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Kariérní den MENDELU
– úvodní slovo rektorky

Milí studenti a budoucí absolventi Mendelovy univerzity v Brně,

jsem ráda, že vás mohu přivítat na již čtvrtém ročníku Kariérního dne MENDELU.

Cílem každé univerzity by měla být nejen výchova budoucích vědců, ale také 
odborníků pro praxi. Tento cíl se již od svého založení před 99 lety snaží naplňo-
vat také Mendelova univerzita v Brně, a to jak poskytováním co nejkvalitnějšího 
vzdělání v úzkém propojení s praxí, tak zprostředkováním kontaktů se zaměst-
navateli, u kterých jednou budete hledat odpovídající profesní uplatnění. Kari-
érní den MENDELU je příležitostí seznámit se s významnými firmami našeho 
regionu na jednom místě a učinit si obrázek o možnostech uplatnění.

Doufám, že se vám zde podaří nalézt práci, která by pro vás byla nejen nutným 
prostředkem k obživě, ale i osobní výzvou. Práci, která vám pomůže se zdokona-
lovat nejen v odborných znalostech, ale i v dalších oblastech. Návštěva této akce 
může významným způsobem ovlivnit rozhodnutí o vašem budoucím profesním 
směrování a otevřít vám pohled na možnosti, které se vám nabízí.

Věřím, že Karierní den MENDELU se stane důležitým momentem při vašem pře-
mýšlení o budoucím uplatnění.

Přeji vám mnoho studijních i osobních úspěchů.

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.

rektorka
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14. 3. 2018, 9:00–15:00

Kampus MENDELU, budova Q, Zemědělská 1, Brno 613 00

Program
09:00–15:00 Prezentace společností na stáncích v přízemí budovy Q
43 společností Vám představí pracovní příležitosti, možnosti stáží 
a praxí, které jsou vhodné pro studenty a absolventy MENDELU.

Těší se na Vás zástupci těchto společností:

Adaptica a.s. • Agrofert, a.s. • AGROP NOVA a.s. • AGROTEC a.s. • Alfa Agency s.r.o. 
Alltechnology C.Z. s.r.o. • Asseco Central Europe • Atlas Copco Services s.r.o. 
Biskupství ostravsko-opavské • BLANÁŘ NÁBYTEK, a.s. • Cyrrus, a.s. 
Česká pojišťovna, a.s. • Danzer Bohemia – Dýhárna s.r.o. • Dřevojas, v.d. 
E.ON Česká republika, s.r.o. • ELITA semenářská, a.s. • ELSO SERVICE BRNO, spol. s r.o. 
EmbedIT • EYELEVEL s.r.o. • FNZ • Fond dalšího vzdělávání • FRUJO, a.s. • Hame s.r.o. 
Home Credit • Jihomoravský kraj • Kleffmann Group s.r.o. • Komerční banka 
KPGM Česká republika, s.r.o. • Ministerstvo zemědělství • OK ZAHRADY, s.r.o. 
Oracle Czech s.r.o. • Partners Financial Services, a.s. • PFM Greenvia s.r.o. 
Profesia CZ, spol. s r.o. • SAP ČR, spol. s r.o.  
Savencia Fromage & Dairy Czech Republic, a.s. • Sonnentor s.r.o. 
Státní zemědělský intervenční fond • STUDENT AGENCY 
Tesco Stores ČR, a.s. • TON a.s. 
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem 
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
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V průběhu celého dne na vás dále čekají:
• Individuální konzultace CV, motivačních dopisů a profilů LinkedIN
• Kouči v oblasti kariéry a profesní dráhy
• Fotokoutek
• Zábavný doprovodný program: CHILLzóna (virtuální realita a deskové hry) 

od firmy CHILLárna, Playstation od firmy EmbedIT, expozice Tesly modelu S 
od firmy E.ON a mnoho dalšího!

Můžete se také těšit na soutěž o dárkové poukazy a jiné drobnosti:
1. cena: dárkový poukaz v hodnotě 5000 Kč.
2. cena: dárkový poukaz v hodnotě 2500 Kč.
3. cena: dárkový poukaz v hodnotě 1000 Kč.

Více informací na kariera.mendelu.cz

Těšíme se na Vás 

DOPROVODNÝ PROGRAM
UČEBNA Q13:
09:00–9:50 Komunikace kariéry v digitálním světě 

práce aneb 7 stupňů pro úspěšnou 
změnu osobní prosperity

Radoslav Režňák

10:00–10:50 Podnikni to a buď svým vlastním pánem Jakub Tížek

11:00–11:50 Jak se prezentovat na pohovoru 
+ nástrahy po nástupu 
do nového zaměstnání

Martina Malíková

12:00–12:50 Jak vyladit CV a motivační dopis Zdeňka Vykoukalová

13:00–13:50 Průvodce platovým vyjednáváním Michal Novák

UČEBNA Q14:
11:00–11:20 Nastartujte svou kariéru na stáži v ČR! Markéta Lasovská

11:30–12:20 Perspektivy restartu klíčových 
kompetencí a pracovních změn 
v nových trendech digitální ekonomiky.

Radoslav Režňák

12:30–13:20 Využití LinkedInu při hledání 
zaměstnání

Denisa Štanclová

13:30–15:00 Zaostřeno na assessment centrum Zdeňka Vykoukalová
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www.kb.jobs.cz

JSTE STUDENT 

NEBO ABSOLVENT?

na výsluníMÍSTO

PAK TOHLE MÍSTO DRŽÍME PRÁVĚ VÁM.

NABÍZÍME NEJEN SKVĚLÉ MOŽNOSTI OSOBNÍHO RŮSTU, ALE I PŘÍJEMNÝ PRACOVNÍ KOLEKTIV.
DÁME VÁM ŠANCI SPLNIT SI SVÉ SNY.

PRO VÍCE INFORMACÍ NAVŠTIVTE KB.JOBS.CZ.

 
 

K V Ě T I N O V Ý  S E R V I S

Tady roste radost.

www.uhul.cz
Informace o lesích
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Atlas Copco Services s.r.o.
Sídlo společnosti:  Holandská 1006/10, Štýřice, 639 00 Brno
Kontaktní osoba: Petra Nesvadbová
 HR Generalist 
 jobs.cz@cz.atlascopco.com
 +420 533 441 076
 https://www.atlascopco.com/cs-cz
 atlascopcoservices.jobs.cz

Kdo jsme:
Atlas Copco není tak vidět, ale je všude. Naším světem jsou kompresory, vakuové vý-
věvy, průmyslové nářadí, stavební a těžební stroje. Původně malá švédská firma, za-
ložená v roce 1873, se v průběhu času přerodila do průmyslové korporace s 45 000 
zaměstnanci po celém světě. V České republice máme dvě Centra sdílených služeb. 
Jedno z nich je v Praze a druhé v Brně. To brněnské poskytuje podporu obchodním 
oblastech Kompresorová technika a Vakuová technika a pracuje zde více než 350 
zaměstnanců. 

Poptávané pozice:
• GL Accountant / Junior Accountant 
• Cash & Bank Specialist
• Cash Collector
• Accounts Payable Specialist
• Part Time jobs (students)

Co požadujeme:
• Máte SŠ/VŠ vzdělání ekonomického zaměření?
• Máte chuť se dále rozvíjet v oboru financí a účetnictví?
• Rádi hledáte nové a efektivnější způsob práce?
• Domluvíte se bez problémů anglicky (další jazyk je výhodou)?
• Těší Vás práce ve větším týmu a open space?

Co nabízíme:
• Zkrácenou pracovní dobu na 37,5 hodin týdně
• Flexibilní pracovní dobu, která Vám pomůže sladit pracovní a osobní život
• 5 týdnů dovolené a 3 dny indispozičního volna ročně
• Roční finanční bonus a každoroční navyšování mezd
• Stravenková karta a příspěvek na penzijní připojištění
• Wellness poukázky, karta MultiSport a Wellbeing program
• Jazykové kurzy a odborná školení jako např. ACCA
• Každý týden ovoce zdarma 
• Neformální a přátelská firemní kultura a k tomu nejkrásnější výhled na Brno, 

venkovní terasa a relaxační zóna



 

Baví vás podnikové finance? Staňte se součástí 
Atlas Copco a pracujte v centru Brna v kancelářích 
s nejlepším výhledem!  
 
V našem týmu přivítáme absolventy i ostřílené specialisty na pozicích: 

 
  
 
Pro více informací jsme tady pro vás  
na e-mailové adrese jobs.cz@cz.atlascopco.com. 

 Cash & Bank Specialist 
 Cash Collector 
 Part Time jobs 

 

 Travel & Expenses Administrator 
 Accountant 
 Accounts Payable Specialist 
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Adaptica a.s. 
Sídlo společnosti: Tyršovo nábř. 5183, Zlín
Kontaktní osoba:  Bc. Veronika Pelikánová
 Projektový specialista
 veronika.pelikanova@adaptica.cz
 +420 601 576 714
 www.adaptica.cz
Kdo jsme:
Jsme česká, středně velká IT firma. Věnujeme se vývoji a implementaci informač-
ního systému QI. Srdečním produktem je naše vlastní aplikace – mobilní řešení 
QI Mobile. 
Našimi zákazníky jsou střední a velké firmy z mnoha oborů od automotive po země-
dělství. V portfoliu máme zákazníky ze státního i soukromého sektoru z celé republi-
ky. Zaměřujeme se pouze na český trh a specifika tuzemských firem. 

Poptávané pozice:
• Konzultant informačního systému – junior
• Vývojář informačního systému – junior
• Analytik informačního systému – junior

Koho hledáme:
• Absolventy. Hledáš své první zaměstnání a máš zájem o kariérní růst?
• Stážisty. Chceš získat praktické zkušenosti už při škole?
• Nadšence. Láká Tě pracovat samostatně, a máš zájem učit se od IT odborníků 

i od zaměstnanců našich zákazníků o strastech i radostech v podnikání?
• Parťáky. Netoužíš po tom zapadnout v davu třiceti nováčků v nadnárodní 

korporaci? Chceš opravdu uplatit své schopnosti a vlastní osobnost?

Co nabízíme:
• Tým odborníků, který Ti bude pomáhat a předá Ti své know-how.
• Školení a semináře z oblasti databázových systémů i jednotlivých firemních 

procesů.
• Projektově řízenou firmu, kde záleží na pozici v týmu, a ne na tom, jestli jsi 

manažer nebo junior.
• Dlouhodobou spolupráci.



Hledáme posily do týmu

Jak to vidí naši zaměstnanci

Stačilo půl roku 
v Adaptice a řešil jsem 

úkoly,  na které bych
v korporátu čekal  

i pár let.
Je tu hodně práce, ale 

při tom i čas na 
vtípky. Nejsme

upjatí patroni. 

Manažeři mi 
věří a tak jsem si začala 
taky  věřit.  To je pro mě

nejvíc.  

Mám hodně 
pravomocí v rozhodování.
Je to  zodpovědnost, 
ale  dost mi to  dalo. 

A kdybych ve světě
bůhvíkam zašel,
lepší Adaptiky
těžko bych našel!

Je nás kolem dvaceti, panuje u nás pracovní šrumec, přátelská 
atmosféra, volnost a důvěra. A taky vůně kávy a sušenek. 

Hledáme k sobě posily, které nechtějí jen sedět za stolem a brouzdat po 
sociálních sítích. Pokud máš zájem o to získávat nové zkušenosti a 
pracovat na sobě, hledáme právě Tebe.

Ukážeme Ti, jak to chodí u našich zákazníků a provedeme Tě obchodními 
i výrobními procesy. Až se na to budeš cítit, vyrazíš s námi k 
zákazníkům a vyzkoušíš si vše v přímo v terénu. 

Napiš nám na prace@adaptica.cz, připoj se do některého z našich 
projektů a příští rok tu může být i Tvoje bublina. 

Zákazníci jsou tak 
různí, že pořád získávám

nové zkušenosti, jak to 
funguje ve státních i 

soukromých firmách .
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Agrofert, a.s.
Sídlo společnosti: Pyšelská 2327/2, Praha
Kontaktní osoba: Petra Vychodilová
 Personální specialista
 Petra.vychodilova@agrofert.cz
 +420 272 192 264
 www.agrofert.cz
 www.agrofert.cz/kariera

Kdo jsme:
AGROFERT, a.s. působí ve 14 zemích světa a sdružuje 240 subjektů ze sektoru che-
mie, potravinářství, zemědělství, pozemní techniky a technologií, lesnictví a dřevař-
ství, obnovitelných zdrojů a médií. Koncern AGROFERT dnes zaměstnává téměř 33 
tisíc lidí a je největším českým privátním zaměstnavatelem. AGROFERT je největším 
koncernem v českém a slovenském zemědělství a potravinářství. 

Co požadujeme:
Hledáme absolventy s ukončeným SŠ nebo VŠ vzděláním chemického, potravinář-
ského, ekonomického nebo technického směru. Správný kandidát by měl mít dobré 
organizační schopnosti, být samostatný, komunikativní, iniciativní, ochotný učit se 
novým věcem a ovládat alespoň jeden světový jazyk. Rádi přijmeme odborníky i ab-
solventy do všech odvětví našich 240 subjektů.

Co nabízíme:
Nabízíme vám zajímavou práci v tradiční, úspěšné a dynamické firmě. V našich spo-
lečnostech nabízíme řadu pracovních příležitostí v rozličných oborech. Studentům 
a absolventům nejrůznějších studijních oborů nabízíme možnost nastartovat svoji 
profesní kariéru napříč celou Českou a Slovenskou republikou. Máte jedinečnou pří-
ležitost pracovat se špičkovými odborníky, kteří vám poradí vždy, kdy to bude třeba. 
Díky zpětné vazbě od zkušeného kolegy se naučíte dělat svoji práci dobře, profesně 
se rozvíjet a vzdělávat.

Proč pracovat pro nás:
Nemáte pracovní zkušenosti? Díky AGROFERT Trainee programu se před nástupem 
do prvního zaměstnání seznámíte s běžným chodem firmy. Získáte mnoho nových 
odborných znalostí a dovedností z nejrůznějších oblastí. Stanete se součástí našich 
projektů a zúčastníte se řady odborných exkurzí. Díky praxi v AGROFERTu se naučíte 
propojovat teorii s praxí a připravíte se na své budoucí povolání v jednotlivých spo-
lečnostech koncernu AGROFERT.

ČÍM 
 CHCEŠ 
 BÝT?
Koncern AGROFERT Vám může 
nabídnout kariéru ve významných 
společnostech v rámci ČR.

JSI STUDENT?
• Začni skvělým přechodem mezi školou a praxí
• Přijď k nám na brigádu, stáž nebo praxi

JSI ABSOLVENT?
• Získej možnost se dále odborně vzdělávat

a rozvíjet
• Přihlaš se do Trainee programu nebo u nás

začni rovnou pracovat

PROJEKT PÁTEŘNÍCH ŠKOL 
• Spolupracujeme se středními školami

a 20 fakultami různých vysokých škol
od roku 2011

KONTAKT 
E: petra.vychodilova@agrofert.cz 
T:+420 272 192 111

AGROFERT, a.s.
Pyšelská 2327/2
Chodov 140 00 Praha 4

www.agrofert.cz



ČÍM 
 CHCEŠ 
 BÝT?
Koncern AGROFERT Vám může 
nabídnout kariéru ve významných 
společnostech v rámci ČR.

JSI STUDENT?
• Začni skvělým přechodem mezi školou a praxí
• Přijď k nám na brigádu, stáž nebo praxi

JSI ABSOLVENT?
• Získej možnost se dále odborně vzdělávat

a rozvíjet
• Přihlaš se do Trainee programu nebo u nás

začni rovnou pracovat

PROJEKT PÁTEŘNÍCH ŠKOL 
• Spolupracujeme se středními školami

a 20 fakultami různých vysokých škol
od roku 2011

KONTAKT 
E: petra.vychodilova@agrofert.cz 
T:+420 272 192 111

AGROFERT, a.s.
Pyšelská 2327/2
Chodov 140 00 Praha 4

www.agrofert.cz



KARIÉRNÍ DEN 2018

14

AGROP NOVA a.s.
Sídlo společnosti: Ptenský Dvorek 99, 798 43 Ptení
Kontaktní osoba: Kamila Pospíšilová
 Mzdová účetní, personalista
 kamila.pospisilova@agrop.cz
 +420 727 946 025
 www.novatop-system.cz

Kdo jsme:
Společnost AGROP NOVA a.s. je jedním z nejmodernějších výrobců velkoplošných 
vícevrstvých desek v Evropě a jedním z nejvyspělejších v zakázkové výrobě. Přes 200 
lidí různých profesí společně vytváří to nejlepší, co je dnes v tomto oboru možné. 
Nosným výrobním programem jsou vícevrstvé desky (biodesky) z jehličnatého řeziva 
a stavební systém NOVATOP z masivního křížem lepeného dřeva. Díky špičkové kva-
litě naší práce úspěšně dodáváme do celého světa.

Poptávané pozice:
• Technická podpora prodeje
• Operátor CNC
• Projektová příprava výroby

Co požadujeme:
• Anglický, německý, francouzský jazyk výhodou (dle pozice)
• Znalost CAD/CAM programu
• Znalost dřevařského oboru
• Ochotu učit se nové věci
• Zodpovědnost, flexibilitu, samostatnost

Co nabízíme:
• Osobnostní i profesní růst
• Samostatnou, tvořivou a pestrou práci
• Zázemí stabilní společnosti obchodující po celém světe
• Přátelský kolektiv

Pracovní pozice se vypisují dle aktuálních potřeb společnosti



MASIVNÍ CELODŘEVĚNÁ  
KONSTRUKCE

Vyspělá technologie

Švýcarské know-how

Chytré a efektivní využití dřeva

Flexibilita a individuální přístup

Pohledové dřevo v interiéru

www.novatop-system.cz

XXXXX
XXXXX

JEDINEČNÁ
KRÁSA DŘEVA

VYSPĚLÁ
TECHNOLOGIE

DOTEK PŘÍRODY
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AGROTEC a.s.
Sídlo společnosti: Brněnská 74, 69301 Hustopeče, okres: Břeclav, Česká republika
Kontaktní osoba: Klára Vyhňáková
 HR/PR marketingový specialista
 vyhnakova@agrotec.cz
 +420 720 978 377
 www.agrotec.cz
 http://www.agrotec.cz/kariera/prehled-volnych-pozic

Kdo jsme:
AGROTEC Group je největší dodavatel pozemní techniky v ČR. Od roku 1990 roste 
v obratu i v počtu zaměstnanců. Na trhu zastupuje více než 20 značek. 

Co požadujeme:
Do našeho týmu hledáme uchazeče na pozice, které naleznete na webových strán-
kách agrotec.cz/kariera/prehled-volnych-pozic. Jistě se u nás neztratí jakýkoli týmo-
vý hráč! : )

Co nabízíme:
Nabízíme Vám zázemí stabilní společnosti, pravidelné vzdělávání v daném oboru, 
nadstandardní platové ohodnocení, příspěvky na stravování, firemní benefity a skvě-
lou skupinu kolegů.

AGROTEC Group je na trhu 27 let, za tu dobu roste počet zaměstnanců i obrat, kte-
rý v roce 2016 dosahoval 8 miliard korun. Jsme silným hráčem na trhu s pozemní 
technikou a naše pobočky najdete po celé České a Slovenské republice i Maďarsku.
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Alfa Agency s.r.o.
Sídlo společnosti: Brno, nám. Svobody 12
Kontaktní osoba: Ing. Pavlína Vlčková
 Manažer studijně-pracovních pobytů v zahraničí
 pavlina.vlckova@alfa-agency.cz
 +420 608 561 888
 www.alfa-agency.cz
 www.alfaagency.cz/work

Kdo jsme:
Alfa Agency s.r.o. je mezinárodní společností – agenturou, nabízející komplexní služ-
by v oblasti vzdělávání, práce, cestování a studia v zahraničí. Společnost Alfa Agency 
vznikla v roce 1996, během této doby využilo našich služeb již několik tisíc spoko-
jených zákazníků. Kanceláře Alfa Agency naleznete v Praze, Brně a také v Sydney.

Co nabízíme:
• Study & Work Austrálie, Nový Zéland, Kanada…
• Odborná praxe v zahraničí
• Work & Travel USA

Kdo je tu pro Vás?
Náš tým tvoří mladí lidé, kteří mají se studiem v zahraničí osobní zkušenosti a kteří 
vždy velmi dobře poradí a ochotně pomohou s výběrem vhodného kurzu, školy, za-
jištěním ubytování a dopravy, s vyřízením víza. Zastupujeme několik desítek zahra-
ničních jazykových škol a organizací. Tyto zahraniční školy pravidelně navštěvujeme 
a zároveň sledujeme zpětnou vazbu našich studentů.

Co nabízíme?
Naše agentura nabízí studijní a pracovní programy po celém světě. Jednou z našich 
nejsilnějších destinací je nicméně Austrálie. Každým rokem “vyšleme“ do této des-
tinace více jak 200 studentů a řadíme se tak k největším, nejsilnějším a dovolíme 
si tvrdit i nejkvalitnějším agenturám v této oblasti. Úzce spolupracujeme s Austral-
skou ambasádou ve Vídni a pravidelně ji navštěvujeme nejen za účelem vyřízení víz 
pro naše klienty. V každé pobočce Alfa Agency naleznete vždy někoho z našeho týmu, 
kdo má s Austrálií osobní cestovatelské a studijní zkušenosti.



alfaagency.cz AlfaAgency

Kontaktuj Pavlínu, specialistku na programy  
pro vysokoškoláky a čerstvé absolventy, ráda poradí. 

E pavlina.vlckova@alfa-agency.cz  T 608 561 888

Jazykové pobyty 

v zahraničí pro 

mládež

Internship&Trainee 

USA / AUS / ERASMUS + EU

Jazykové kurzy 

v zahraničí  

pro dospělé

VOLUNTEER
PROGRAM

STUDY&WORK

AUSTRÁLIE,  

KANADA,

NOVÝ ZÉLAND,

EU

WORK&TRAVELUSA

Semestr / rokna střední škole
v zahraničí

Zahraniční kurzy 

pro učitele ERASMUS +

Univerzity a VOŠ

v zahraničí

ALFA AGENCY OFFICE

Nám. Svobody 12, Brno

Zlatnická 7, Praha
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Alltechnology C.Z. s.r.o.
Sídlo společnosti: Pod Klaudiánkou 1065/12, Praha 4 – Podolí, 147 00
Kontaktní osoba: Mgr. Kristýna Šlampová
 Marketing Coordinator
 kslampova@alltech.com
 +420 602 302 337
 Alltech.com/czech

Kdo jsme:
Alltech je přední světovou společností zabývající se zdravím a výživou zvířat a patří 
k deseti největším společnostem na světě pečujícím o zdraví zvířat pomocí vědec-
kých přírodních řešení. Společnost má ústředí ve státě Kentucky a pobočky a distri-
butory ve více než 120 zemích. 
Pomáháme farmářům nakrmit svět, chovat zdravá zvířata a ochraňovat životní 
prostředí prostřednictvím výživy – krmných doplňků, které zvyšují užitkovost zví-
řat.... přírodní cestou!
Společnost zároveň investuje svůj zájem a energii do vzdělávání studentů po celém 
světě. Přináší příležitost studentům vyjádřit své myšlenky a názory, odprezentovat 
své výzkumy a vyhrát skvělé finanční ceny. To vše prostřednictvím největší světové 
soutěže se zemědělskou tématikou – Alltech Young Scientist.
Přijďte se seznámit s naší společností na stánek číslo 7 a dozvíte se vše, co vás 
zajímá.

Poptávané pozice:
• Agronom – obchodní zástupce

Co požadujeme:
• Agronomické vzdělání 
• Komunikativní znalost angličtiny
• Flexibilita, samostatnost
• Komunikativní, příjemné vystupování, schopnost rychle se rozhodovat
• Ochota učit se novým věcem a dále rozšiřovat znalosti
• Řidičský průkaz sk. B

Co nabízíme:
• Zajímavou a různorodou práci v dynamickém kolektivu
• Další možnosti rozšiřování znalostí v oboru a možnost profesního růstu
• Zahraniční školení
• Možnost seberealizace
• Odpovídající platové ohodnocení
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Asseco Central Europe
Sídlo společnosti: Budějovická 778/3a, 140 00, Praha 4
Kontaktní osoba: Andrea Fialová
 HR 
 Andrea.fialova@asseco-ce.com
 +420 776 090 955
 www.asseco.com/ce
 https://ce.asseco.com/cz/kariera

Kdo jsme:
Asseco Central Europe (Asseco CE) je jedním z nejsilnějších softwarových domů 
ve střední a východní Evropě.
Patří k vedoucím poskytovatelům komplexních IT řešení a služeb. Nejvýznamnější 
aktivitou společnosti je vývoj softwarových řešení na míru. Asseco CE má dlouho-
dobé zkušenosti s rozsáhlými projekty se silným důrazem na podporu strategic-
kých cílů svých klientů. Celá skupina Asseco CE v současné době zaměstnává více 
než 3000 lidí.

Poptávané pozice:
• IT Analytik
Lokalita BRNO, PRAHA, Hradec Králové, Ústí nad Orlicí
Tvorba analýzy pro rozsáhlé SW systémy z oblasti státní správy
Návrhy IT řešení – sběr požadavků, datová, funkční, integrační a procesní analýza
Komunikace s vývojovým týmem a podpora testování

Co požadujeme:
• VŠ/SŠ vzdělání technického směru
• Znalost UML, základní orientace v metodikách vývoje IS 
• Velmi dobré analytické a komunikační schopnosti (komunikace se zákazníkem)
• Znalosti z oblastí SOA, databází, SQL a programování výhodou
• Znalost anglického jazyka minimálně na úrovni čtení technické dokumentace

Co nabízíme:
• Zajímavou a zodpovědnou práci na dlouhodobé bázi
• Zázemí stabilní a silné společnosti
• Širokou škálu firemních školení
• Odpovídající finanční ohodnocení a široké spektrum benefitů (5 týdnů dovolené, 

sick days, výuka cizích jazyků, penzijní připojištění, sportovní aktivity, slevy 
na telefonní paušály, vzdělávací kurzy, atd.) 

• Příležitost pro vlastní odborný rozvoj
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Biskupské lesy  vznikly dne 1. 7. 2014 jako samostatný odbor Biskupství ostravsko-opavského. Jejich 
úkolem je spravovat lesní majetek a hospodařit s ním dle platných zákonů České republiky. Jde
především o nakládání s pozemky určenými k plnění funkcí lesa, provozními a bytovými budovami
a technickou infrastrukturou. Biskupské lesy zajišťují na výměře 25 000 ha realizaci všech lesnických 
činností a služeb včetně prodeje vytěženého dříví. Rovněž zabezpečují výkon práva myslivosti 
režijních honitbách včetně obory Hukvaldy. Poskytují odbornou pomoc a dozor nad hospodařením
v lesích biskupství podřízených subjektů. Veškeré práce v lesní prvovýrobě Biskupské lesy zajišťují 
prostřednictvím živnostníků či drobných lesnických firem.
   Ředitelství Biskupských lesů, které sídlí v budově biskupství v Ostravě,  jsou podřízeny jednotlivé 
organizační jednotky a to lesní správy v Ostravici a Vrbně p. P., dále obora Hukvaldy a středisko 
Farní lesy spravující lesní majetky jednotlivých farností.

Biskupství ostravsko – opavské
Biskupské lesy
Kostelní náměstí 1, 728 02 Ostrava
www.doo.cz
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BLANÁŘ NÁBYTEK, a. s.
Sídlo společnosti: Brumovice č. 410 PSČ: 691 11
Kontaktní osoba: Mgr. Vladimír Kučera
 Personalista
 vladimir.kucera@blanar.cz
 +420 727 807 451
 www.blanar.cz
 http://www.blanar.cz/cz/kariera

Kdo jsme:
Firma BLANÁŘ NÁBYTEK, a.s. byla založena v roce 1989 a je největším výrobcem 
lehacího nábytku v České republice. Firma vyrábí nejen dvoulůžka a válendy všech 
typů, ale také pohovky, matrace či lamelové rošty a hrdě užívá značku Český výrobek. 
V současné době firma zaměstnává cca 550 lidí. 60% své produkce společnost expor-
tuje do zahraničí, především do Německa, Rakouska, Švýcarska, Slovenska, Maďarska 
atd.

Poptávané pozice:
• Konstruktér nábytku
• Designer nábytku
• Vedoucí výrobního úseku

Co požadujeme:
• Vzdělání v oboru nábytkové inženýrství nebo designu nábytku – může být 

i absolvent.
• Znalost práce v programu TurboCAD, AutoCAD, Solidworks, Solid Edge.
• Technické cítění a kreativitu.
• Ochotu na sobě pracovat a vzdělávat se.

Co nabízíme:
• Příspěvek na dopravu, Sleva na dovolenou s CK Vítkovice Tours, Závodní 

stravování
• Firemní školka, Možnost ubytování, Možnost dopravy firemními automobily
• Jazykové kurzy, Náborový příspěvek, Sleva na firemní výrobky, Firemní mobil
• Kurzy a školení, Bonusy a prémie, Účast na zahraničních veletrzích 
• Stabilizační příspěvek, Prodej BIO produktů, Sleva na nákup automobilu u Opel 

Břeclav



„Příběhy našich postelí vytváříte Vy.“

HLEDÁŠ UPLATNĚNÍ V OBORU? PŘIJĎ K NÁM!

Mgr.Vladimír Kučera  +420 727 807 451 +420 519 440 651  vladimir.kucera@blanar.cz
BLANÁŘ NÁBYTEK, a.s.  Brumovice na Moravě 410  691 11 Brumovice  www.blanar.cz 

Firma BLANÁŘ NÁBYTEK, a.s. , největší výrobce lehacího nábytku v ČR
sídlící v Brumovicích na Moravě , byla založena v roce 1989. Společnost 
zaměstnává cca 550 pracovníků a svým zaměstnancům nabízí širokou škálu 
benefitů.

KONSTRUKTÉR NÁBYTKU 
DESIGNÉR NÁBYTKU  
VEDOUCÍ VÝROBNÍHO ÚSEKU
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Cyrrus, a.s.
Sídlo společnosti: Veveří 3163/111, Žabovřesky, 616 00 Brno
Kontaktní osoba: Marek Felkl
 HR Manager
 marek.felkl@cyrrus.cz
 +420 608 828 743
 www.cyrrus.cz
 www.cyrrus.cz/volna-mista

Kdo jsme:
CYRRUS je největším mimopražským brokerem a věnuje se obchodování. Za 20 let se 
vyvinul v jednu z nejvýznamnějších makléřských společností s klientským majetkem 
přesahujícím 20 miliard Kč. Po finanční krizi jako první změnil zažitý model obcho-
dování, upustil od poplatků a vyvinul úspěšnou službu Investiční strategie. Důraz 
klade na kontinuální a dlouhodobý výdělek klienta a precizní práci týmu analytiků 
a makléřů. CYRRUS je členem burzy v Praze a Frankfurtu.

Poptávané pozice:
• Obchodník na burze – CYRRUS Trainee program

Co požadujeme:
• Základní znalost finančních a kapitálových trhů
• Všeobecný ekonomický přehled
• Maturitu, VŠ výhodou
• Dobrou češtinu slovem i písmem

Co nabízíme:
• Práci na hlavní pracovní poměr
• Trainee program s garantovanou mzdou 30 000 Kč (až 6ti měsíční adaptační 

a školící program)
• 5 týdnů dovolené
• Vlastní kavárnu a chill out zónu
• Firemní caffeterii
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Česká pojišťovna a.s.
Sídlo společnosti: Spálená 75/16, 113 04, Praha 1
Kontaktní osoba: Mgr. Marie Szopová
 Specialista náboru
 marie.szopova@ceskapojistovna.cz
 +420 542 599 458
 www.ceskapojistovna.cz
 www.ceskapojistovna.jobs.cz

Kdo jsme:
Jsme univerzální pojišťovnou se 190 letou bohatou tradicí poskytování ži-
votního i neživotního pojištění. Po znovuzavedení konkurenčního prostře-
dí v roce 1991 zůstáváme největší pojišťovnou na českém pojistném trhu. 
Poskytujeme individuální životní a neživotní pojištění i pojištění pro malé, střední 
a velké klienty v oblasti průmyslových, podnikatelských rizik a zemědělství. O ma-
ximální spokojenost našich klientů se stará přibližně 5600 obchodních zástupců. 
Česká pojišťovna spravuje téměř osm milionů pojistných smluv a její tržní podíl 
na domácím trhu dosahuje 22,6 %.

Poptávané pozice:
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)

Co požadujeme:
• 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

Co nabízíme:
• Zázemí stabilní, silné společnosti, vítěze soutěže Pojišťovna desetiletí
• Pozice vhodné pro absolventy bez praxe z pojišťovnictví a perspektivu kariérového 

růstu
• Moderní pracovní prostředí
• Zázemí mezinárodní skupiny Generali a s tím velké možnosti rozvoje a vzdělávání
• Bohatý systém benefitů (5 týdnů dovolené, 2 dny zdravotního volna, stravenky, 

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

Více informací o konkrétních nabídkách nebo třeba i prohlídku pracovišť naleznete 
na http://ceskapojistovna.jobs.cz/
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Danzer Bohemia
– Dýhárna s.r.o.
Sídlo společnosti: Křivenice 1, 277 03 Horní Počaply
Kontaktní osoba: Alice Dolanská
 Head of Human Resources
 alice.dolanska@danzer.com
 +420 315 630 700
 www.danzer.com
 www.danzer.cz

Kdo jsme:
Danzer Bohemia – Dýhárna s.r.o. je součástí mezinárodní skupiny Danzer s více než 
osmdesátiletou tradicí, jež se zabývá výrobou a prodejem dýhy, podlahových lamel 
a dýhových sesazenek. Skupina Danzer má 18 kanceláří a závodů v Severní Americe 
a Evropě. Jedním z nejdůležitějších faktorů úspěchu je rozmanitost našich zaměst-
nanců. Přicházejí z téměř 40 zemí a mluví více než 30 jazyky.
Společnost Danzer v České republice zaměstnává více než 600 lidí ve dvou výrobních 
závodech, v Křivenicích u Mělníka a v Raspenavě, nedaleko Frýdlantu.

Poptávané pozice:
• Sales Representative
• Specialista podpory prodeje
• Nákupčí kulatiny
• Product Optimizer
• Mistr ve výrobě
• Vedoucí oddělení

Co požadujeme:
• Vysokoškolské vzdělání v dřevozpracujícím/lesnickém oboru
• Komunikativní znalost AJ případně NJ

Co nabízíme:
• Dovolená nad povinný rámec zákona, sick days
• Dotované stravování na pracovišti
• Měsíčně: příspěvek do benefitního systému/na penzijní spoření
• Jazykové vzdělávání
• 13. plat



A GOOD FEELING
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Dřevojas, v. d.
Sídlo společnosti: Pražská 2060/50 568 02 Svitavy
Kontakt: Personální útvar
 hr@drevojas.cz
 +420 778 468 608
 www.drevojas.cz
 www.drevojas.cz/kariera

Kdo jsme:
Specializujeme se na výrobu prvotřídního koupelnového nábytku. Naše zkuše-
nosti pramení z bohaté tradice, která trvá již 72 let. Na evropském trhu patříme 
mezi stabilní producenty a dodavatele koupelnového nábytku. Vyrábíme pro zákaz-
níky v České republice, na Slovensku, v Německu, Švýcarsku, Skandinávii či Rusku. 
Jsme 100% česká rodinná firma bez zahraničního kapitálu. Více informací naleznete 
na www.drevojas.cz.

Poptávané pozice:
• Konstruktér koupelnového nábytku

Co požadujeme:
• SŠ/VŠ technického směru (obor nábytkářství a design interiéru výhodou)
• praxe není podmínkou – vhodné i pro absolventy
• znalost CAD systému (znalost konstrukce nábytku výhodou)
• dobrá znalost práce na PC (Microsoft Office
• SŠ/VŠ technického směru (obor nábytkářství a design interiéru výhodou)

Co nabízíme:
• mladý a přátelský kolektiv
• flexibilní pracovní dobu
• práci u největšího výrobce koupelnového nábytku v ČR, známého ve většině 

zemích EU
• výuku jazyků v rámci pracovní doby
• možnost seberealizace a profesního růstu

Vedení bakalářských nebo diplomových prací
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E.ON Česká republika, s. r. o.
Sídlo společnosti: F. A. Gerstnera 2151/6, 37001 České Budějovice
Kontaktní osoba: Zuzana Šeredová
 Specialista Employer Brandingu
 zuzana.seredova@eon.cz
 +420 734 430 911
 www.eon.cz
 www.kariera.eon.cz

Kdo jsme:
Skupina E.ON Czech je součástí koncernu E.ON SE a na území České republiky je 
již tradičním partnerem energetiky s historií a stabilní pozicí na trhu. V současnos-
ti dodáváme elektřinu 1,2 milionům zákazníků a zemním plynem zásobujeme více 
než 220 tisíc zákazníků v České republice. V rámci České republiky společnost E.ON 
zaměstnává 2,5 tisíce lidí a coby zaměstnavatel se pravidelně umisťuje v žebříčcích 
TOP zaměstnavatelů v rámci České republiky, krajů kde působí a díky četným CSR 
aktivitám také v žebříčku TOP odpovědná firma.

Poptávané pozice:
• Obchodní a ekonomické pozice
• IT odborníci
• Call centrum
• Energetický poradce
• Zájemci o absolventský program E.ON Graduate Program

Co požadujeme:
• Nadšení pro práci
• Inovativní myšlení
• Zodpovědné a otevřené jednání
• Ochotu dále se vzdělávat a rozvíjet
• Prozákaznickou orientaci

Co nabízíme:
• Moderní pracovní prostředí
• Prostor pro realizaci vlastních nápadů
• Pestrou škálu firemních benefitů (pracovní doba 7,5 hodiny místo 8, 5 týdnů 

dovolené místo 4, 13. plat, dotované stravování, příspěvek na sport, kulturu či 
dovolenou a mnoho dalších)

• Možnost dalšího rozvoje
• Jistotu a stabilitu zaměstnání
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ELITA semenářská, a. s. 
Sídlo společnosti: Cupákova 4a 621 00 Brno
Kontaktní osoba: Eva Pšikalová
 personalista
 info@elita.cz
 +420 549 522 641
 www.elita.cz

Poptávané pozice:
• Agronom-obchodní distributor
• Referent obchodního oddělení

Co nabízíme:
• Stabilitu zemědělské společnosti
• Firemní benefity
• Mzdové ohodnocení dle výše prodeje



POZNÁMKY

39
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ELSO SERVICE BRNO,
spol. s r.o.
Sídlo společnosti: Kladenská 1879/3, 160 00 Praha 6
Kontaktní osoba: Michal Sova
 Jednatel 
 michal.sova@elso-systems.com
 +420 774 209 209
 http://www.elso-systems.com/
 http://www.elso-systems.com/jobs

Kdo jsme:
Společnost ELSO SERVICE BRNO, spol. s r.o., s pracovištěm v Brně na ulici Koliště 
912/21c je součástí skupiny ELSO GROUP a mezi její aktivity patří dodávky IT řešení 
různých rozsahů. Spolupráce se silnými partnery a zákazníky nás motivuje hledat 
nejlepší řešení, které rozvíjíme od prvních nápadů až po uvedení do praxe. 

Pro rozšíření našich týmů HLEDÁME zájemce na pozici PROGRAMÁTOR pro různé 
projekty, postavené na různých technologiích.

Výhodou je znalost:
C# - JAVA – JAVASCRIPT, EMBER.JS –  ANGULAR - HTML / CSS, SQL - PL/SQL
a databáze ORACLE, MSSQL, MYSQL, POSTGRESQL.
Znalosti nejsou podmínkou vyškolíme vás vlastními školicími programy s možností 
přípravy na různé certifikace. Důležitá je pouze chuť se učit a být součástí řešení.

Poptávané pozice:
• Programátor

Co požadujeme:
• Vzdělání SŠ/VŠ
• Anglický jazyk na úrovni čtení a porozumění odborné literatury

Co nabízíme:
• Různé formy spolupráce včetně částečného úvazku při studiu
• Prostor pro další vzdělávání a profesní růst
• Pružnou pracovní dobu, možnost home-office
• Pracovní notebook a mobilní telefon
• 5 týdnů dovolené, stravenky/příspěvek na stravování



Hledáme
programátora
pro různé projekty, postavené 
na různých technologiích

ELSO SERVICE BRNO, 
spol. s r.o., s pracoviš-
těm v Brně na ulici Koliště 
912/21c je součástí skupiny 
ELSO GROUP a mezi její ak-
tivity patří dodávky IT řešení 
různých rozsahů. 

Spolupráce se silnými part-
nery a zákazníky nás moti-
vuje hledat nejlepší řešení, 
které rozvíjíme od prvních 
nápadů až po uvedení do 
praxe. 

Znalosti však nejsou podmínkou – vyškolíme vás vlastními školicími 
programy s možností přípravy na různé certifi kace. Důležitá je pouze 
chuť se učit a být součástí řešení.  

Nabízíme práci v příjemném prostředí malého kolektivu 
bez složitých procesů a s těmito výhodami:

• různé formy spolupráce včetně 
částečného úvazku při studiu

• prostor pro další vzdělávání 
a profesní růst

• pružnou pracovní dobu, 
možnost home-offi ce

• pracovní notebook a mobilní 
telefon

• stravenky/příspěvek 
na stravování

• 5 týdnů dovolené

info@elso-systems.com

+420 774 209 209

www.elso-systems.com

Výhodou je znalost:
• C#

• JAVA

• JAVASCRIPT

• EMBER.JS

• ANGULAR

• HTML / CSS

• SQL

• PL/SQL

• a databáze: ORACLE, MSSQL, 
MYSQL, POSTGRESQL

Požadujeme 

• Anglický jazyk na úrovni čtení 
a porozumění odborné literatury

• Vzdělání SŠ/VŠ

Kontaktujte nás nebo 
se přijďte podívat!
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EmbedIT
Sídlo společnosti: Evropská 2690/17, 160 00 Praha 6-Dejvice
Kontaktní osoba: Mgr. Petra Šulková
 Employer Branding Specialist
 petra.sulkova@embedit.cz
 +420 607 091 529
 www.embedit.cz
 https://embedit.cz/Career

Kdo jsme:
EmbedIT je 100% české IT centrum, které poskytuje IT služby od A do Z jak jednot-
livým částem skupiny Home Credit po celém světe, tak i Air Bank ze skupiny PPF. 
V praxi to znamená, že z České republiky se budeš podílet na vzniku aplikací,
které používá více než 45 miliónů zákazníků celosvětově – od USA až po Filipíny. 
Jedeme na plné obrátky, a i proto se u nás můžeš naučit každý den něco nového. Je 
nás přes 900 a mnozí z nás začínali jako junioři v IT. Teď je řada na tobě! : )

Poptávané pozice:
• Tester part-time (Brno)
• Junior Java Developer (Brno, Ostrava)

Co požadujeme:
• základy v IT, na kterých chceš dále stavět
• chuť se učit novým technologiím a zkoušet je v praxi
• angličtinu, se kterou se nebudeš bát jít do světa
• pozitivní přístup a smysl pro humor

Co nabízíme:
• práci s IT technologiemi, o kterých jsi doteď jednom slyšel (a některé, o kterých jsi 

ještě ani neslyšel : ))
• kolegy, se kterými táhneš za jeden provaz
• rozmanitost a flexibilitu v práci
• možnost vycestovat do světa
• kariéru, ve které můžeš růst do výšin



KAM
POVEDE
TVOJE
CESTA?

České IT
Světové projekty. Buď u toho.
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EYELEVEL s.r.o. 
Headquarters: Nupaky 148 251 01 Nupaky
Contact person: Our recruiters:
 Nikola Borecká / Roman Mádl
 Recruitment Managers
 careers@eyelevel.com
 +420 604 457 733
 Eyelevel.com
WHO WE ARE:
EYELEVEL is a global company with Czech heritage and 600+ employees and 
14 subsidiaries around the world.
We design, produce, and install brand retail stores for global brands such as Nike, 
adidas, Vans, Calvin Klein, 
The North Face, Dyson, Starbucks etc.

JOB OPPORTUNITIES FOR YOU:
• Junior CAD Designer
• Junior Production Exexutive
• Junior Project Manager
• Team Assistant
• Digital Content Specialist

WHAT WE ARE LOOKING FOR:
• Energy & Creativity & Passion for perfection
• Crazy thoughts
• Honest & Open mind & Humble
• Team spirit
• Confidence in English

WHAT DO WE PROUDLY OFFER:
• Paid flexible Internships
• Unique company Culture  & Values
• Gain experiences around the world
• WORK HARD, PARTY HARD

There are no limits for you at EYELEVEL. 
Come & See



HELLO, 
YOU.

Reach out to us at  
careers@eyelevel.com

eyelevel.com

HAVE NO FEAR.  
DARE TO DREAM.

When we dare to dream, we 
envision a new world. We create 
possibility and progress, and we 
have no fear of failure.
We‘re not afraid to dream about 
a more rewarding future and 
challenge the status quo. We 
are all empowered to help each 
other to succeed.

WE LOVE BRAND.  
WE LOVE RETAIL.

We design, produce, and 
arrange brand shops, in 
which we combine great 
design with modern and 
unique technologies.

WORKING  
WITH EYELEVEL

We care passionately 
about our quality and 
the team we cultivate.

600+ EMPLOYEES 
14 SUBSIDIARIES  
AROUND THE 
WORLD
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FNZ
Sídlo společnosti: Rašínova 637/7, Brno-město, 602 00 Brno
Kontaktní osoba: Linda Lastovickova
 Talent Acquisition Specialist
 linda.lastovickova@fnz.co.uk
 +420 778 076 454
 https://www.fnz.com/
 https://www.fnz.com/careers
About us:
FNZ partners with major financial institutions in the UK & Europe, Australia, NZ, and 
Hong Kong to deliver market-leading wealth-management solutions across direct, 
advised & workplace channels, by providing a high quality outsourced technology 
& service platform. Our key customers include Standard Life, AXA Wealth, Zurich, 
Friends Life, Aviva, HSBC, Santander, Barclays, Lloyds, Close Brothers Asset 
Management, Friends Life, National Australia Bank, UBS, AustralianSuper, AMP, ANZ 
Bank and Bank of New Zealand...
By working in close partnership with our customers over the past decade we have 
helped them add over €99 billion in assets under administration, most of which has 
been added organically at the expense of their competitors through the provision of 
a higher quality, lower cost and more transparent solution.

Opened jobs:
• Investment Operations Officer
• Test Analysis Support
• Part-Time Software DEVELOPER – 20hrs/week
• Production Support Developer – 30 hrs/week

We require:
• To join FNZ you do not have to be an experienced specialist, but you should be 

a pro-active person keen to learn new things every day
• You should also have English on communicative level as you will meet people 

from different parts of world in our office
• If you want to be a Developer, the basic knowledge of coding is required

We offer:
• Be part of a highly successful, rapidly growing, global business that is leading the 

delivery of financial services via cloud computing and partners with some of the 
world’s largest companies

• Remuneration and career advancement is based on individual contribution and 
business impact rather than tenure or seniority

• We provide global career opportunities for our best employees at any of our 
offices in the UK, Czech Republic, Australia or New Zealand

• Weekly social and team-bonding events



CONTACT US AT:

Linda Laštovičková
+420 778 076 454
czrecruitment@fnz.co.uk
FNZ, Rašínova 637/7,
Brno-střed

INVESTMENT OPERATIONS OFFICER

JUNIOR SOFTWARE DEVELOPER 

PRODUCTION SUPPORT ANALYST

WE ARE NOW HIRING

WHAT CAN I DO 
WITH MY
DEGREE?

CAREER OPPORTUNITIES THAT 
COULD TAKE YOU ANYWHERE
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Fond dalšího vzdělávání

Sídlo společnosti: Na Maninách 876/7, 170 00 Praha 7
Kontaktní osoba: Mgr. Markéta Lasovská
 Projektová manažerka pro Jihomoravský a Zlínský kraj
 marketa.lasovska@fdv.cz
 +420 778 439 640
 www.cestapromlade.cz
 www.cestapromlade.cz

Kdo jsme:
Cesta pro mladé propojuje studenty a firmy formou stáží. Stáže probíhají ve fir-
mách, u podnikatelů, ve veřejné nebo neziskové sféře. Díky stáži získáte praxi, cenné 
kontakty, zkušenosti a možná i příslib zaměstnání. Po celou dobu stáže vám bude 
své vědomosti předávat zkušený pracovník – mentor. Docházku si naplánujete tak, 
abyste měli čas na studium i na sebe. Pokud si nevyberete z aktuální nabídky stáží, 
můžeme vám domluvit stáž ve vámi vybrané firmě.
Projekt Cesta pro mladé realizuje Fond dalšího vzdělávání, státní příspěvková or-
ganizace Ministerstva práce a sociálních věcí. Je financován z ESF prostřednictvím 
Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Poptávané pozice:
• ekonomika, administrativa, personalistika, správa
• obchod, marketing, reklama
• potravinářství, krmivářství, zemědělství
• věda a výzkum
• vzdělávání

Hledáme:
• studenty posledních čtyř semestrů VŠ (bakalářského i magisterského studia)
• studenty VOŠ
• žáky posledního ročníku střední školy
• studenty jednoletých jazykových škol

Co nabízíme:
• stáže ve firmách na mnoha pozicích po celé ČR
• kurz měkkých kompetencí zdarma v rámci stáže
• individuální poradenství  v oblasti kariérního rozvoje taktéž zdarma v rámci stáže
• certifikát o absolvování stáže
• příspěvek na cestovné a ubytování spojené s docházkou na stáž



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

STÁŽE S CESTOU PRO MLADÉ
Fond dalšího vzdělávání, státní příspěvková 
organizace MPSV, realizuje projekt Cesta pro mladé, 
který propojuje firmy a studenty a nabízí jim příležitost 
jak profesně i osobnostně vyrůst. Cesta pro mladé 
umožňuje studentům získat praxi formou stáže. Zažijte 
na vlastní kůži, co obnáší konkrétní pracovní pozice 
od A do Z a získejte tolik ceněné zkušenosti v oboru!

Můžete se přihlásit na stáž?
Ano, jestliže je vám do 26 let včetně (nebo do 28 let  
v doktorském studiu), studujete prezenčně a zároveň  
splňujete jeden z těchto požadavků: 
•  jste studentem posledních čtyř semestrů vysoké školy 

(bakalářského i magisterského studia) nebo vyšší  
odborné školy,

• jste žákem posledního ročníku střední školy,
• jste studentem jednoletého denního studia jazykové školy.
 

Co všechno vám stáž dá?
•  praxi přímo ve firmě
•  šanci zůstat ve firmě i po škole
•  kurz měkkých kompetencí
•   individuální poradenství na téma další kariéry 

a seberealizace
•  další super příležitosti

Na výběr máte ze 144 pozic. Můžete si tak vybrat,  
zda vás do budoucna láká podnikání, a proto může  
být přínosnější stáž u OSVČ, nebo raději konkrétní  
pozice ve větší firmě. Stáže s Cestou pro mladé  
nejsou časově ani administrativně náročné,  
vše se dá jednoduše domluvit!

Jak se zapojit? 
Na webu www.cestapromlade.cz je v pravém horním 
rohu záložka: PŘIHLÁŠENÍ. Přes ni se stačí zaregistrovat 
do systému a můžete si prohlédnout aktuální nabídku stáží.  
Další informace najdete na webu v sekci STUDENT.

 cestapromladewww.cestapromlade.cz

Byla jsem spokojená,  
protože jsem se dozvěděla 

mnoho nových přínosných věcí, 
lektoři byli sympatičtí a vše bylo 

podle mých představ. Nejvíce 
se mi líbila část individuálního 

poradenství, kde jsem se 
dozvěděla mnoho užitečných 

rad k životopisu.“   

Lucie, stáž na pozici  
finanční referentka

JAkÉ JSOU 

ZkUšENOSTi 

NAšiCh 

STÁŽiSTů?

„Příjemné prostředí,  
příjemný mentor, a tím  

i příjemná práce. hodně jsem  
se naučila a zjistila jsem, 

že v praxi to je úplně jiné nežli 
to, co nás učí ve škole. Za tuto 

příležitost velmi děkuji.“  

Kateřina,  
stáž na pozici účetní

„Přineslo mi to  
neskutečně mnoho,  

nové zkušenosti, nové  
kontakty a nové pracovní 

příležitosti.“  

Dominik, stáž na pozici  
SEO specialista



KARIÉRNÍ DEN 2018

50

FRUJO, a.s.
Sídlo společnosti: Tvrdonice 710, 691 53 Tvrdonice
Kontaktní osoba: Mgr. Hana Gergičová
 Personalistka
 hgergicova@polak-international.com
 +420 731 691 090
 www.frujo.cz
 http://frujo.cz/cs/frujo--svet-chuti/kariera

Kdo jsme:
FRUJO, a.s. je společnost s dlouhodobou tradicí, bohatými zkušenostmi a profe-
sionálním přístupem. Patří k renomovaným výrobcům potravinářských polotovarů. 
Hlavní činností je především zpracování ovoce a zeleniny, a jejich následná aplikace 
v mléčných výrobcích, nápojích, zmrzlinových směsích, pekařských výrobcích atd. 
Inovace a vývoj jsou neodmyslitelnou součástí naší společnosti, jedním z důkazů je 
výroba komponentů bez chemických přísad či v BIO kvalitě.

Poptávané pozice:
• Vývojový pracovník
• Obchodní manažer / obchodní zástupce
• Vedoucí technického oddělení
• Asistent výroby
• Trainee/Praktikant, stážista

Co požadujeme:
• Zájem, energii, orientaci na výsledek
• Chuť se učit novým věcem
• Zodpovědnost a samostatnost
• Týmového ducha
• Veselou mysl

Co nabízíme:
• Zkušenosti, znalosti a dovednosti opravdových odborníků ve svém oboru napříč 

firmou
• Zázemí etablované společnosti s celou škálou firemních benefitů 
• Možnost dalšího rozvoje a vzdělávání, kariérního postupu
• Trainee programy, praxe a stáže
• Spolupráce na projektech



FRUJO, a.s. 

Boří Les 710,  

691 53 Tvrdonice, ČR 

mail: frujo@frujo.cz 

www.frujo.cz 

 

KONTAKTUJTE NÁS: 

Mgr. HANA GERGIČOVÁ 

hgergicova@polak-international.com 

731 691 090 

 

Jednička na trhu ve výrobě potravinářských 

polotovarů, převážně ovocných a zeleninových 

Inovace a vývoj  

Individuální řešení požadavků našich klientů  

Společnost s dlouholetou tradicí, zkušenostmi a 

profesionálním přístupem 

 

 

 

  

SINCE   1991 

U NÁS 

MŮŽETE  

BÝT: 

 TRAINEE / PRAKTIKANT / STÁŽISTA 

 VÝVOJOVÝ PRACOVNÍK 

 OBCHODNÍ MANAŽER / OBCHODNÍ ZÁSTUPCE 

 ASISTENT VÝROBY 

 PŘINESTE SI: 

 Zájem, energii, orientaci na 

výsledek 

 Chuť se učit novým věcem 

 Zodpovědnost a samostatnost 

 Týmového ducha 

 Veselou mysl 

 

Kariérní den 2018 

14. 3. 2018 

NABÍZÍME VÁM: 
 Trainee programy, praxe a stáže / 

hlavní pracovní poměr 

 Zkušenosti, znalosti a dovednosti 

opravdových odborníků ve svém oboru 

napříč firmou 

 Zázemí etablované společnosti s celou 

škálou firemních benefitů 

 Možnost dalšího rozvoje a vzdělávání, 

kariérního postupu 

 Spolupráce na projektech 

 

Zkušenost 

Inovace                    

Kvalita 

FRUJO 
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Hame s.r.o.
Sídlo společnosti: Kunovice, Na Drahách 814, PSČ 686 04
Kontaktní osoba: Ivana Holešovská
 HR Coordinator
 holesovska@hame.cz
 +420 572 534 343
 http://www.hame.cz/
 http://www.hame.cz/kariera/

Kdo jsme:
Společnost Hamé je přední českou potravinářskou firmou zabývající se výrobou 
trvanlivých, chlazených i zmrazených potravin. Tradice výroby v Hamé sahá až 
k 20. létům minulého století. Od roku 2016 je Hamé součástí norské skupiny Orkla. 
Vyrábíme v 9 výrobních závodech v ČR i zahraničí a v portfoliu máme 1700 produktů. 
Výrobní program neustále inovujeme a produkty exportujeme do více než 40 zemí 
světa na pěti kontinentech.  Zaměstnáváme přes 2000 pracovníků, náš obrat za rok 
2016 dosáhl 5,2 miliardy Kč.

Poptávané pozice:
• Marketing Innovation Manager
• Production Controller
• IT specialist
• Technical Manager
• Brand Manager

Co požadujeme:
• Silného týmového hráče
• Tah na branku
• Chuť se rozvíjet
• Schopnost dobře komunikovat jak v češtině tak v angličtině
• Zájem o výrobu a potravinářství

Co nabízíme:
• 20 dní zákonné dovolené a k tomu 5 dnů navíc
• Flexibilní systém benefitů - kafetérii
• Pružnou pracovní dobu
• Jazykové vzdělávání
• Účast na zajímavých firemních akcích

• Hamé podporuje aktivní životní styl a od roku 2013 je hlavním partnerem 
českého biatlonu

• Hamé je velmi aktivní v oblasti CSR, každoročně se účastníme kolem 200 akcí
• Rádi se zapojíme do spolupráce na vedení diplomových prací či nabídneme 

odborné stáže



hAmé - radoSt bÝt sPolUhAmé - radoSt bÝt sPolU

Společnost Hamé je přední českou potravinářskou rmou zabývající se 
výrobou trvanlivých, chlazených a nyní nově i zmrazených potravin. 
Tradice výroby v Hamé sahá až k 20. létům minulého století. Od roku 2016 
je Hamé součástí norské skupiny Orkla. 
Sortiment našich výrobků je širokou nabídkou paštik, pomazánek, 
masových konzerv, hotových jídel, trvanlivých a mražených zeleninových 
výrobků, džemů, kompotů, kojenecké stravy, baget a sendvičů, kečupů, 
tatarek, majonéz i dalších. 

více na www.hame.cz a www.hame-eshop.cz

�  sídlo naší společnosti je v Kunovicích u Uherského Hradiště 
�  vyrábíme v 9 výrobních závodech v ČR i zahraničí
�  v portfoliu máme 1700 produktů 
�  výrobní program neustále  inovujeme 
�  produkty exportujeme do více než 40 zemí světa na pěti kontinentech
�  v současnosti zaměstnáváme více než 2000 pracovníků
�  patříme k největším českým a středoevropským producentům potravin
�  obrat společnosti za rok 2016 dosáhl 5,2 miliardy Kč s růstem o 2,7 % 
 vůči roku předcházejícímu 
�  Hamé podporuje aktivní životní styl a od roku 2013 je hlavním partnerem 
českého biatlonu

Kariéra U nÁs ti ZAchutNÁ
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Home Credit
Sídlo společnosti: Nové sady 996/25, 602 00 Brno
Kontaktní osoba: Iva Měřínská
 Specialista HR marketingu
 iva.merinska@homecredit.cz
 702 207 383
 www.homecredit.cz
 www.homecredit.jobs.cz

Kdo jsme:
Jsme česká firma, která vznikla v Hustopečích u Brna v roce 1997. V současnosti pa-
tříme k předním poskytovatelům spotřebitelského financování, stále rosteme a hle-
dáme nové posily do našich týmů. Působíme už na 3 kontinentech v 10 zemích světa. 
Ve většině z nich jsme v našem oboru jedničkou na trhu. Najdete u nás přátelskou 
atmosféru a pestrou škálu karierních možností.

Poptávané pozice:
• HC NET – program stáží s mezinárodním přesahem pro studenty VŠ – vybudujte 

kariéru od analytických pozic až po management!
• Operátorské pozice (klientský servis, vymáhání pohledávek, interní call centrum)
• Obchodní reprezentant
• Vybrané pozice pro specialisty

Co požadujeme:
Hledáme samostatné, aktivní a zapálené posily. Stále rosteme a 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. Pokud máte angličtinu v ma-
líčku, máte plusové body.

Co nabízíme:
U nás získáte vzdělávání, růst a možnost se neustále zlepšovat. Ti nejšikovnější mají 
možnost dostat se na zahraniční výjezdy do našich poboček po celém světě. Právě 
to patří mezi hlavní výhody práce v Home Creditu. Všichni zaměstnanci mohou na-
vštěvovat odborná školení a pro ty nejnadanější připravujeme intenzivní rozvojové 
programy. 
Všichni naši zaměstnanci mají k dispozici 5 týdnů dovolené a k tomu 3 dny place-
ného zdravotního volna. Kromě toho přispíváme na penzijní pojištění. Zaměstnanci 
u nás dostávají také stravenky, slevy na firemní produkty, volnočasové poukázky 
a multisport kartu.

Najděte si vysněné pracovní místo na www.homecredit.cz/kariera



Mezinárodní stáž pro absolventy
a studenty 5. ročníku VŠ

HC NET
poznej jiný svět

Pokud se v tom vidíš a domluvíš se bez
problémů anglicky, pak hledáme právě tebe.

 
Pro více informací navštiv stránky www.jedinesnami.cz.

absolventa VŠ
nebo studenta

posledního
ročníku VŠ

analytika,
který se nebojí práce 
s čísly a umí používat 

selský rozum

dobrodruha,
který hledá výzvu

a sní o práci
v zahraničí

Koho hledáme?
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Jihomoravský kraj
Sídlo společnosti: Žerotínovo náměstí 449/3 601 82 Brno
Kontaktní osoba: Mgr. Gabriela Mátéová
 personalistka
 mateova.gabriela@kr-jihomoravsky.cz
 +420 541 651 205
 Martina Kučerová, Mgr.
 personalistka
 kucerova.martina@kr-jihomoravsky.cz 
 +420 541 651 230
 www.kr-jihomoravsky.cz

Kdo jsme:
Jihomoravský kraj je nejen územním samosprávným celkem, ale také významným 
zaměstnavatelem – prostřednictvím Krajského úřadu dbá o všestranný rozvoj území, 
k čemuž potřebuje odborníky z různých oblastí lidské činnosti.

Poptávané pozice:
• ekonomické pozice
• pozice v oblasti regionálního rozvoje
• pozice v oblasti životního prostředí
• pozice v oblasti kybernetické bezpečnosti

Co požadujeme:
• vysokoškolské vzdělání – bakalářské nebo magisterské
• výbornou uživatelskou znalost MS Office
• kladný vztah k Jihomoravskému kraji
• odbornost a osobnostní vlastnosti v závislosti na obsazovaných pozicích

Co nabízíme:
• smysluplnou práci v moderně vybaveném pracovišti 
• pět týdnů dovolené + tři plně hrazené sick days
• široké možnosti dalšího vzdělávání a osobní rozvoje
• systém benefitů a výhod, finanční ohodnocení nad rámec platových tabulek
• přátelské prostředí, množství neformálních akcí



K r a j s k ý  ú ř a d
J i h o m o r a v s k é h o  k r a j e

C h c e š  b ý t  s o u č á s t í  m o d e r n í h o 

a  o t e v ř e n é h o  ú ř a d u ?

a d r e s a :  K r a j s k ý  ú ř a d  J i h o m o r a v s k é h o  k r a j e  |  Ž e r o t í n o v o  n á m .  4 4 9 / 3  |  6 0 1  8 2  |  B r n o

 p r á v n í k y / p r á v n i č k y

 e k o n o m y / e k o n o m k y

 I T  s p e c i a l i s t y / s p e c i a l i s t k y

 a l e  i  a b s o l v e n t y / a b s o l v e n t k y
h u m a n i t n í c h  o b o r ů ,  o b o r ů 
z a m ě ř e n ý c h  n a  ž i v o t n í  p r o s t ř e d í 
n e b o  t e c h n i c k ý c h  o b o r ů

H l e d á m e :



KARIÉRNÍ DEN 2018

58

Kleffmann Group s.r.o.
Sídlo společnosti: tř. Kpt. Jaroše 1927/8, 60200 Brno
Kontaktní osoba: Ing. Markéta Floriánová
 Fieldwork/Office Manager
 marketa.florianova@kleffmann.com
 +420 608 873 818
 www.kleffmann.cz

Kdo jsme:
Jsme společností, která již 25 let sbírá data o zemědělských trzích po celém světě. 
Našim klientům poskytujeme informace jak o vývoji na trzích s přípravky na ochranu 
rostlin, tak o trzích s osivem, hnojivy a zemědělskou technikou. Každoročně prove-
deme více než 200 000 rozhovorů s farmáři a zemědělskými experty na celém světě 
a takto získané informace transformujeme do marketingových řešení našich klientů.

Poptávané pozice:
• Stážista – marketingový výzkum se zaměřením v zemědělství

Co požadujeme:
• skvělé ovládání českého jazyka
• docházku v době stáže min. 30 hod. týdně 
• uživatelskou znalost balíčku programů MS Office
• znalost anglického jazyka na komunikativní úrovni 
• studium se zaměřením na zemědělství, marketing, sociální a marketingový 

výzkum je výhodou

Co nabízíme:
V tříměsíční stáži ve společnosti Kleffmann Group v Brně se dozvíte, jak 
probíhá marketingový výzkum v mezinárodní firmě, jak jsou organizo-
vány sběr a analýza dat a jakým způsobem komunikujeme získané infor-
mace našim klientům. Naučíte se, jak efektivně strukturovat a pracovat  
s výsledky našich výzkumů, aby ze zdánlivě nesouvisejících dat vzniklo doporu-
čení pro marketingovou strategii. Uplatníte rovněž vaše komunikační schopnos-
ti při telefonickém i osobním jednání s respondenty, tazateli i s týmem operátorů 
v  call-centru. Vyzkoušíte si, jaké to je, pracovat ve středně velkém týmu a co všechno 
obnáší příprava klíčových projektů sezóny. Dáme Vám možnost získat cenné zkuše-
nosti z reálného prostředí mezinárodní firmy.



POZNÁMKY
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Komerční banka
Sídlo společnosti: Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1
Kontaktní osoba: Mgr. Jitka Vedralová
 HR Consultant
 jitka_vedralova@kb.cz
 +420 955 583 043
 www.kb.cz
 www.kb.jobs.cz
Kdo jsme:
KB patří na českém trhu mezi jednu ze tří nejvýznamnějších bank. Je součástí mezi-
národní bankovní skupiny Société Générale. Využíváme moderní technologie a našim 
klientům nabízíme pohodlnou a digitalizovanou správu jejich financí a plánů i nejnověj-
ší metody plateb. Jsme hrdým držitelem aktuálních ocenění Banka roku 2017, Bankéř 
roku 2016 a TOP zaměstnavatel 2018.
Poptávané pozice:
• Obchod a klientský servis (celá ČR) – Osobní a Firemní bankéři, Investiční a 

Hypotéční specialisté, atd.
• Finance a řízení rizik (převážně Praha) – Analytici, Statistici, Auditoři, atd.
• IT a Informační Management (pouze Praha) – IT/Business analytici, Projektoví 

manažeři, Vývojáři, Administrátoři, Databázoví specialisté, Datoví a BI analytici
• Mnoho dalších pozic především v Praze v Marketingu, HR, Platebních řešeních, 

Administrativě, atd.
Co požadujeme:
• Vzdělání v oblastech ekonomie, obchodu, IT, matematiky, ale i dalších příbuzných 

oborů. 
• V závislosti na pozici vítáme předchozí praxi, ideálně ze sektoru bankovnictví 

a finančních služeb. 
• Pro většinu pozic je třeba dobrá znalost AJ, bonusem je FJ.
• Koncepční a ekonomické myšlení, dobré komunikační schopnosti a týmový duch.
• Ochotu dále se vzdělávat a učit - svět finančních a platebních služeb se rychle mění 

a inovuje a jen tak s námi můžete být u toho!
Co nabízíme:
• Perspektivní a zajímavou práci v bance, která významně přispívá k růstu celé 

ekonomiky a (nejen) českých podniků. 
• Jedinečnou příležitost nastartovat svou kariéru a získat zkušenosti v různých 

odděleních napříč bankou. 
• Prostor pro seberealizaci a jasný plán kariérního růstu. 
• Práci v přátelském, inspirativním a profesionálním prostředí, jak na centrále, tak 

i v široké síti téměř 400 poboček napříč ČR. 
• Možnost zapojit se do řady charitativních a dobrovolnických aktivit společnosti.

Našim zaměstnancům nabízíme také bohaté volnočasové a zaměstnanecké benefity, 
včetně zvýhodněných bankovních produktů.

www.kb.jobs.cz

JSTE STUDENT 

NEBO ABSOLVENT?

na výsluníMÍSTO

PAK TOHLE MÍSTO DRŽÍME PRÁVĚ VÁM.

NABÍZÍME NEJEN SKVĚLÉ MOŽNOSTI OSOBNÍHO RŮSTU, ALE I PŘÍJEMNÝ PRACOVNÍ KOLEKTIV.
DÁME VÁM ŠANCI SPLNIT SI SVÉ SNY.

PRO VÍCE INFORMACÍ NAVŠTIVTE KB.JOBS.CZ.



www.kb.jobs.cz

JSTE STUDENT 

NEBO ABSOLVENT?

na výsluníMÍSTO

PAK TOHLE MÍSTO DRŽÍME PRÁVĚ VÁM.

NABÍZÍME NEJEN SKVĚLÉ MOŽNOSTI OSOBNÍHO RŮSTU, ALE I PŘÍJEMNÝ PRACOVNÍ KOLEKTIV.
DÁME VÁM ŠANCI SPLNIT SI SVÉ SNY.

PRO VÍCE INFORMACÍ NAVŠTIVTE KB.JOBS.CZ.
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KPMG Česká republika, s.r.o.
Sídlo společnosti: Pobřežní 648/1a 18600 Praha 8
Kontaktní osoba: Veronika Davídková
 HR Specialist
 Vdavidkova@kpmg.cz
 T +420 222 123 638, M:+420 733 593 528
 Vyrostlijsme.cz
 https://kpmg.jobs.cz/studenti-a-absolventi/

Kdo jsme:
KPMG Česká republika zahájila svou činnost v roce 1990, v současné době má více 
než 1000 zaměstnanců a kanceláře v Praze, Brně, Českých Budějovicích a Ostravě. 
Společnost poskytuje služby v oblasti auditu, daní, poradenství a práva.  Jako sou-
část celosvětové sítě poradenských společností může KPMG Česká republika využít 
znalosti a zkušenosti více než 197 tisíc odborníků, kteří působí ve 154 státech svě-
ta. Nezávislé členské společnosti sítě KPMG jsou přidružené ke KPMG International 
Cooperative  („KPMG International“), švýcarské organizační jednotce. Každá členská 
společnost celosvětové sítě KPMG je právně samostatná a oddělená jednotka a tak 
se označuje.

Poptávané pozice:
• Junior Tax Consultant
• Audit – Audit Analyst
• Management Consulting – Business Analyst
• Stážisti do oddělení Tax, Management Consulting, Legal, Audit

Co požadujeme:
• VŠ vzdělání (ekonomické zaměření výhodou)
• Studium 1.–3. ročníku
• Výbornou znalost anglického jazyka (německý jazyk výhodou)
• Znalost MS Office

Co nabízíme:
• Rychlý kariérní růst; Práci na zajímavých lokálních i zahraničních projektech 

pro významné klienty
• Placené přesčasy; Nadstandardní finanční ohodnocení 
• Bohatou nabídku školení v rámci KPMG Business School;
• Další benefity formou kafeterie ve výši 20.000 Kč ročně dle vlastního výběru;
• Možnost zahraničních stáží



Naše ocenění

Vyrostli jsme 
v KPMG
Myslel jsem, že budu spravovat počítače. 
Spravovat data největších českých � rem jsem 
začal v KPMG.

Ondřej Bauer
Manager v Management Consultingu

www.vyrostlijsme.cz
@kpmg_cz

Nejatraktivnější 
zaměstnavatel v našem 
oboru dle průzkumu 
Universum 2017

3. nejžádanější 
zaměstnavatel roku 2017 
mezi studenty vysokých 
škol dle průzkumu Klubu 
zaměstnavatelů (1. mezi 
auditorskými a poradenskými 
společnostmi)

TOP Odpovědná � rma 
2017 – 1. místo v kategorii 
Nejangažovanější 
zaměstnanci
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Ministerstvo zemědělství
Sídlo společnosti: Těšnov 65/17, 110 00 Praha
Kontaktní osoba: Ing. Michael Forman
 ředitel odboru personálního
 zamestnani@mze.cz, staz@mze.cz 
 www.eagri.cz

Kdo jsme:
Ministerstvo zemědělství je ústředním orgánem státní správy pro zemědělství, vodní hospo-
dářství, potravinářský průmysl a pro správu lesů, myslivosti a rybářství, mimo území národ-
ních parků. Vychází z vládní zemědělské politiky, z programového prohlášení vlády a ze Spo-
lečné zemědělské politiky Evropské unie. Cílem je podpora „Evropského modelu zemědělství“ 
s důrazem na rozvoj multifunkčního zemědělství, zaměřeného na zemědělskou produkci, ale 
i na zajišťování služeb údržby a tvorby krajiny, na další environmentální služby a na nezemě-
dělské činnosti.

Poptávané pozice:
• odborníci na problematiku zemědělství, vodní a lesní hospodářství nebo dotační politiku
• právo a právní věda
• mezinárodní vztahy, evropská studia
• informatika, softwarové technologie a management
• ekonomie a administrativa
• aktuální volné pozice: www.eagri.cz

Co požadujeme:
• hledáme absolventy bakalářských a magisterských programů se zájmem o práci ve státní 

správě a v resortu zemědělství
• oceníme dobré nápady jak čerstvých absolventů, tak zkušenosti kolegů s delší praxí, 

důležitá je pro nás chuť se učit novým věcem. Spolupracujeme s řadou vysokých škol 
a univerzit, jako např. ČZU, MENDELU, ČVUT, VŠE.

• přijímací proces probíhá dle režimu zákona č. 234/2014 Sb., o stání službě a v režimu 
zákoníku práce č. 262/2006 Sb.

Co nabízíme:
• širokou paletu uplatnění, perspektivu a seberealizaci díky samostatné a tvůrčí práci
• 5 týdnů dovolené, 5 dnů sick days, pružnou pracovní dobu, jazykové a odborné kurzy, 

sportovní akce, příspěvek na dovolenou, kulturu, sport, masáže, stravování ve vlastní 
jídelně

• jistotu a stabilitu zaměstnání, osobní a odborný rozvoj, sladění pracovního a osobního 
života

• studenti mají možnost využít nabídky odborných stáží nebo konzultace diplomových 
prací

Pozice ve státní správě přináší možnosti dalšího vzdělávání, získávání zkušeností a jejich vy-
užití při výběrových řízení do institucí EU nebo na pozice agrárního diplomata v zahraničí.
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OK ZAHRADY, s.r.o.
Sídlo společnosti: Jos. Jungmanna 1735, Nový Bydžov 504 01
Kontaktní osoba: Ing. Martin Pour
 Vedoucí realizací
 realizace@okzahrady.cz
 737190936
 www.okzahrady.cz

Kdo jsme:
Jsme firma zabývající se realizací a údržbou zahrad a veřejné zeleně v celých Vý-
chodních, ale i Středních Čechách. Standardně realizujeme zahrady na klíč od vy-
tvoření projektu, realizace zahrady s terénními úpravami přes zavlažovací systém, až 
po okrasná, či koupací jezírka.

Poptávané pozice:
• Terénní technik
• Zahradník, zahradnice
• Vedoucí realizačního týmu
• Vedoucí realizací

Co požadujeme:
• Chuť vzít za práci a učit se
• Časovou flexibilitu
• Znalost rostlinného materiálu
• Samostatnost a odpovědnost
• Řidičský průkaz skupiny B

Co nabízíme:
• Kvalitní zázemí
• Vzdělávání a osobní rozvoj
• Možnost kariérního růstu
• Odpovídající platové ohodnocení
• Příjemný kolektiv
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Oracle Czech s.r.o.
Sídlo společnosti: U Trezorky 921/21, 158 00 Praha 5
Kontaktní osoba: Petra Růžičková
 Senior Talent Advisor
 Pruzickova@netsuite.com
 https://www.jobs.cz/fp/oracle-czech-s-r-o-230418/
 https://www.jobs.cz/fp/oracle-czech-s-r-o-230418/prace/
Kdo jsme:
V NetSuite+Oracle vyvíjíme cloudové aplikace, které pomáhají firmám organizovat jejich 
byznys po celém světě. Vzhledem k tomu, že na aplikaci makáme už od roku 1998, 
tak jsme mílový krok před konkurenci, která v tom roce fungovala na poškrábaných 
cédéčkách a cloud byl pro ně hodně velké sci-fi. Když si náš produkt dneska pořizují 
společnosti jako Spotify, GoPro nebo Billabong, dostane se jim aplikace, která jim 
umožní mít dokonalý přehled o podnikových financích (ERP), výdajích zaměstnanců 
(CRM) nebo třeba spravovat jejich e-shop (Ecommerce).

Poptávané pozice:
• Do svých řad hledáme kolegy, kteří by se chtěli věnovat vývoji a testování aplikací 

v Javě
• Nicméně se rádi potkáme i s těmi z Vás, kterým to myslí v Céčku či PHP
• Databáze Engineeři/PL/SQL  či Oracle Databáze Administrátoři u nás najdou velké 

uplatnění
• Systems Cloud Engineeři a Linux Administrátoři
• Business Konzultanti/Technical Konzultanti/Technical Support

Co požadujeme:
• Výběrové řízení se snažíme vždycky koncipovat tak, abychom si ověřili, že Vám to 

pálí
• A jestli to je v Javě nebo C#, to je už jedno – prostor na adaptaci Vám v tomto 

ohledu určitě dáme
• Angličtinu, aby jste si pokecali s kolegou třeba z Filipín, Nového Zélandu či USA
• Celkově bychom si měli sednout, jak po technické, tak i po lidské stránce

Co nabízíme:
• Rozhodně nelpíme na bílých límečcích a na zapisování si svého příchodu a 

odchodu
• Prostě chceme, aby jste se cítili dobře a uvolněně 
• Proto taky zajistíme, abyste měli při práci vždy čerstvé ovoce anebo dobrou kávu
• A k tomu si můžete poměřit síly s kolegy ve stolním fotbálku, šipkách nebo 

na konzolích
• Angličtinu v pracovní době a spousty dalších benefitů (je jich fakt hodně )



Pobočku v Brně jsme otvírali před několika roky a samotné nás překvapilo, jak rychle jsme vyrostli z 
malého 30 členného start-upu do téměř sedmiset členného týmu.  

Sice je nás skoro sedm set, ale nikdy nezapomeneme na ty sladké „start-up“ časy – toho ducha si 
tady zkrátka budeme držet pořád. Prostě chceme, abychom se tady cítili dobře a uvolněně.  

Naším cílem bylo vytvořit prostředí, ve kterém se dobře pracuje a hlavně učí – a to jak od kolegů, 
kteří jsou špičkami ve svých oborech, tak z konferencí a diskuzí, které tu pořádáme – a to se nám 
povedlo. 

Rádi se s Vámi potkáme u dobré kávy či čaje a nezávazně „dáme řeč“ v prostorách nové budovy 
DORN vedle Vaňkovky! 
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Partners Financial Services, a.s.
Sídlo společnosti: Prague Gate, 4. patro, Türkova 2319/5b
 149 00 Praha 4 – Chodov
Kontaktní osoba: Tomáš Bubeník
 Team Manager
 tomas.bubenik@partners.cz
 +420 777 997 755
 www.partners.cz
 www.karieravpartners.cz

Kdo jsme:
V současnosti je Partners největší finančně poradenskou společností na českém trhu. 
Děláme Finanční poradenství JINAK. 
Kvalita služby je založená na odborných znalostech, nezávislosti a objektivitě porad-
ce. Přicházíme s inovacemi, které mají přidanou hodnotu pro klienty.

Poptávané pozice:
• Team Leader
• Finanční poradce
• Servisní poradce
• Profi asistent/asistentka

Co požadujeme:
• Ukončené SŠ vzdělání s maturitou
• Komunikační dovednosti
• Cílevědomost, samostatnost, zodpovědnost
• Chuť dále se vzdělávat, pracovat na sobě a rozvíjet se

Co nabízíme:
• Nadprůměrné ohodnocení práce na základě výkonu
• Časovou flexibilitu – jste pánem svého času
• Propracovaný vzdělávací systém zaměřený na znalosti financí a osobnostní 

dovednosti
• Zázemí největší a nejznámější finančně poradenské společnosti v ČR

Nabízíme podporu stabilní uznávané firmy, dynamické prostředí pro váš rozvoj a růst



www.partners.cz 
TOMÁŠ BUBENÍK / 777 997 755

Informace 
už získat umíte, 
my vás s nimi 
naučíme pracovat.
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PFM Greenvia s.r.o.
Sídlo společnosti: Purkyňova 99, Brno, 612 00
Kontaktní osoba: Petr Masaryk
 Manažer správy zeleně
 masaryk@greenvia.cz
 +420 608 424 077
 www.greenvia.cz

Kdo jsme:
Naše společnost PFM Greenvia se zabývá návrhem, realizací a následnou správou 
firemní a veřejné zeleně. Stejně jako i privátních zahrad. Mezi další činnosti patří 
realizace interiérové zeleně, například vertikálních zelených stěn, mechových stěn, 
rostlin v nádobách. Součástí je i následný servis rostlin.

Poptávané pozice:
• Specialistka péče o interiérovou zeleň
• Zahradník realizátor
• Zahradník/zahradnice péče o venkovní zeleň

Co požadujeme:
• Chuť na sobě pracovat
• Týmovost
• Komunikativnost
• Samostatnost
• Flexibilitu

Co nabízíme:
• Práci v rozvíjející se, téměř start-upové společnosti
• Být u kreativních, nových věcí
• Mladý kolektiv
• Tvůrčí volnost
• Systém benefitů

K V Ě T I N O V Ý  S E R V I S
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Profesia CZ, s. r. o.
Sídlo společnosti: Opletalova 55, 110 00 Praha 1
Kontakt: support@profesia.cz
 +420 228 886 564
 https://www.profesia.cz/

Kdo jsme:
Společnost Profesia CZ, s. r. o. na českém trhu provozuje od roku 2007 pracovní 
portál www.profesia.cz. Kromě ČR, kde jsou našimi hlavními produkty Profesia.cz, 
Profesiadays.cz, HRdays.cz, Platy.cz, Recruitrank.cz, působíme i na Slovensku a v Maďar-
sku. 

Poptávané pozice:
• Obchodník pro pracovní portál Profesia.cz

Co požadujeme:
• praxe na obdobné pozici minimálně 2 roky
• zkušenost s akvizicí nových klientů (e-mailová a telefonická komunikace)
• min. SŠ vzdělání s maturitou
• výborná znalost MS Office
• výborná znalost českého jazyka
• znalost anglického jazyka

Co nabízíme:
• flexibilní a smysluplná práce
• 13. plat
• ovoce a nápoje na pracovišti
• mobilní telefon a notebook i na soukromé účely
• stravenky 100 Kč
• příspěvek na MHD
• možnost dalšího vzdělávaní a seberealizace
• možnosti sportovních a jiných firemních aktivit

Profesia CZ je zároveň pořadatelem největšího pracovního veletrhu v České republice 
Profesia days 2018, který se koná 7. 11.–8. 11. 2018 v PVA EXPO PRAHA v Letňanech. 
Více na www.profesiadays.cz.





KARIÉRNÍ DEN 2018

76

SAP ČR, spol. s r.o.
Sídlo společnosti: Holandská 874/8, 639 00 Brno-střed-Štýřice
Kontaktní osoba: Mgr. Veronika Marková
 Talent Acquisition Consultant
 veronika.markova@sap.com
 +420 727 475 511
 www.sap.com
 www.sap.com/careers

Kdo jsme:
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.

Poptávané pozice:
• vývoj software
• SW testing

Co požadujeme:
• jazyková znalost AJ (nejlépe i další jazyky)
• Microsoft Office
• znalosti programování alespoň v jednom jazyce 

Co nabízíme:
• denní komunikace s kolegy z různých kulturních prostředí 
• 25 dní placené dovolené  
• plně hrazené stravenky, 10 sick days, služební auto po 2 letech 

(podle platné Policy)
• MultiSport karta 
• možnost nákupu akcií

hledáme motivované studenty a absolventy 
možnost podílet se na vývoji softwaru SAP
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Savencia Fromage a Dairy 
Czech Republic, a. s.
Sídlo společnosti: Vyskočilova 1481/4 Michle BBC budova Beta 140 00 Praha 4
Kontakty:

Kdo jsme:
Společnost Savencia Fromage & Dairy, a. s. působí v České a Slovenské republice od roku 
1993. Od té doby se v obou zemích stala lídrem na trhu se sýrařskými a mlékárenskými 
specialitami, a to především díky jedinečné kvalitě a nezaměnitelné chuti svých výrobků. 
Ve třech závodech v ČR a v jednom na Slovensku v současné době pracuje 1200 zaměst-
nanců, kteří velkou měrou přispívají k úspěchům celé skupiny.

Poptávané pozice:
• potravinářský směr
• marketingový směr
• technický směr
• obchodní směr

Co požadujeme:
• dobrou orientaci v dané oblasti
• dobrou znalost práce na PC
• znalost jazyka AJ, popř. FR
• aktivní, zodpovědnou a komunikativní osobnost

Co nabízíme:
• Nejen prvotřídní kvalita našich značek, ale i fungující firemní kultura je naší prioritou.
• Vážíme si svých zaměstnanců a chceme vytvářet takové pracovní prostředí, aby se 

do něj každý z nich rád vracel.
• Naše vztahy se zakládají na vzájemné důvěře a úctě, rovnosti v přístupu 

k zaměstnání, dalšímu vzdělávání i rozvoji talentu.
• Vytváříme pracovní podmínky, které respektují soukromí každého zaměstnance, myslí 

na jeho bezpečnost při práci a zaručují mu fyzickou i duševní celistvost.

Pro naše zaměstnance realizujeme rozsáhlý sociální program.

Závod Hesov – Blanka Jeřábková
Hesov 421, 582 22 Přibyslav
+420 569 493 406, +420 725 308 038
blanka.jerabkova@savencia-fd.cz
Závod Hodonín – Zuzana Hošková
Velkomoravská 2714/28, 695 01 Hodonín
tel.: 518 390 723, 725 716 017
e-mail: zuzana.hoskova@savencia-fd.cz

Závod Sedlčany – Jitka Žaková
Církvičská 240, 264 01 Sedlčany
+420 318 841 450, +420 602 365 035
e-mail: jitka.zakova@savencia-fd.cz
Centrála Praha – Anna Neumanová
Vyskočilova 1481/4, Michle 140 00 Praha 4
+420 237 838 888, +420 720 052 820
e-mail: anna.neumanova@savencia-fd.cz



 

 

 

 

 
 

Trvalá nabídka možností spolupráce a širokého uplatnění pro absolventy 
učebních oborů, středních odborných škol, vyšších odborných i vysokých škol 

 

Pro naše zaměstnance realizujeme rozsáhlý sociální program zaměřený především do oblastí: 

 Vzdělávání a kariérní rozvoj  
 

 Bezpečnost práce a zdraví 
 

 Další 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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Sonnentor s.r.o.
Sídlo společnosti: Příhon 943, 696 15 Čejkovice
Kontaktní osoba: Ing. Vít Ráček
 personalista
 vit.racek@sonnentor.cz 
 +420 603 273 894 
 www.sonnentor.cz 
 www.sonnentor.cz/prace

Kdo jsme:
SONNENTOR je dnes předním evropským zpracovatelem bylin, čajů a koření z ekolo-
gického zemědělství. Suroviny pro výrobu pocházejí z přímé spolupráce s místními 
pěstiteli a sedláky. Filozofie firmy je od samého začátku postavena na základech tr-
valé udržitelnosti, přímém obchodu, vysokém podílu ruční práce a prvotřídní kvalitě. 
Díky tomu mohla firma vytvořit více než 140 pracovních míst. Ve výrobním areálu 
firmy v Čejkovicích na jižní Moravě je možné navštívit zajímavý turistický projekt By-
linkový ráj SONNENTOR s možností zážitkové exkurze ve výrobě čajů, kterou navštíví 
ročně několik desítek tisíc lidí.

Koho hledáme:
Možná hledáme právě Tebe! Rádi bychom nabídli spolupráci všem skvělým, otevře-
ným a pozitivním mladým lidem, kteří sdílí nadšení z bylinek a koření stejně jako my. 
V roce 2017 jsme vytvořili více než 20 nových pracovních míst a velká část z nich 
byla určena právě absolventům. Studentům nabízíme nevšední příležitost, kterou je 
naše Sluneční bylinková praxe. Poznej chod firmy, která podniká jinak – odpovědně 
k lidem a přírodě. Chceš-li se dozvědět více, těšíme se na Tebe na našem stánku č. 14 
a zveme Tě na vynikající bylinkový čaj.

Tady roste radost.



Sluneční
bylinkovápraxe

Nevšední příležitost pro studenty.
Vyzkoušej si po dobu jednoho měsíce praxi ve firmě SONNENTOR, která je předním výrobcem 
biočajů a biokoření v České republice. Objevíš vůně výroby a zpracování přes řízení kvality až po 
expedici, obchod a marketing. Poznáš také život plný přírody na ekologické farmě a zkusíš si, jak  

se s láskou pečuje o naše bylinky a koření. Navštívíš i Bylinkové slavnosti  
v SONNENTORU v Rakousku.

Těšíme se na Tebe!
TERMÍN PRAXE

16. 7.–15. 8. 2018ABSOLVENTI
PRAXE

Jak se přihlásím? 
Je ti 20 a více let? Mluvíš dobře německy nebo anglicky a máš zájem o zdravý 

 životní styl a ekologii? Máš řidičský průkaz? 

Pak stačí napsat motivační dopis včetně  životopisu a zaslat jej  
do 30. dubna 2018 na adresu: SlunecniBylinkovaPraxe@sonnentor.cz

Více informací o praxi na www.sonnentor.cz
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Státní zemědělský
intervenční fond
Sídlo společnosti: Ve Smečkách 801/33, 110 00 Praha 1
Kontaktní osoba: Ing. Kateřina Bayerová
 vedoucí Oddělení náboru a řízení ve věcech státní služby
 Katerina.Bayerova@szif.cz
 +420 604 210 800
 www.szif.cz
 www.szif.cz/cs/kariera

Kdo jsme:
Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) je jedinou akreditovanou platební agen-
turou v ČR, která zemědělcům, lesníkům a potravinářům zprostředkovává finanční 
podporu z evropských a národních zdrojů. Je nás 1300 a pracujeme nejen v pražské 
centrále, ale také na 7 regionálních odborech a 65 okresních pracovištích. Pod Regio-
nální odbor v Brně spadá celý Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina, ve kterých najdete 
celkem 11 okresních pracovišť.

Poptávané pozice:
• Metodik
• Právník
• Ekonom
• Kontrolor
• Administrativa

Co požadujeme:
• Ukončené bakalářské či magisterské vzdělání
• Chuť se učit novým věcem
• Nadšení pro práci

Co nabízíme:
• Osobní a profesní rozvoj
• Stabilitu a vyváženost pracovního a osobního života
• Práci, která je vidět
• Kolegy, kteří vás toho hodně naučí

• Radíme, konzultujeme a pomáháme. Lidé k nám chodí rádi, protože jim dokážeme 
pomoct.

• Hledáme nové kolegy, kteří se nebojí práce ve státní správě a pomohou nám ji 
reprezentovat jako smysluplnou.



www.sz i f. c z
ka r i e ra@sz i f. c z
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STUDENT AGENCY
Sídlo společnosti: Náměstí Svobody 17, Brno
Kontaktní osoba: Eliška Horká
 Koordinátor podpory prodeje
 Eliska.horka2@studentagency.cz
 +420 731 545 703
 www.studentagency.cz
 http://studentagency.jobs.cz/

Kdo jsme:
Jsme česká a slovenská společnost, která se může pochlubit titulem nejúspěšnější 
firma v oblasti cestovního ruchu a dopravy. Budujeme síť autobusových a vlakových 
linek RegioJet, jsme vedoucí prodejce zájezdů, letenek, jazykových a pracovních po-
bytů v zahraničí. V České republice působíme v 17různých městech. Zosobněním 
firmy je majitel Radim Jančura, který ji vybudoval z malého studentského podnikání 
a je držitelem ocenění Podnikatel roku.

Poptávané pozice:
• Letní brigáda – Hvězdný prodejce zájezdů
• Průvodce/kyně školních zájezdů do zahraničí
• Stevard/ka na autobusových linkách RegioJet z Brna
• Pracovník/nice klientské podpory
• Prodejce/kyně jízdenek autobusového oddělení

Co požadujeme:
• týmového hráče, který mezi nás zapadne
• komunikativního, spolehlivého a zodpovědného člověka s tahem na branku
• energickou osobu s aktivním přístupem a ochotou se učit novým věcem
• člověka, který je schopný rychle se zorientovat a vyhledat potřebné informace
• osobnost odolnou vůči stresu s organizačními schopnostmi

Co nabízíme:
• zajímavou a perspektivní brigádu mezi lidmi
• získání cenných pracovních zkušeností
• vše, co ke své práci budete potřebovat vás naučíme a potvrdíme vám praxi
• první pozici u nás nemusí být zdaleka poslední
• získáte samostatnou a zodpovědnou práci v přátelském kolektivu



work |  travel |  explore the world
DON’T DREAM, JUST GO!

 www.pracovnipobyty.czWork And Travel USA

Work & Travel USA 2018
| |   003 001 008

Spend the Summer 
in the States!
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Tesco Stores ČR, a.s.
Sídlo společnosti: Vršovická 1527/68b, Praha
Kontaktní osoba: Vanda Ondráčková
 Talent coordinator
 vondrack@cz.tesco-europe.com
 +420 702 033 472
 www.itesco.cz
 www.tesco-graduates.cz

Kdo jsme:
Tesco patří k nejvýznamnějším obchodním společnostem v Česku. V obchodech, cen-
trální kanceláři a distribučních centrech pracuje téměř 14 000 lidí. Za všemi úspěchy 
společnosti stojí týmy schopných zaměstnanců. Pro náš další rozvoj jsou pro nás 
velmi důležitou skupinou právě ti, kteří stojí o vlastní rozvoj a růst v rámci společ-
nosti. Přidejte si i Vy k této skupině a odstartujte svou kariéru v Graduate programu!

Poptávané pozice:
• Graduate program

Co požadujeme:
• Zaměření na zákazníka a zájem o oblast maloobchodu
• Ukončené vysokoškolské vzdělání (min. bakalářského stupně)
• Komunikativní znalost angličtiny
• Odhodlání učit se nové věci a poznávat zajímavé lidi
• Odolnost vůči stresu, flexibilitu, zodpovědnost

Co nabízíme:
• Zaměstnání na plný úvazek se širokou nabídkou rozvojových aktivit
• Roční trénink na pozici manažera na jednom z našich obchodů
• Workshopy, školení, rozvoj manažerských dovedností
• Podporu od všech kolegů
• Zábavu, skvělý tým

Přihlašujte se od 5. března na stránkách www.tesco-graduates.cz!



www.tesco-graduates.cz

Více informací zde:

HAI ANH LE
Koordinátorka letáků

„Práce v Tesco mi umožňuje 
konfrontovat mé teoretické 
znalosti s praxí. Navíc  
ve firmě s mezinárodním 
zázemím, kde záleží  
na každém z kolegů.“

KATEŘINA 
BARTÁKOVÁ 
CE Talent Manager

„Program Graduate byl 
skvělou příležitostí jak začít 
budovat kariéru již v nízkém 
věku, poznávat nová místa 
a nové lidi. Vím, že jsem si 
vybrala nejlépe, jak jsem 
mohla.“

GRADUATE 2018 

Každý z našich absolventů má svůj zajímavý 
příběh...

A jaký bude ten tvůj?

Start: 
Září 2018

GRADUATE Program

You are in the right company...



KARIÉRNÍ DEN 2018

88

TON a.s.
Sídlo společnosti: Michaela Thoneta 148 768 61 Bystřice pod Hostýnem
Kontaktní osoba: Jana Hlinšťáková
 HR konzultant
 jana.hlinstakova@ton.cz
 606026708
 www.ton.eu
 https://www.ton.eu/cz/otevrene-pracovni-pozice/

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.

Poptávané pozice:
• Hledáme zapálené lidi do pracovních pozic v technologii přípravy výroby
• Dělnické profese v rámci výroby

Co požadujeme:
• Týmovost
• Lásku ke dřevu
• Úctu ke starým technologiím a zároveň chuť je posouvat dál
• Inovativní přístup a zapálenost pro věc

Co nabízíme:
• Odborné stáže a praxe
• Vedení diplomových prací  
• Trainee programy – zaměřené na technologii výroby
• Zkušenosti a dovednosti přímo od odborníků
• Silné zázemí stabilní české společnosti
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Ústav pro hospodářskou úpravu lesů 
Brandýs nad Labem
Sídlo společnosti: Nábřežní 1326, 250 01 Brandýs nad Labem
Kontaktní osoba: Bc. Štěpán Vacula
 Vedoucí personálního a mzdového oddělení
 Vacula.stepan@uhul.cz, nabor@uhul.cz 
 +420 312 021 129
 www.uhul.cz
 www.uhul.cz/kdo-jsme/volna-mista

Kdo jsme:
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem (ÚHÚL) je organizační slož-
kou státu zřízenou Ministerstvem zemědělství. ÚHÚL je odborná organizace minis-
terstva pro oblast lesnictví a myslivosti s celorepublikovou působností.
Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, České Budějovice, Plzeň, Jablonec nad Nisou, 
Hradec Králové, Brno, Frýdek-Místek, Olomouc, Kroměříž.

Poptávané pozice:
• Projektanti a samostatní projektanti do kanceláře i terénu
• Pracovníci administrativní a technické podpory

Co požadujeme:
• Vzdělání lesnického zaměření
• Chuť dále se vzdělávat a pracovat na osobním rozvoji
• Zájem o práci v prostředí státní organizace
• Řidičský průkaz sk.B
• Znalost anglického jazyka výhodou

• Možnost práce na mezinárodních projektech
• Možnost spolupráce na aktivitách lesní pedagogiky

www.uhul.cz
Informace o lesích



NAŠE ČINNOST JE ROZMANITÁ
 Národní inventarizace lesů – první celoplošná statistická inventarizace lesů v ČR, 

nezávislé šetření o skutečném stavu a vývoji českých lesů

 Nařízení EU o dřevě – pověřená osoba dle zákona č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva 
a dřevařských výrobků na trh

 Oblastní plány rozvoje lesů – vyhotovování metodického nástroje státní lesnické politiky

 Lesnická typologie – klasifi kace trvalých ekologických podmínek lesních stanovišť

 Podpora státní správy lesů a myslivosti 

 Reprodukční materiál lesních dřevin – pověřená osoba dle zákona č. 149/2003 Sb., 
o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin

 Poradenství v lesním hospodářství pro vlastníky lesů a hospodáře

 Informační a datové centrum o lesích a myslivosti v ČR – webové aplikace 
pro prohlížení datového i mapového katalogu

 Poradenství a služby při certifi kaci lesů

 Znalecké posudky v oblasti lesnictví

 Lesní pedagogika – koordinace Pracovní skupiny Ministerstva zemědělství zabývající se 
lesní pedagogikou v ČR

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem (ÚHÚL) je organizační složkou 
státu zřízenou Ministerstvem zemědělství. ÚHÚL je odborná organizace ministerstva pro 
oblast lesnictví a myslivosti s celorepublikovou působností.

ÚSTAV PRO HOSPODÁŘSKOU ÚPRAVU LESŮ BRANDÝS NAD LABEM

www.uhul.cz I Informace o lesích

CO VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT?
 Zajímavou práci v kanceláři i v terénu

 Volný začátek pracovní doby

Fajn partu lidí se stejnými zájmy, jako jsou ty Vaše

 Ubytování (působíme po celé ČR, máme 9 poboček)

 Podporu při studiu a dalším vzdělávání

 Stabilní zaměstnání pod vedením odborníků

Více informací o nás a aktuálně vypsané volné pracovní pozice naleznete na: 
www.uhul.cz / Kdo jsme / Volná místa

nebo zašlete svůj životopis na: nabor@uhul.cz
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Ústřední kontrolní a zkušební
ústav zemědělský
Sídlo společnosti: Hroznová 63/2, 603 00 Brno
Kontaktní osoba: Bc. Lucie Pytlíková 
 Pracovník vztahů k veřejnosti
 lucie.pytlikova@ukzuz.cz
 +420 734 695 250
 www.ukzuz.cz
 http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/pracovni-prilezitosti/
Kdo jsme:
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále jen „ÚKZÚZ“) je správním úřadem 
podřízeným Ministerstvu zemědělství, rozpočtovou organizací a organizační složkou 
státu. Sídlo ústavu je v Brně a jeho činnost je zajišťována na pracovištích 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 oblasti odrůdového 
zkušebnictví, krmiv, agrochemie, půdy a výživy rostlin, osiv a sadby pěstovaných rostlin, 
trvalých kultur (vinohradnictví, chmelařství a ovocných rodů a druhů), ochrany proti 
škodlivým organismům a v oblasti přípravků na ochranu rostlin. ÚKZÚZ má také vlastní 
laboratoře, které mají statut národních referenčních laboratoří a provádějí potřebné ana-
lýzy 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 Mol-
davsko, Gruzie, Bosna a Hercegovina a Srbsko.
Poptávané pozice:
• Rostlinolékařský inspektor
• Inspektor kontroly zemědělských vstupů (krmiva, hnojiva, půda)
• Specialista na přípravky na ochranu rostlin
Co požadujeme:
• magisterské vzdělání zemědělského zaměření, převážně obory rostlinolékařství, 

agrotechnika a fytotechnika
• řidičský průkaz skupiny B
• u pracovních pozic s účastí na mezinárodních projektech AJ / NJ
• u pracovních pozic přírodovědný analytik – diagnostik praxi v laboratoři
Co nabízíme:
• stabilní zaměstnání ve státní správě
• možnost dalšího odborného a jazykového vzdělávání a osobního rozvoje zaměstnance
• příspěvek na stravování formou stravenek
• 5 týdnů dovolené, 5 dnů volna z důvodů zdravotní indispozice (sick day)
• příspěvek na kulturní, sportovní a rekreační aktivity
• poskytujeme praxi v laboratořích a v oborech rostlinolékařství, agrotechnika 

a fytotechnika na regionálních pracovištích po celé ČR
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