou vůli

17:00–18:00 JAN KOVALOVSKÝ – Životní cesta analytika

Učebna X03
9:00–10:00 ANDREA ŠAŠINKOVÁ, LUKÁŠ SKOPAL – CV & pracovní trhy CZ vs EN

10:15–11:45 JANA LEITNEROVÁ – Jak mohou sociální sítě ovlivnit váš vstup na 

pracovní trh?

12:00–15:00 YOURS SOLUTION – Modelové Assessment centrum
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Učebna Q02
9:00–10:00 FOND DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ – Stáže pro mladé zájemce o zaměst-

nání 2

Učebna Q14
9:30–12:00 HEINEKEN – Modelové assessment centrum

Doprovodný program

Přízemí budovy X
9:00–12:00, 14:00–15:00 Konzultace českých CV (konzultace CV jsou možné i na 

stánku Heineken od 9:30–11:00)

10:00–15:00 Konzultace anglických CV

9:00–15:00 Modelové přijímací pohovory

9:00–15:00 Líčení na životopis

9:00–15:00 Focení na životopis
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