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KARIÉRNÍ DEN MENDELU

– ÚVODNÍ SLOVO REKTORKY

Milí studenti a budoucí absolventi Mendelovy univerzity v Brně,

naše univerzita v letošním roce slaví významné jubileum, tedy sto let od svého založení. 
Cílem každé univerzity by měla být nejen výchova budoucích vědců, ale také odborníků, 
po kterých je poptávka na trhu práce. Právě uplatnění v praxi a spolupráce s firemní 
sférou je podle mého názoru jednou z hlavních výzev univerzitního školství v součas
nosti. Trh práce se dynamicky mění a je nutné na to reagovat i v jednotlivých vědních 
oborech.

Jsem proto ráda, že Vás mohu přivítat na již 5. ročníku Kariérního dne, jehož cílem 
je mimo jiné zprostředkování kontaktů se zaměstnavateli, u kterých jednou budete 
hledat odpovídající profesní uplatnění. Kariérní den MENDELU je příležitostí seznámit 
se s významnými firmami na jednom místě a učinit si obrázek o možnostech aktuál
ního uplatnění. Tato prezentace více než padesáti českých a zahraničních vystavovatelů 
má za cíl nabídnout studentům a absolventům nejen pracovní příležitosti, ale i stáže 
a  praxe na nejrůznějších pozicích napříč obory.

Doufám, že se Vám zde podaří nalézt práci, která by pro Vás byla nejen nutným pro
středkem k obživě, ale i osobní výzvou. Návštěva této akce může významným způso
bem ovlivnit rozhodnutí o Vašem budoucím profesním směrování a otevřít Vám pohled 
na možnosti, které dnešní doba nabízí. 

Doufám, že se Karierní den MENDELU stane důležitým momentem při Vašem přemýš
lení o budoucím uplatnění.

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
rektorka
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13. 3. 2019, Kampus MENDELU, budova Q, Zemědělská 1, Brno 613 00

Milí účastníci Kariérního dne,
tím, že držíte v rukou Katalog vystavovatelů Kariérního dne na MENDELU 2019, děláte 
jeden z dalších významných kroků k Vaší úspěšné budoucnosti, neboť věříme, že již sa
motná účast na tomto dni Vám může přinést zajímavé kontakty, pozoruhodné podněty 
a vize Vašeho budoucího uplatnění. 

Tou naší vizí je, aby Vám tento Katalog posloužil nejen pro získání základních informací 
o jednotlivých vystavovatelích a pro lepší orientaci v jejich nabídce pracovních příleži
tostí pro Vás, ale také jako Váš osobní deník, záznamník dojmů z jednotlivých setkání, 
ke kterým se v následujících dnech při načrtávání svých budoucích plánů můžete vrátit.

Věříme ve Vaši budoucnost 

Organizační tým Kariérního dne 2019
karierniden@mendelu.cz, kariera.mendelu.cz 

CAREER DAY 2019

13. 3. 2019, MENDELU Campus, building Q, Zemědělská 1, Brno 613 00

Dear participants of Career Day,
by holding this Catalogue of exhibitors of Career Day at MENDELU 2019 in your hands 
you are making one of the most important steps towards your successful future, 
because we believe that participation in this Day can bring you interesting contacts, 
remarkable incentives and visions for your future work experience.

Our vision is that this Catalogue will serve you not only for obtaining basic information 
about particular exhibitors and for better overview of their job opportunities for you 
but also as your personal diary full of impressions from each and every meeting you 
make throughout the Career Day which you can return to when drawing up your future 
career plans. 

We believe in your future 

Organizational team of Career Day 2019
karierniden@mendelu.cz, kariera.mendelu.cz

PROGRAM

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

Doprovodný program
Zasedací místnost děkanátu PEF

9:00–9:50 Jak přijít na to, co vlastně chci? Kateřina Drnovská
10:00–10:50 Nejdřív priority, pak aktivity - time management. Blanka Adamová

11:00–11:50 Efektivní komunikace s budoucím zaměstnavatelem 
a využití moderních nástrojů pro prezentaci. Martin Čechák

12:00–12:50 Poznání praxe pomáhá k dokončení studia aneb 
od garážovky k řediteli cirkusu. Petr Chaloupka

13:00–14:30 Mám nápad, ale co dál? Jak nápad rozvinout 
do úspěšného podnikání. Vojtěch Krmíček

14:45–15:30 Jak vyladit CV a motivační dopis. Zdeňka Vykoukalová

Poradenský hub – oranžová studovna
• Individuální konzultace životopisů, motivačních dopisů, profilů LinkedIn
• Individuální koučování
• Vytvoření osobního business modelu – Lean Canvas, na základě analýzy vašeho 

zaměření, praxe a profesní vize, ze kterého získáte doporučení pro vaše kariérní 
směřování

• Fotokoutek

I tento rok jsme pro Vás před budovou Q připravili expozici Tesly modelu S od firmy E.ON.

Těšit se můžete také na již tradiční soutěž, kdy je třeba navštívit 5 libovolných „stanovišť“ 
a získat 5 nálepek. A jelikož pořádáme již pátý ročník, můžete vyhrát jednu z pěti cen:
      1. cena: dárkový poukaz od společnosti Alza.cz v hodnotě 5 000 Kč
2.–3. cena: dárkový poukaz od společnosti Alza.cz v hodnotě 2 500 Kč
4.–5. cena: dárkový poukaz od společnosti Alza.cz v hodnotě 1 000 Kč

Přijďte se přesvědčit na vlastní oči! Těšíme se na Vás 

Information for English speaking participants
• The workshops and seminars are available only in Czech language. 
• Individual counselling services (consultations of CV, motivation letters and LinkedIn 

profiles) are partly available in English (Oranžová studovna / Orange Study Room).
• International exhibitors are ready to provide you information in English as well. Do not 

hesitate to ask them and discus the job opportunities they offer .  
• Join our competition by visiting 5 exhibition stands or individual counselling service, 

collect 5 stickers and win one of 5 gift vouchers by Alza.cz.
Join us! We are looking forward to you 
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K V Ě T I N O V Ý  S E R V I S

RODINNÉ DOMY

RODINNÉ DOMY

Tady roste radost.

www.uhul.cz
Informace o lesích

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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AGROFERT, a.s.
Sídlo společnosti: Pyšelská 2327, Chodov, 149 00 Praha 4
Kontaktní osoba: Ing. Petra Adámková
 Personální specialista
 petra.adamkova@agrofert.cz
 +420 725 981 829
 www.agrofert.cz
 www.agrofert.cz/kariera

Kdo jsme:
AGROFERT, a.s. působí v 17 zemích světa a sdružuje 234 subjektů ze sektoru chemie, potravinářství, 
zemědělství, pozemní techniky a technologií, lesnictví a dřevařství, obnovitelných zdrojů a médií. 
Koncern AGROFERT dnes zaměstnává téměř 33 tisíc lidí a je největším českým privátním zaměst
navatelem AGROFERT je největším koncernem v českém a slovenském zemědělství a potravinářství. 
Úspěšné fungování celého koncernu je založeno na dlouhodobých vztazích s obchodními partnery, 
kvalitní práci zkušených manažerů, odborníků a pracovitých lidí.

Poptávané pozice:
• Ekonom/ka
• Účetní
• Asistent/ka
• Marketingový specialista
• Nákupčí

Co požadujeme:
Hledáme absolventy s ukončeným SŠ nebo VŠ vzděláním chemického, potravinářského, ekonomic
kého nebo technického směru. Správný kandidát by měl mít dobré organizační schopnosti, být sa
mostatný, komunikativní, iniciativní, ochotný učit se novým věcem a ovládat alespoň jeden světový 
jazyk. Rádi přijmeme odborníky i absolventy do všech odvětví našich 234 subjektů.

Co nabízíme:
Nabízíme vám zajímavou práci v tradiční, úspěšné a dynamické firmě. V našich společnos
tech 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 příležitost 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 společnostech 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: kariera@agrofert.cz

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

www.agrofert.cz
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AGROTEC a.s. 
Sídlo společnosti: Brněnská 74, 693 01 Hustopeče, okres Břeclav
Kontaktní osoba:  Mgr. et Mgr. Eva Man
 HR/PR marketingový specialista
 man@agrotec.cz
 +420 777 198 634
 www.agrotec.cz
 www.agrotec.cz/kariera/prehledvolnychpozic

Kdo jsme:
AGROTEC Group je největší dodavatel pozemní techniky v České republice. Zastupuje
me značky zemědělské, stavební, osobní i nákladní techniky, mezi které patří například 
Case, New Holland, Steyr, Amazone, Iveco, Škoda, Kia a mnoho dalších.

Poptávané pozice:
• Produktový manager
• Specialista marketingu
• Školitel – technik
• Prodejce zemědělské techniky

Koho hledáme:
Do našeho týmu hledáme uchazeče na pozice, které naleznete na webových stránkách 
agrotec.cz/kariera/prehledvolnychpozic. Týmoví hráči se u nás neztratí!

Co nabízíme:
Nabízíme Vám zázemí stabilní společnosti, pravidelné vzdělávání v daném oboru, nad
standardní platové ohodnocení, širokou škálu benefitů a skvělý pracovní tým.

Proč pracovat pro nás:
AGROTEC Group je na trhu 28 let, za tu dobu se každým rokem zvyšuje nejen počet jeho 
zaměstnanců, ale také obrat, který v roce 2018 přesáhl 8,4 miliard korun. Pobočky lze 
najít kromě území celé České republiky také na Slovensku a v Maďarsku. 
„Naším cílem je, aby pro každého z Vás byla skupina AGROTEC synonymem kvality, od
povědnosti a důvěry, kdykoliv se spolu potkáme.“

Kontaktuj nás

Baví tě technika a znáš naše značky?
• Zajímáš se o zemědělskou nebo stavební techniku?

• Chceš získat praxi ve firmě, kam bys mohl po škole i nastoupit?
• Rád by ses dozvěděl něco o práci produktového manažera či 

marketingového specialisty pro zmiňované značky?
• Získej zkušenosti v prestižní firmě s nadstandartním technickým zázemím!

• Nabízíme praxi po celé ČR

Právě otevíráme TRAINEE PROGRAMY. Na nové posily se těší kolegové na divizích 
zemědělských a stavebních strojů, nákladních automobilů i v technickém centru.

OZVI SE NÁM
 startcareer@agrotec.cz

NABÍZÍME PRAXI
NA ZAJÍMAVÝCH 

POZICÍCH

www.agrotec.cz

AGROTEC a. s. | Brněnská 74 
693 01 Hustopeče

Personální oddělení: 
Tel.: +420 519 402 206 
Mobil: +420 602 122 565
Email: startcareer@agrotec.cz

NASTARTUJ SVOJI KARIÉRU S NÁMI
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Arcibiskupské
lesy a statky Olomouc s.r.o.
Sídlo společnosti: Wurmova 562/9, 779 00 Olomouc
Kontaktní osoba: Ing. Monika Kriklová
 Personalista
 monika.kriklova@alsol.cz
 www.alsol.cz
 http://alsol.cz/kariera

Kdo jsme:
Společnost Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. hospodaří na více než 40 000 
hektarech lesů, které jsou v majetku Arcibiskupství olomouckého a dalších církevních 
subjektů. Jednotlivá polesí společnosti se rozprostírají na části území Jeseníků, Hostýn
ských vrchů a na Kroměřížsku. Široké územní rozpětí nabízí rozmanitou skladbu lesních 
porostů, ve kterých se uplatní pracovníci napříč všemi lesnickými obory.

Poptávané pozice:
• Adjunkt (polesí Kroměříž)

Co požadujeme:
• SŠ lesnického směru, VŠ lesnické směru
• řidičský průkaz sk. B
• uživatelská znalost práce na PC
• výhodou zbrojní průkaz, lovecký lístek, pojištění odpovědnosti, průkaz mysliveckého 

hospodáře
• spolehlivost, bezúhonnost, charakter, dobré komunikační a organizační schopnosti

Co nabízíme:
• příprava na funkci hajného
• zajímavá a rozmanitá práce
• seriózní přístup
• po osvědčení se na pozici smlouva na dobu neurčitou
• vyzkoušené knowhow, zaučení do pozice
• dlouhodobé systematické vedení a vzdělávání
• možnost seberealizace a osobního růstu
• odpovídající finanční ohodnocení

Aktuálně nabízené pozice sledujte na webových stránkách www.alsol.cz.
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Asseco Central Europe, a.s.
Sídlo společnosti: Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4
Kontaktní osoba: Andrea Fialová
 HR Specialist
 andrea.fialova@assecoce.com
 +420 776 090 955
 www.asseco.com/ce
 ce.asseco.com/cz/kariera/procasseco/
Kdo jsme:
Společnost Asseco Central Europe (Asseco CE) patří mezi nejsilnější softwarové domy 
ve střední a východní Evropě. Působí v České republice, na Slovensku, v Maďarsku, Ně
mecku, Rakousku, Švýcarsku a Polsku. Součástí skupiny Asseco CE jsou i další firmy 
s IT zaměřením. Společnost realizuje náročné projekty pro komerční sféru, státní správu 
a samosprávu, postavené na dlouholetých zkušenostech s rozsáhlými projekty softwaro
vých řešení na míru. Asseco CE klade silný důraz na podporu strategických záměrů svých 
klientů. Společnost je součástí mezinárodní skupiny Asseco (Asseco Group), která působí 
ve více než 50 zemích světa a zaměstnává více než 24 000 lidí.
Poptávané pozice:
• Java Developer

Lokalita Brno, Praha, Hradec Králové, Žďár nad Sázavou, Havlíčkův Brod + Čechy.
Práce v týmu na rozsáhlých projektech v oblasti Geografických informačních systémů 
(GIS) a systémů pro správu majetku (Asset management). Naše systémy jsou nasazeny 
zejména ve společnostech zabývajících se distribucí energií, ale i u významných zákazní
ků z oblasti statní správy a samosprávy v České republice i zahraničí.
Vývoj moderních JAVA EE aplikací, komunikace s vývojovým týmem a projektovým ma
nažerem.

Co požadujeme:
• VŠ/SŠ vzdělání technického směru
• zkušenost s programováním v jazyce Java
• zkušenost s implementací aplikační logiky v Java EE – SOA, RESTful Services, 

WebServices, znalost SQL, výhodou zkušenosti s databázemi PostgreSQL, Oracle, 
zkušenosti v oblasti GIS

• komunikativní znalost AJ
• schopnost týmové spolupráce, samostatnost, proklientský přístup, motivace k dalšímu 

odbornému rozvoji, otevřenost vůči novým technologiím
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.)

Chcete se podílet na mezinárodních projektech?              
Máte chuť pracovat s nejmodernějšími technologiemi?

Jste

IT ANALYTIK
JAVA DEVELOPER

WEB PROGRAMÁTOR?

PAK HLEDÁME PRÁVĚ VÁS

Nastartujte svou kariéru v Asseco Central Europe
Více na https://ce.asseco.com/cz/kariera
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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
 www.atlascopco.com/cscz
 atlascopcoservices.jobs.cz
Kdo jsme:
Atlas Copco není tak vidět, ale je skoro všude. Naším světem jsou kompresory, vakuo
vé vývěvy, průmyslové nářadí a stavební stroje. Původně malá švédská firma, založená 
v roce 1873, se dnes může pyšnit více než 34 000 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 oblastem Kompresorová technika a Vakuová 
technika a pracuje zde přibližně 450 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 a možnost home office
• 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
• stravenkovou kartu a příspěvek na penzijní připojištění 
• wellness poukázky, karta MultiSport a bohatý Wellbeing program
• jazykové kurzy a odborná školení, jako např. ACCA
• každý týden ovoce zdarma
• neformální a přátelskou firemní kulturu a k tomu nejkrásnější výhled na Brno, venkovní 

terasu a relaxační zónu

Pro více informací navštivte naše
kariérní stránky atlascopcoservices.jobs.cz

Staňte se součástí švédské průmyslové společnosti
Atlas Copco a pracujte v brněnském centru sdílených
služeb. V našem týmu přivítáme absolventy i ostřílené
specialisty na pozicích:

- Accountant
- Accounts Payable Specialist
- Bank Specialist

- Cash Collector
- Travel & Expenses Administrator
- Part Time jobs

Baví vás podnikové
finance?

Váš životopis pošlete na e-mailovou adresu jobs.cz@cz.atlascopco.com.
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Banka CREDITAS a.s.
Sídlo společnosti:  Sokolovská 675/9, 186 00 Praha 8 – Karlín
Kontaktní osoba: Mgr. Simona Dorazilová
 Ředitel odboru personalistiky a mezd
 simona.dorazilova@creditas.cz
 +420 775 855 014
 www.creditas.cz
 www.creditas.cz/kariera

Kdo jsme:
Jsme mladá, ryze česká banka specializovaná na nadstandardní zhodnocení klientských 
úspor. Patříme mezi lídry moderních bankovních technologií, jako jedni z prvních jsme 
spustili vlastní API a připojili do internetového bankovnictví účty jiných bank. Jako první 
jsme uvedli na trh oceňovanou multibankovní aplikaci Richee. Vaše šance je v naší ban
ce. Pomůžeme vám rozvíjet váš talent a kariéru. Čeká na vás přátelský kolektiv, ve kte
rém najde uplatnění každý, kdo chce růst stejně jako naše banka.

Poptávané pozice:
• Specialisté z oblasti kreditních rizik a monitoringu pohledávek
• Specialisté z oblasti controllingu a interního auditu
• pozice z oblasti firemního financování a finančních trhů
• IT nadšence z oblasti správy databází, aplikací, reportingu a BI, Service Desk, správy 

infrastruktury…
• posily v oblasti rozvoje a podpory systémů, digitálního bankovnictví a inovací…

Co požadujeme:
• Stačí chuť a pracovní nasazení – ostatní Vás naučíme 

Co nabízíme:
• Budete pracovat v menších pracovních týmech. 
• Možnost vyzkoušet si více rolí, abyste objevili tu, která Vám skutečně sedí. 
• Možnost podílet se na tvorbě nových procesů.
• Možnost realizovat své myšlenky v rámci projektů a inovativních opatření banky.
• Otevřené kariérní možnosti s otvíráním nových oddělení a odborů.

■ Cena Finparády 2018 v kategorii inovace pro multibankovní aplikaci Richee
■ Cena veřejnosti 2018 a třetí místo v kategorii Finanční produkt roku
■ Ocenění Mastercard Special Mention 2018 za unikátní kartu ze zlata Real Gold

Tvoř s námi banku nové generace
a další ocenění může být i tvoje.

Banka CREDITAS a.s.
personalni@creditas.cz | www.creditas.cz/kariera

Nezmeškej svou šanci
v bankovnictví budoucnosti
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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. 
de 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 jed-
notlivé organizační jednotky a to lesní správy v Ostravici a Vrbně p. P., dále obora Hukvaldy 
a středisko Far ní lesy spravující lesní majetky jednotlivých farností.

Biskupství ostravsko – opavské
Biskupské lesy
Kostelní náměstí 1, 728 02 Ostrava
www.doo.cz

Biskupské lesy vznikly dne 1. 7. 2014 jako samostatný odbor Biskupství ostrav-
sko-opavského. Jejich úkolem je spravovat lesní majetek a hospodařit s ním dle 
platných zákonů České republiky. Jde především o  nakládání s  pozemky ur-
čenými 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 zabezpeču-
jí 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 prostřednic-
tvím živnostníků či drobných lesnických firem. 
Ředitelství Biskupských lesů, které sídlí v budově biskupství v Ostravě, jsou pod-
řízeny jed notlivé organizační jednotky a  to lesní správy v  Ostravici a  Vrbně 
p. P., dále obora Hukvaldy a středisko Farní lesy spravující lesní majetky jed-
notlivých farností.

Biskupství ostravsko – opavské
Biskupské lesy
Kostelní náměstí 1, 728 02 Ostrava
www.doo.cz
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Coca‑Cola HBC
Česko a Slovensko s. r. o.
Sídlo společnosti: Českobrodská 1329, 198 21 Praha 9
Kontaktní osoba: Ladislav Jelen
 EVP Specialista Senior
 kariera@cchellenic.com
 www.cz.cocacolahellenic.com
 www.cocacola.jobs.cz

Kdo jsme:
Naše společnost je v České republice a na Slovensku předním výrobcem, prodejcem 
a distributorem nápojů. Zaměstnává zhruba tisíc zaměstnanců, nabízí své produkty více 
než 15 miliónům spotřebitelů a zároveň je vyváží do mnoha dalších zemí. Naším cílem je 
přinášet osvěžení našim spotřebitelům, být partnerem našim zákazníkům, přinášet zisk 
našim akcionářům a obohacovat život místních komunit. Provozujeme výrobní závod 
v PrazeKyjích a řadu obchodních a distribučních center.

Poptávané pozice:
• Management Trainee
• Obchodní zástupce
• další aktuálně poptávané pozice vhodné pro absolventy jsou vyznačeny ve výpisu 

na webu cocacola.jobs.cz

Co požadujeme:
• chuť růst
• dobré prezentační dovednosti
• chuť pracovat v týmu
• angličtinu a práci s výpočetní technikou
• vysokoškolské vzdělání

Co nabízíme:
• program, který z tebe udělá lídra
• spolupráci na projektech napříč odděleními
• on the job learning
• buddyho, který tě onboardingem provede
• práci pro světoznámou značku

Skrývá 
se v tobě 
manažer? 
Rise Management Trainee 
Program Coca-Cola HBC ti dá 
možnost sdílet své nadšení 
a svěží pohled!  

Spíše než praxe se ti bude hodit 
chuť růst společně se světovou 
značkou! Program otevíráme 
každý rok na jaře. Vidíš se za pár 
let na manažerské židli? Pojď do 
toho!

Chceš růst v našem obchodním 
oddělení? Otevři svou kariéru v 
Coca-Cola HBC jako obchodní 
zástupce. Díky talentovým 
programům je tato pozice skvělým 
odrazovým můstkem k vysněné 
kariéře.

Všechny otevřené pozice vhodné 
pro absolventy najdeš na našem 
kariérním webu. Chceš se o 
našem podnikání dozvědět 
zábavnou formou více? Navštiv 
web Coca-Cola HBC Management 
Challenge. 

Více informací na:
coca-cola.jobs.cz

Napiš nám:
kariera@cchellenic.com

Otestuj své znalosti na:
managementchallenge.cz 
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Česká pojišťovna a.s.
Sídlo společnosti: Spálená 75/16, 113 04 Praha 1
Kontaktní osoba: Ing. Kristýna Zárubová
 Specialista náboru
 kristyna.zarubova@ceskapojistovna.cz
 +420 542 599 938
 www.ceskapojistovna.cz
 www.ceskapojistovna.jobs.cz

Kdo jsme:
Jsme univerzální pojišťovnou s více než 190letou bohatou tradicí poskytování životního 
i neživotního pojištění, poskytujeme i pojištění pro malé, střední a velké klienty v oblasti 
průmyslových, podnikatelských rizik a zemědělství. Po znovuzavedení konkurenčního 
prostředí v roce 1991 zůstáváme největší pojišťovnou na českém pojistném trhu. O ma
ximální spokojenost našich klientů se stará přibližně 3900 zaměstnanců a 5600 ob
chodních zástupců. Česká pojišťovna spravuje téměř osm milionů pojistných smluv a její 
tržní podíl na domácím trhu dosahuje 22,3 %.

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, dalších 5 dnů volna na zdravotní nebo 

osobní účely, Cafeterie, stravenky, příspěvky na životní pojištění a penzijní spoření, 
sportovní a kulturní aktivity, slevy na produkty ČP a partnerů a mnoho dalšího)

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

www.ceskapojistovna.jobs.cz

Hledáme chytré hlavy

STAŇTE SE ČLENEM NAŠEHO TÝMU! 
Myslíte si, že v pojišťovně pracují jen samí „pojišťováci“?

Omyl! U nás najdete spoustu atraktivních oborů.

   Marketing, PR, Komunikace a HR
  Likvidace, Kontaktní centrum, Správa smluv
   Finance, Analýzy, Pojistná matematika
   Produktový management a Risk management
  IT – vývoj i správa a mnoho dalších…
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ČSOB, a.s.
Sídlo společnosti: Radlická 333/150, 150 00 Praha 5
Kontaktní osoba: Michaela Pistulková Králová
 TL – nábor regiony
 mpistulkova@csob.cz
 +420 734 428 474
 www.csob.cz
 https://www.csob.cz/portal/csob/kariera

Kdo jsme:
Najdeš u nás atraktivní práci, možnost rozvíjet se a plnit si osobní cíle. Můžeš se spoleh
nout na otevřenou firemní kulturu a širokou nabídku benefitů. Spojení worklife balance 
nám není cizí. Flexibilita, inspirativní lidé, i to jsou pojmy, které Ti u nás rozhodně chybět 
nebudou. 
Tohle všechno je ČSOB, tak se nás neboj zeptat na kariérní možnosti, možná hledáš 
práci právě u nás!

Poptávané pozice:
• Klientský pracovník

Co požadujeme:
• stačí nám zapálení a chuť 
• obchodní myšlení
• zájem o klienta
• SŠ vzdělání s maturitou
• čistý trestní a insolvenční rejstřík

Co nabízíme:
• HPP
• možnost kariérního růstu
• získání praxe v bankovním odvětví
• běžné i neobvyklé benefity – 5 týdnů dovolené, 5 dní sickday, cafeteria
• vzdělávání

Chcete některou aktivitu vyzkoušet? 
Napište nám na e-mail: kariera@csob.cz

#proSTORYproSTUDENTY
v ČSOB

Studuj a pracuj

–  pro studenty SŠ, VOŠ a VŠ

–  1 – 3letý vzdělávací program

–  na pozice obchodníků

Povinné praxe

–  pro studenty SŠ

–  zajištění povinné školní praxe

–  délka 2 – 6 týdnů

Brigáda/částečný úvazek

Facebooková skupina  
#proSTORYproSTUDENTY

Konzultace bakalářských a diplomových prací

–  spolupráce při psaní závěrečných prací
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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 
osmdesáti letou tradicí, jež se zabývá výrobou a prodejem dýhy, podlahových lamel 
a dýho vých sesazenek. Skupina Danzer má 18 kanceláří a závodů v Severní Americe 
a Evropě. Jedním z nejdůležitějších faktorů úspěchu je rozmanitost našich zaměstnanců. 
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 severních Čechách – v Raspenavě nedaleko Frýd
lantu.

Poptávané pozice:
• Sales Representative
• Specialista podpory prodeje
• Projektový specialista
• 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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V případě zájmu naleznete více informací na www.deheus.cz
Své životopisy, nebo případné dotazy, posílejte na:

zkourilova@deheus.com

Společnost DE HEUS a.s. je ČESKOU POBOČKOU  
mezinárodní společnosti De Heus Animal Nutrition, která  
patří mezi 3 největší výrobce krmiv v Evropě. 

JaKé JSOU našE Hlavní ČinnOSti?
• Výroba a prodej krmných směsí, premixů a koncentrátů

pro hospodářská zvířata;
• poradenský servis v oblasti výživy skotu, prasat, drůbeže,

koní i králíků;
• kontrola kvality vstupních surovin a hotových produktů;
• rozvoz krmiv po celé České republice, Slovensku a Ma- 
 ďarsku.

STANTE SE SOUCÁSTÍ FIRMY, KTERÁ UDÁVÁ TRENDY!
SDÍLEJTE S NÁMI VAŠE NÁPADY, REALIZUJTE VAŠE SNY! 

PRACUJTE PRO DE HEUS…

· SPECIALISTA NA VýžIVU · NÁKUPCÍ · LAbORANT
· LOgISTIK · PERSONÁLNÍ REFERENT

JAKé PROFESE
U NÁS NAJDOU UPLATNENÍ?

De Heus, a.s.
Sídlo společnosti: Marefy 144, 685 01 Bučovice
Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Kouřilová
 Personální manažerka
 zkourilova@deheus.com
 +420 606 739 622
 www.deheus.cz
 www.deheus.cz/kariera

Kdo jsme:
De Heus a.s. je jedním z nejvýznamnějších výrobců krmných směsí v ČR a na Slovensku. 
Jedná se o českou pobočku mezinárodní nizozemské společnosti De Heus Animal Nutri
tion, která patří mezi 15 největších výrobců krmiv pro hospodářská zvířata na světě. 
V České republice vlastníme 2 továrny, v Marefách u Bučovic a v Běstovicích u Chocně. 
Minulý rok jsme koupili obilné silo a výrobnu krmných směsí v Kendicích u Prešova 
(Slovensko). Díky ní budeme moci od 2020 rychleji reagovat na požadavky současných 
slovenských a maďarských zákazníků. Naše roční produkce krmiv v ČR je 315 000 tun.

Poptávané pozice:
• Uplatnění u nás najdou zejména talentovaní specialisté na výživu hospodářských 

zvířat, kteří mají zájem pracovat v oboru, který vystudovali a mají duši obchodníka.
• Absolventi MENDELU u nás našli uplatnění také na pozicích: logistik, personální 

referent, laborant, produktový manažer.

Co požadujeme:
• odborné teoretické znalosti, chuť do práce a vytrvalost, ochotu učit se
• alespoň základní komunikaci v AJ

Co nabízíme:
• Nabízíme Vám studentské praxe, placené stáže pro studenty i absolventy, práce 

na projektech.  Možnost spolupráce na diplomových pracích…

Více informací o naší společnosti či aktuální nabídce volných pracovních míst můžete 
kdykoliv shlédnout na internetových stránkách www.deheus.cz a facebookových profi
lech De Heus a.s., Energys a Energys HOBBY.
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Dřevotvar družstvo
Sídlo společnosti: Slezská 535, 561 64 Jablonné nad Orlicí
Kontaktní osoba: Naďa Dušková
 Personalista
 nada.duskova@drevotvar.cz
 +420 465 677 255
 www.drevotvar.cz
 www.drevotvar.cz/volnapracovnimista.html
Kdo jsme:
Dřevotvar je 
• spolehlivý výrobce finálního produktu té nejvyšší kvality pro renomované světové 

producenty značkového nábytku 
• inovativní tvůrce nábytku vlastního designu
• největší evropský výrobce dřevěného kuchyňského náčiní
• Co děláme? Tvarujeme dřevo.
• Proč to děláme? Sloužíme zákazníkům, již téměř 7 desítek let spoluvytváříme atmosféru 

domova i pracoviště.
• Jak to děláme? Propojením kvalifikovaných, motivovaných lidi a moderních technologií 

vytváříme nábytek a dřevěné kuchyňské náčiní.

Poptávané pozice:
• Technik, konstruktér pro výrobu nábytku
• Technolog výroby nábytku
• Manažer obchodu a marketingu

Co požadujeme:
• VŠ vzdělání v oboru
• samostatnost, profesionální vystupování, schopnost týmové práce
• jazykové znalosti – angličtina psanou i mluvenou formou
• velmi dobrou znalost MS Office, práci v CAD programech
• časovou flexibilitu, ochotu cestovat

Co nabízíme:
• dlouhodobou perspektivu zaměstnání
• motivační systém a odpovídající mzdové ohodnocení
• prostor pro profesní a odborný růst
• zaměstnanecké výhody a benefity

Dřevotvar je česká firma, jejíž produkty jsou oceňovány mnoha zákazníky i odbornou 
veřejností. 
Dřevotvar je držitelem certifikátů ISO 9001, 14001, 18001 i certifikátu FSC.

 

 

www.drevotvar.cz 
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E.ON Česká republika, s. r. o.
Sídlo společnosti: F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 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:
Chceme být značkou plnou pozitivních emocí. Na prvním místě je u nás vždycky zákaz
ník a jeho příjemná zkušenost s námi. Stáváme se průvodcem světem energií, nabízíme 
komplexní řešení. Stále překvapujeme skvělým servisem a zajímavými produkty.

Poptávané pozice:
• obchodní a ekonomické pozice
• IT odborníci
• administrativní pozice
• 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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Engelmann Czech s.r.o.
Sídlo společnosti: Pod Hybšmankou 2339/19, 150 00 Praha 5
Kontaktní osoba: Bc. Zdeněk Lanta
 Projektový manager
 lanta@engelmann.cz
 +420 605 168 076
 www.engelmann.cz
Kdo jsme:
Firma Engelmann Czech s.r.o. vznikla v roce 2010 pod původním názvem Engelmann 
Golfplatzpflege Tschechien s.r.o. jako dceřiná společnost německé firmy a v roce 2015 došlo 
k transformaci na Engelmann Czech s.r.o. a stala se součástí firmy AGRO CS Group. Do našeho 
působení na českém trhu patří úspěšná údržba předních golfových hřišť a tím i jejich příprava 
na české i evropské golfové turnaje, jako jsou Ladies European Tour, European Tour – Czech 
Open, nebo Grand Finále Czech PGA Tour. Mezi naše hřiště, o které dlouhodobě pečujeme, 
patří kupříkladu brněnská Kaskáda, Prague City Golf Zbraslav, Prosper Golf Resort Čeladná, 
případně hřiště Casa Serena v Kutné Hoře. Dále se specializujeme na rekonstrukce a výstavby 
golfových hřišť nejen v České republice, ale i po celé Evropě a díky kontaktům na přední svě
tové designery navazujeme spolupráci na projektech i mimo Evropu.
Mimo jiné se naše společnost zabývá i distribucemi písků Sibelco a dalšími doplňkovými 
službami souvisejícími s údržbou a realizacemi v oblasti sportovních trávníků. V rámci našich 
služeb jsme v posledních letech zasáhli i do krajinářských a komunálních projektů ať už reali
začně, tak i údržbově, a i nadále se chceme tomuto směru věnovat.
Poptávané pozice:
• Projektový manager v oblasti stavby golfových hřišť a krajinářských realizací
• Head Greenkeeper nebo Head Greenkeeper Assistant pro naše golfová hřiště
Co požadujeme:
• Ochotu se učit, komunikativnost, flexibilitu. Hledáme ambiciózní schopné lidi, kteří se nebojí 

učit novým věcem, a jejich práce se pak může stát celoživotní vášní, tak jako je to v našem 
případě.

• Cizí jazyk je velkou výhodou, jak v tvém vzdělávání, tak v možnostech zahraničních 
zkušeností – angličtina, němčina.

• Elementární znalosti biologie rostlin, případně znalost rostlinného sortimentu – není nutné.
• Znalost práce na PC, řidičský průkaz B.
Co nabízíme:
• V rámci toho nabízíme tréninkový program na našich hřištích, kde se zájemce seznámí 

s problematikou péče o golfová hřiště a najde si konkrétní oblast, které se bude věnovat. 
Tento program je doplněn i o možnosti stáží v zahraničí, ať už na partnerských hřištích 
v Německu, Rakousku, Španělsku nebo i v USA. V podstatě tě naučíme všechno, co 
potřebuješ, abys byl dobrým Greenkeeperem.

• V rámci našich zakázek v oblasti krajinářských realizací hledáme spíše absolventy 
z Agronomické nebo Zahradnické fakulty, kde nabízíme jak možnosti brigády, praxe, tak 
i možnosti zaměstnání na pozici stavbyvedoucího, případně projektového managera. Vše tě 
naučíme a povedeme tě k tomu, abys co nejdříve byl schopen vést svoje akce. Odpovídající 
platové ohodnocení je samozřejmostí.
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Ernst & Young Audit, s.r.o.
Sídlo společnosti: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha
Kontaktní osoba: Kateřina Giptnerová
 HR Specialista 
 katerina.giptnerova@cz.ey.com
 +420 603 577 853
 www.ey.cz
 www.cestasey.cz

Kdo jsme:
Jsme konzultanti. Klientům pomáháme uspět, realizovat jejich sny a dělat práci den 
za dnem efektivněji. EY už není jenom Audit a Daně. Specializujeme se také na Advisory, 
Transakce nebo na Forenzní služby. Poradenské služby poskytujeme více než tisícov
ce českých i mezinárodních společností. Pracujeme pro dvacet firem z české top 30 
a pro všech pět největších bank v zemi. Radíme startupům a začínajícím podnikatelům. 
Naše kanceláře najdeš v Praze, Brně i Ostravě. Pracujeme ale u klientů doslova po celém 
Česku. Máme proježděnou republiku jako málokdo. 

Poptávané pozice:
• Účetní profesionál junior – Brno
• Junior konzultant – Audit – Praha, Brno, Ostrava
• Junior konzultant – Daně, Praha
• Junior finanční specialista – Brno
• Junior datový analytik – Brno

Co požadujeme:
Spolehlivost, odvahu a nadšení. A taky zdravý selský rozum a ochotu se učit. Přidat se 
k nám můžeš už jako student. Chvíli budeš v práci, chvíli ve škole. Od začátku tě zapo
jíme do projektů pro naše české i mezinárodní klienty. Umožníme ti na sobě pracovat. 
Získáš praxi, přivyděláš si a zblízka poznáš o čem je práce v EY. Když budeš chtít, můžeš 
s námi pokračovat později na plný úvazek.

Co nabízíme:
Hodně se toho naučíš. Pravidelně investujeme do tvého vzdělávání. Start na pozici in
terna nebo asistenta ti usnadníme intenzivním školením, zaplatíme ti uznávané profesní 
certifikace (ACCA, CFA, zkoušku daňového poradce). Na zkoušky ti poskytneme studijní 
volno. Zprostředkujeme ti možnost krátkodobých i dlouhodobých zahraničních stáží. Jo 
a dáme ti rovnou 6 týdnů dovolené a iPhone. Benefity budeš mít za 27 000 Kč ročně.
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EYELEVEL s.r.o. 
Headquarters: Evropská 859/115, 160 00 Prague 6
Contact person: Adéla Kricnerová
 HR Specialist
 adela.kricnerova@eyelevel.com
 +420 601 256 428
 eyelevel.com
Who we are:
WE CREATE GLOBAL BRAND THEATRE. EYELEVEL is a global company with Czech 
heritage and 600+ employees & 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.

Jobs opportunities for you:
• Junior Project Manager
• Junior Production Executive
• Team Assistant
• Junior CAD Designer

We are looking for:
• energy & creativity & passion 
• crazy thoughts
• honest & open mind & humble
• team spirit
• confidence in English

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
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FNZ (UK) – Ltd. – Czech Branch
Headquarters: Rašínova 637/7, 602 00 Brno
Contact Person: Mgr. Zuzana Mrhacova
 Recruitment Advisor
 recruitment2@fnz.co.uk
 +420 775 331 358
 www.fnz.com
 www.fnz.com/careers
Who we are:
FNZ is a global FinTech firm, transforming the way financial institutions serve their wealth 
management customers. We partner with banks, insurers and asset managers to help 
consumers better achieve their financial goals. The business has grown rapidly in recent 
years, as its institutional customers have used FNZ’s platform to improve transparency, 
choice and drive down longterm costs for consumers of wealth management products 
across all segments: from massmarket workplace pensions to massaffluent and 
highnetworth clients.
Today, FNZ is responsible for over £330 billion in assets under administration (AuA) 
held by around 5  million customers of some of the world’s largest financial institutions, 
including Standard Aberdeen, Santander, Lloyds Bank, Vanguard, Generali, Barclays, 
Quilter, UOB, Aviva, Zurich, UBS, BNZ, Findex and FNZC. In total, FNZ partners with over 
60 financial institutions across the UK, Europe, Australia, New Zealand and SouthEast 
Asia. The company has over 1,400 employees in the UK, Czech Republic, Shanghai, 
Singapore, Australia and New Zealand.
Vacancies:
• Investment Operations Officer
• Pension Administration Officer
• Junior Software Developer
Requirements:
• To join FNZ you do not have to be an experienced specialist, but you should be 

a proactive 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.
What 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 teambonding events.
• 26 days of vacation, 7 sick days, meal vouchers, cafeteria, …

CONTACT US AT:

Zuzana Mrhačová
+420 775 331 358 
recruitment2@fnz.co.uk 
www.fnz.com/careers
FNZ, Rašínova 637/7, 
Brno-střed 

INVESTMENT OPERATIONS OFFICER

PENSIONS ADMINISTRATION OFFICER

JUNIOR SOFTWARE DEVELOPER

WE ARE NOW HIRING

WHAT CAN I DO 
WITH MY
DEGREE?

CAREER OPPORTUNITIES THAT 
COULD TAKE YOU ANYWHERE
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Fosfa a.s.
Sídlo společnosti: Hraniční 268/120, 691 41 Břeclav
Kontaktní osoba: Jitka Hubáčková
 Osobní oddělení
 kariera@fosfa.cz
 +420 519 306 240
 www.fosfa.cz
 web.fosfa.cz/karieraaosobnirozvoj

Kdo jsme:
Břeclavská Fosfa byla založena v roce 1884. Podnik je součástí FB HOLDING Group, 
do níž spadá také výrobní závod v Německu a joint venture v Kazachstánu. Fosfa je 
největším zpracovatelem žlutého fosforu v Evropě, své produkty vyváží do více než 
osmdesáti zemí světa. Fosfa jako Life Science společnost vyvíjí a vyrábí vlastní řadu 
přírodních produktů pro péči o tělo a domácnost Feel Eco a provozuje první vertikální 
farmu na území České republiky Feel Greens. Úspěšně si také vede v oblasti obchodu 
s energiemi. 

Poptávané pozice:
• pozice v oblasti financí – juniorní pozice, programy pro absolventy  
• pozice v oblasti controllingu – juniorní pozice, programy pro absolventy  
• obchodní pozice – Sales specialist, Customer service
• PLC programátor 
• Programátor průmyslové automatizace

Co požadujeme:
• vášeň, nadšení, samostatnost, pečlivost, disciplínu a preciznost
• systematické a analytické myšlení 
• jazyková vybavenost – AJ/ NJ/ RJ 
• chuť učit se nové věci

Co nabízíme:
• práci v inovativní a dynamicky se rozvíjející české společnosti
• možnost seberealizace, prostor pro uplatnění Vašich znalostí a dovedností
• firemní kulturu, která usiluje o neustálý rozvoj svých lidí a budování spolupráce napříč 

týmy
• možnost profesního rozvoje a kariérního růstu

Life Science company

Břeclavská Fosfa byla založena v roce 1884. Podnik je 

součástí FB HOLDING Group, do níž spadá také výrobní 

závod v Německu a joint venture v Kazachstánu. Fosfa je 

největším zpracovatelem žlutého fosforu v Evropě, své 

produkty vyváží do více než osmdesáti zemí světa. Fosfa 

jako Life Science společnost vyvíjí a vyrábí vlastní řadu 

přírodních produktů nejvyšší kvality pro péči o tělo 

a domácnost Feel Eco a provozuje první vertikální farmu na 

území České republiky Feel Greens. Úspěšně si také vede 

v oblasti obchodu s energiemi pod značkou Feel Ecoenergy.

Fosfa: důvěryhodná firma

Břeclavská Fosfa se pravidelně umisťuje v tradiční 

anketní soutěži „Českých 100 nejlepších.“ V minulém 

roce získala v celkovém pořadí 28. místo mezi 

nejlepšími českými firmami, navíc se probojovala mezi 

vítěze oborové kategorie Dynamický růst a stabilita. 

Pro filozofii Fosfy je důležitý výrok Tomáše Bati, že 

smyslem podnikání je služba. To zcela zapadá i do 

dalšího inspiračního zdroje Fosfy, kterým je příroda.  

Ta funguje na stejném principu: druh zaniká, pokud 

není potřebný pro zbytek fauny a flóry. Jednou z vizí 

společnosti Fosfa je být při každém svém jednání 

ekologicky zodpovědní. Fosfa je společnost s tradicí, 

dynamickou současností a vizí do budoucna. Inspiruje 

se přírodou, využívá nejmodernější technologie 

a s pokorou krůček po krůčku se učí měnit sebe sama 

ve stále užitečnější firmu pro svoje zákazníky.

Fosfa 
je zelená 
továrna

www.fosfa.cz
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GREYCORTEX s.r.o.
Sídlo společnosti: Purkyňova 649/127, Medlánky, 612 00 Brno
Kontaktní osoba: Iveta Woffová
 Talent Development Specialist
 iveta.woffova@greycortex.com
 +420 734 312 617
 www.greycortex.com
 www.greycortex.com/jobscareer

Kdo jsme:
Vytváříme produkt pro bezpečný svět sítí a pomáháme firmám a organizacím na celém 
světě udržet jejich sítě bezpečné a spolehlivé. GREYCORTEX dokáže rozpoznat bezpeč
nostní hrozby, které tradiční nástroje často nezachytí. 

Poptávané pozice:
• Backend Java Developer
• FullStack Web Developer
• Presales/Support Engineer

Co požadujeme:
• zájem o kyber bezpečnost a síťovou bezpečnost
• schopnost se ozvat, když něco nesedí a zároveň být připraven věci vylepšovat
• ochota učit se nové věci a posouvat produkt dopředu

Co nabízíme:
• flexibilní pracovní dobu a možnost se na věcech domluvit
• možnost se naučit věci, ke kterým byste se ve velkých firmách nedostali
• agilní řízení engineeringu
• krátké releasové cykly

Jsme GREYCORTEX a pomáháme firmám a organizacím na celém světě 
udržet jejich sítě bezpečné a spolehlivé. GREYCORTEX dokáže rozpoznat
bezpečnostní hrozby, které tradiční nástroje často nezachytí.

Jak to funguje? Náš systém zpracovává všechna data v síti, ve které je 
nasazen. Modelujeme chování všech zařízení v chráněné síti a jejich služeb.
Tím jsme schopni odlišit jednotlivé uživatele od strojového chování 
škodlivého software nebo třeba úniky dat podle jejich objemu nebo cíle. Data 
je možné filtrovat podle nejrůznějších parametrů včetně některých aplikačních
metadat. 
A nemusí se jednat jen o počítače, ale také kamery, telefony, routery nebo
zařízení IoT, které v principu nemají antivir.

Máme zákazníky po celém světě, pobočky v Polsku a Japonsku a postupně
rozšiřujeme svoji působnost. Účastníme se mezinárodních konferencí
a nacházíme partnery a zákazníky i v zemích jako je Uruguay, Argentina, 
Hong Kong, Spojené arabské emiráty a USA. Kromě toho, že jsme členy 
Technologické alliance ESET jsme v průběhu let jsme získali několik ocenění, 
např. středoevropskou cenu start-upů v kategorii firem v rané fázi vývoje. Mezi
další ocenění patří třeba umístění v TOP 10 Forbes Startup v roce 2018. 

Za tyto úspěchy vděčíme především tomu, že pracujeme jako tým - jsme firma 
složená z lidí, kteří našemu produktu věří. Můžeme se naučit věci, se kterými 
bychom se v jiné práci jen těžko dostali do kontaktu. Čeho si ceníme je i fakt, že 
máme možnost se k věcem vyjádřit a zlepšovat je. Pokud nám něco není jasné 
nebo máme potřebu, můžeme se i na cokoli zeptat, ať už jde o kolegu v týmu
nebo našeho CEO.

+420 511 205 388 jobs@greycortex.com www.greycortex.com
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Honeywell spol. s.r.o.
Sídlo společnosti: V parku 2326/18, 148 00 Praha – Chodov
Korespondenční adresa: Tuřanka 100/1387, 627 00 Brno
Kontaktní osoba: Martina Hanušová
 University Relations
 Martina.Hanusova@Honeywell.com
 UniversityBrno@Honeywell.com
 +420 778 720 165
 www.honeywell.com
 www.honeywell.jobs.cz

Kdo jsme:
Honeywell je mezinárodní společnost zabývající se výzkumem a výrobou technologií. 
Společnost má v Brně své největší výzkumné a vývojové centrum v Evropě zahrnu
jící čtyři divize: Aerospace, Safety & Productivity Solutions, Buildings Technologies 
a  Performace Materials & Technologies.
Součástí brněnského centra je také jeden ze čtyř světových Global IT Hubů, který pod
poruje businessy Honeywellu napříč všemi kontinenty. 

Poptávané pozice:
• Praxe: PMO/SAP Intern (každý rok vypisujeme placenou stáž pro studenty v posledních 

ročnících).
• Brigáda: Technical Support (cca 20 hod/týdně).
• Juniorní pozice: např. IT Project Management Specialist, Business Analyst, Software 

Engineer nebo PMO Analyst.

Co požadujeme:
• komunikativní angličtina 
• MS Office (MS Excel)
• povědomí o projektovém managementu
• povědomí o ERP systémech 
• programování v JAVA, C/C++, .NET, Python, JavaScript atd.

Co nabízíme:
• praxe a kariéra ve Fortune 100 společnosti
• zázemí největšího výzkumného a vývojového centra Honeywellu v Evropě
• globální governance nad projektovým řízením v rámci IT v Honeywellu
• ERP projekty po celém světě 
• spolupráce na diplomových pracích

Máš  komunikativní angličtinu, znalost MS Office, nebo rád/a programuješ?

Říká Ti něco projektový management a ERP systémy? Dej nám o sobě vědět!

NABÍZÍME:

Praxe, stáže a brigády pro studenty

Pracovní pozice pro absolventy

Exkurze, přednášky a worshopy

Spolupráci při  psaní diplomek

Víš, že Honeywell má v  Brně jeden ze svých 4 světových IT Hubů, který 

podporuje businessy Honeywellu po celém světě?

                 Mail: UniversityBrno@Honeywell.com

Web: honeywell.com, honeywell.jobs.cz (volné pozice)
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IBM
Client Innovation Centre Brno
Sídlo společnosti: Technická 21, 616 00 Brno
Kontaktní osoba: IBM Smarter University
 Stážový program a podpora vzdělávání
 students@cz.ibm.com
 www.facebook.com/IBMTalentsCEE
 www.ibm.com/czcs
 ibm.biz/jobsbrnocz

Kdo jsme:
Společnost IBM je největším poskytovatelem řešení a služeb informačních technologií 
na světě. Brněnské centrum vzniklo v r. 2001 a je jedním z nejrozmanitějších center IBM. 
Mezi hlavní aktivity patří poskytování strategických outsourcingových služeb – podpo
ra vzdálených serverů a aplikací, síťové služby a zákaznická podpora stovkám klientů 
z celého světa, od předních bank až po farmaceutické společnosti. IBM má širokou šká
lu programů na podporu vzdělávání. Lokálně se zaměřujeme na spolupráci s místními 
univerzitami a školami, ať už ve formě přednášek, kurzů, workshopů, programu stáží aj.

Poptávané pozice:
• Hledáme nové kolegy na juniorní i seniorní pozice. Rádi bychom nabídli pracovní 

příležitosti všem, kteří mají zájem o IT, mužům i ženám. 
• Nabídka technologií je velmi široká – Network, Windows, Unix, Storage, VMWare, 

Citrix, Oracle, System Management, DB2, Securita ...
• Máte možnost u nás začít také na pozicích, které nevyžadují hlubokou znalost IT, ale 

důležitá je spíše chuť se učit a využívat cizí jazyky na denní bázi.
• Aktuální nabídka pozic je na http://ibm.biz/jobsbrnocz.

Co nabízíme:
• 5 týdnů dovolené
• flexibilní pracovní doba
• životní a penzijní pojištění
• možnost vzdělávání a jazykové kurzy
• příplatky ke mzdě nad rámec zákona a další formy odměňování
• referral program pro zaměstnance
• zvýhodněný mobilní tarif
• mezinárodní prostředí – vice než 90 národností
• možnost zvýhodněného nákupu akcií IBM a další

Do
your
best
work
ever.
We're Hiring!
- Computer Operator 1st Level Support
- Project Manager
- Customer Service Representative
- Networking 2nd to 3rd Level w/ English
- Windows Administrator
- Unix Administrator
and many more...

Check out our website below!

ibm.biz/jobsbrnocz
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Joined 2015

@IBMTalentsCEE

@IBMJobsCEE
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Jihomoravský kraj
Sídlo společnosti: Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno
Kontaktní osoba: Mgr. Gabriela Mátéová
 Mgr. Martina Kučerová
 Personalistka
 kariera@krjihomoravsky.cz
 +420 541 651 205
 +420 541 651 230
 www.krjihomoravsky.cz

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

Poptávané pozice:
• ekonomické a právnické 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 osobního rozvoje
• systém benefitů a výhod, finanční ohodnocení nad rámec platových tabulek
• na některých pracovištích možnost home office

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 :
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KBC Group,
Shared Service Center CZ
Sídlo společnosti: Palachovo náměstí 726/2, 625 00 Brno
Kontaktní osoba: Roman Libenský
 Recruiter
 ssc.recruitment@kbc.com
 +420 731 423 264
 kbcsharedservicecenter.kbc.be
 kbcsharedservicecenter.kbc.be/career

Kdo jsme:
Připadá vám naše logo povědomé? Jsme součástí bankovní a pojišťovací skupiny, která 
má zastoupení v Belgii, Bulharsku, České republice, Irsku, Maďarsku a na Slovensku. 
KBC Shared Service Center v Brně poskytuje podporu pro vybrané členy skupiny KBC 
od roku 2011. Věnujeme se například komplexní oblasti zpracování plateb, finančních 
trhů, cenných papírů nebo pojišťovnictví. Zajímavé příležitosti nabízíme i v oblasti IT, 
ať už v rámci testování bankovních aplikací nebo automatizace. Nejsme typická banka, 
najdete u nás kombinaci neformálního prostředí, kde jsou však profesionálové, kteří 
hrají klíčovou roli v pozadí bankovních operací.

Poptávané pozice:
• Business Solution Analyst for Secuirites Services
• Administrátor/ka cenných papírů v back office
• Administrátor/ka cenných papírů na finančních trzích
• Risk Specialist
• Test Analyst

Co požadujeme:
• AJ – slovem i písmem, každodenní použití
• ochota dále se vzdělávat a učit se novým poznatkům, abychom mohli společně 

zlepšovat procesy 
• individuální přístup k vyhledávání informací
• mít chuť se orientovat v ICT, SQL, Jira

Co nabízíme:
• 25 dní dovolené / 3 dny osobního volna
• stravenkovou kartu, systém benefitů Cafeteria, Multisport kartu – zdarma
• zvýhodněné bankovní produkty v rámci skupiny KBC (ČSOB, Era, Poštovní spořitelna)
• práci ve stabilním zázemí mezinárodní společnosti ve výhodné lokalitě
• jedinečnou firemní kulturu a prostředí (relaxační místnosti, herní místnost s XBOXem, 

stolním tenisem a fotbalem, dětská zóna aj.)
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Kleffmann Group s.r.o.
Sídlo společnosti: tř. Kpt. Jaroše 1927/8, 602 00 Brno
Kontaktní osoba: Ing. Markéta Floriánová
 Fieldwork/Office Manager
 marketa.florianova@kleffmann.com
 +420 608 873 818
 www.kleffmann.com

Kdo jsme:
Jsme společností, která již více jak 25 let sbírá data o zemědělských trzích po celém svě
tě. Našim klientům poskytujeme informace jak o vývoji na trzích s přípravky na ochranu 
rostlin, tak o trzích s osivem, hnojivy a zemědělskou technikou. Každoročně provedeme 
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 doporučení pro 
marketingovou strategii. Uplatníte rovněž vaše komunikační schopnosti při telefonic
kém i osobním jednání s respondenty, tazateli i s týmem operátorů v  callcentru. Vy
zkoušíte si, jaké to je, pracovat ve středně velkém týmu a co všechno obnáší příprava 
klíčových projektů sezóny. Dáme Vám možnost získat cenné zkušenosti z reálného pro
středí mezinárodní firmy.

   

Stáž – marketingový výzkum se zaměřením na zemědělství 

Zajímá Vás zemědělství a chcete zužitkovat své vědomosti? Chcete získat zkušenosti a okusit 
zodpovědnost profesionální práce ve výzkumu trhu? Chcete využít své profesionální vystupování  
a uplatnit výborné komunikační schopnosti? 

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 provedeme více než 200 000 rozhovorů s farmáři a zemědělskými 
experty na celém světě a takto získané informace transformujeme do marketingových řešení našich 
klientů. 

V tříměsíční stáži ve společnosti Kleffmann Group v Brně se dozvíte, jak probíhá marketingový 
výzkum v mezinárodní firmě, jak jsou organizovány sběr a analýza dat a jakým způsobem 
komunikujeme získané informace našim klientům. Naučíte se, jak efektivně strukturovat a pracovat  
s výsledky našich výzkumů, aby ze zdánlivě nesouvisejících dat vzniklo doporučení pro 
marketingovou strategii. Uplatníte rovněž vaše komunikační schopnosti 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 zkušenosti z reálného prostředí mezinárodní firmy. 

Pro tuto pozici 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 

Chcete nastartovat kariéru ihned po ukončení studia? My Vám dáme příležitost.  

Zašlete Váš životopis spolu s krátkým motivačním dopisem na  
marketa.florianova@kleffmann.com, rádi Vám předáme nové zkušenosti. 

Těšíme se na spolupráci! 

Tým Kleffmann Group 
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Komerční banka, a.s.
Sídlo společnosti: Na Příkopě 969/33, 110 00 Praha 1 – Staré Město
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. Byla založena v roce 
1990 a je součástí mezinárodní bankovní skupiny Société Générale. Využíváme moderní 
technologie a našim klientům nabízíme pohodlnou a digitalizovanou správu jejich financí 
a plánů i nejnovější metody plateb.  Jsme hrdým držitelem aktuálních ocenění Banka 
roku 2017 a TOP zaměstnavatel 2017 & 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. Výhodou jsou zahraniční studium či stáž.
• 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:
• kvalitní zaškolení 
• práci v týmu zkušených kolegů
• pružnou pracovní dobu 
• možnost pracovního postupu v rámci skupiny KB
• zaměstnanecké benefity a bankovní výhody

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.

na výsluníMÍSTO

■   kvalitní zaškolení
■   práci v týmu zkušených kolegů
■   pružnou pracovní dobu
■   možnost pracovního postupu v rámci skupiny KB
■   zaměstnanecké benefity a bankovní výhody

Seznam aktuálně nabízených pozic naleznete na kb.jobs.cz 
anebo nám napište na volna_mista@kb.cz.

 kb.jobs.cz

PAK TOHLE MÍSTO DRŽÍME PRÁVĚ VÁM.

U nás získáte: 

JSTE ČERSTVÝ

ABSOLVENT?
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KPMG Česká republika, s.r.o.
Sídlo společnosti: Pobřežní 648/1a, 186 00 Praha 8
Kontaktní osoba: Pavla Kopecká
 HR Specialist
 pkopecka@kpmg.cz
 +420 734 860 841
 www.vyrostlijsme.cz
 kpmg.jobs.cz/studentiaabsolventi

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. Společ
nost poskytuje služby v oblasti auditu, daní, poradenství a práva.  Jako součást celosvě
tové sítě poradenských společností může KPMG Česká republika využít znalosti a zkuše
nosti více než 200 tisíc odborníků, kteří působí ve 155 státech světa. Nezávislé členské 
společnosti sítě KPMG jsou přidružené ke KPMG International Cooperative  („KPMG In
ternational“), 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 Analyst
• Management Consulting – Business Analyst
• stážisti do oddělení Tax, Management Consulting, Risk Consulting, Legal, Audit

Co požadujeme:
• VŠ vzdělání (ekonomické zaměření výhodou)
• studium 4.–5. ročníku
• výbornou znalost anglického jazyka (německý jazyk výhodou)
• znalost MS Office

Co nabízíme:
• rychlý kariérní růst, spolupráci na zajímavých lokálních i zahraničních projektech pro 

významné klienty
• kompenzace nadpracovaných hodin, 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

www.vyrostlijsme.cz
@kpmg_cz

Vyrostli jsme 
v KPMG
Audit mě učí nejen porozumět 
byznysu, ale i lidem. Už po dvou 
letech řídím vlastní tým i zakázky.

Honza Směták
Senior, Audit Commercial 

Naše ocenění

Nejžádanější zaměstnavatel 
dle studentů ekonomických 
fakult v ČR.

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

TOP Odpovědná � rma 2018 
– 1. místo v kategorii BEST OF
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Lesy České republiky, s.p.
Sídlo společnosti: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
Kontaktní osoba: Ing. Vladan Jareš, Ph.D.
 Specialista pro vzdělávání a rozvoj
 vladan.jares@lesycr.cz
 +420 956 999 472
 www.lesycr.cz
 lesycr.cz/volnapracovnimista

Kdo jsme:
Lesy České republiky, s.p. jsou významným zaměstnavatelem v sektoru lesnictví v Čes
ké republice. Své pracovní místo u nás našlo více než 3500 zaměstnanců. Vytváříme 
a otevíráme pracovní místa související zejména s lesním hospodářstvím, vodním hospo
dářstvím, krajinným inženýrstvím, životním prostředím a jeho ochranou. Své pracovní 
uplatnění u nás nacházejí i absolventi se zaměřením stavebním, ekonomickým a práv
ním. Hledáme motivované uchazeče o zaměstnání z řad studentů a absolventů vysokých 
i středních škol, kteří mají pozitivní přístup k práci, chtějí se dále odborně rozvíjet, mají 
chuť na sobě pracovat a hledají víc než jen zaměstnání.

Poptávané pozice:
• Adjunkt lesní správy (absolventská pracovní pozice, pouze do tří let od dosažení 

vzdělání)
• Technický pracovník lesní správy
• Technický pracovník v ochraně lesa

Co požadujeme:
• vysokoškolské nebo středoškolské vzdělání lesnického směru
• uživatelskou znalost PC (Microsoft Office – Outlook, Word, Excel)
• řidičský průkaz skupiny „B“ – aktivní řidič
• aktivní výkon práva myslivosti (zbrojní průkaz, lovecký lístek) výhodou
• komunikativnost, důslednost, pečlivost, spolehlivost, ochotu učit se, loajalitu, flexibilitu

Co nabízíme:
• zajímavou a samostatnou práci
• aplikaci teoretických znalostí v praxi
• kvalitní zaškolení a další vzdělávání
• nastartování osobní kariéry a možnost osobního růstu
• mimořádné zaměstnanecké benefity

V případě zájmu o zaměstnání se prosím obraťte na Odbor personalistiky a ekonomiky 
práce nebo kteroukoliv organizační jednotku LČR, s.p. Můžete také zaslat strukturovaný 
životopis na absolventi@lesycr.cz.

Lesy České republiky, s. p., (LČR) zaměstnávají přes 3 500 zaměstnanců, z toho více 
než 70 % pracovních míst jsou TH pozice. Mezi zaměstnanci je velmi významný podíl 
těch, kteří dosáhli vysokoškolského vzdělání, a to nejen na lesnických fakultách.

LČR hledají motivované uchazeče o zaměstnání z řad  studentů a absolventů vysokých 
škol, zejména 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 LČR v pravidelných termínech vypisují otevřená       
výběrová řízení. Aktuální volné pozice jsou zveřejňovány na internetových stránkách 
podniku v rubrice „Volná místa“.

LČR každoročně nabízejí různé pracovní příležitosti pro studenty a absolventy 
bez předchozí praxe:

· adjunktská a další pracovní místa,
· školní praxe a stáže,
· spolupráci na bakalářských a diplomových pracích.

Možnost registrovat se do naší databáze absolventi@lesycr.cz 
v případě, že jste pro sebe nenašli vhodnou pracovní pozici.

Proč právě k nám? 
· možnost rozvoje a profesního růstu,
· perspektivní a stabilní zaměstnání,
· nadstandardní podmínky a benefi ty,
· zajímavá práce, která má smysl.

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s. p.

www.lesycr.cz
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Lesy města Brna, a.s.
Sídlo společnosti: Křížkovského 247, 664 34 Kuřim
Kontaktní osoba: Ing. Jindra Pazderová
 Asistentka ředitele
 pazderova@lesymb.cz
 +420 517 810 511
 www.lesymb.cz

Kdo jsme:
Společnost Lesy města Brna byla založena za účelem správy a rozvoje majetku statutár
ního města Brna, podnikání s tímto majetkem a plnění veřejně prospěšných služeb. Hos
podaříme na cca 8300 ha lesa nejen v okolí Brna. Udržujeme okolí Brněnské přehrady, 
spravujeme tři honitby, provozujeme dvě pily, autodopravu a veřejnosti nabízíme mimo 
jiné pronájem nemovitostí a řady kouzelných lesních domů – tree house.

Poptávané pozice:
• Lesní – hajní
• Technici
• Adjunkti

Co požadujeme:
• vysokoškolské vzdělání lesnického směru
• odborná znalost problematiky lesní výroby a myslivosti
• řidičské oprávnění skupiny „B“
• pečlivý a svědomitý přístup při řešení svěřených úkolů
• uživatelská znalost práce na PC

Co nabízíme:
• praxi studentům
• zaměstnání absolventům
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Ministerstvo pro místní rozvoj 
– Eurocentrum Brno
Sídlo společnosti: Staroměstské náměstí 932/6, 110 15 Praha 1
Kontaktní osoba: Ing. Miroslava Jedličková
 Koordinátorka informačních aktivit v Eurocentru Brno
 miroslava.jedlickova@mmr.cz
 +420 731 681 630
 www.mmr.cz
 www.mmr.cz/cs/Kariera

Kdo jsme:
Eurocentrum Brno je informační místo, kam se občané mohou obracet s dotazy týka
jícími se Evropské unie. Eurocentrum poskytuje informace o EU pro širokou i odbor
nou veřejnost, nabízí informační materiály a informace o evropských fondech a dalších 
aspektech členství ČR v EU. Eurocentrum nabízí rovněž informace o stážích v zahraničí 
a v institucích Evropské unie.

Poptávané pozice:
• Metodik a stratég
• Projektový a finanční manažer
• Odborník na evropské a mezinárodní vztahy
• Ekonom
• Pracovník v oblasti regionální politiky

Co požadujeme:
• VŠ vzdělání v odpovídajících oborech, praxe není nutná

Co nabízíme:
• pracovní příležitosti v nejrůznějších oblastech
• krátkodobé a dlouhodobé stáže na Ministerstvu pro místní rozvoj a v Eurocentru Brno
• široké možnosti osobního a profesionálního rozvoje
• zaměstnanecké benefity včetně možnosti ubytování na ubytovně v Praze
• pracoviště v historickém centru Prahy
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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
 eagri.cz/public/web/mze/ministerstvozemedelstvi/volnapracovnimista
Kdo jsme:
Ministerstvo zemědělství je ústředním orgánem státní správy pro zemědělství, vodní 
hospodářství, potravinářský průmysl a pro správu lesů, myslivosti a rybářství, mimo 
území národních parků. Vychází z vládní zemědělské politiky, z programového prohláše
ní vlády a ze Společné zemědělské politiky Evropské unie. Cílem je podpora „Evropské
ho 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 nezemědělské činnosti.

Poptávané pozice:
• právo a právní věda
• mezinárodní vztahy, evropská studia
• informatika, softwarové technologie a management
• ekonomie a administrativa
• aktuální volné pozice: 

eagri.cz/public/web/mze/ministerstvozemedelstvi/volnapracovnimista

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

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 
využití při výběrových řízení do institucí EU nebo na pozice agrárního diplomata v za
hraničí.
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oXyShop
Sídlo společnosti: Londýnské náměstí 881/6, 639 00 Brno
Kontaktní osoba: Magdalena Valášková
 HR manažer
 magdalena.valaskova@oxyshop.cz 
 +420 725 724 414
 www.oxyshop.cz
 www.oxyshop.cz/kariera

Kdo jsme:
oXyShop je 100+ nadšenců pro ecommerce z Brna. Naše historie je spojená s historií je
dinečného eshopu s elektronikou CZC.cz, který u nás má svůj vyhrazený tým. Podobně 
nyní vzniká i projekt iGlobus.cz. Nabízíme spolehlivé modulární řešení na míru nebo 
ihned dostupné pronajímané eshopy. Pro každý projekt najdeme řešení. Důkazem jsou 
projekty DecoDoma, Atlas4Gamers.com, eshop Fotolab.cz nebo The Candy Store, Elar
te.cz, Kilpi4You. Eshopům rozumíme a své lidi umíme rozvíjet. Přidáš se k nám?

Poptávané pozice:
• Programátoři backendu (PHP nebo JAVA), frontend developeři (HTML, CSS, JavaScript) 
• Specialista online marketingu
• Specialista zákaznické podpory
• Tester
• Projektový manažer nebo Analytik

Co požadujeme:
• Hodit se ti bude vzdělání v oblasti IT, webových aplikací či online marketingu. 
• Zájem o ecommerce a nadšení pro spolupráci s ostatními.
• Ochotu na sobě denně pracovat a stát se profíkem na eshopy!

Co nabízíme:
• Jsme brněnskou jedničkou na eshopy, takže se u nás dostaneš k fakt zajímavým 

projektům a zadáním.
• Můžeš čerpat inspiraci a zkušenosti od kolegů. 
• Spolupracovat můžeš na full time i part time, téma na diplomku najdeme.

U studentů tolik oblíbené stáže nabízíme také. Vždy dbáme na to, aby se ti někdo v týmu 
věnoval. Oslov nás a domluvíme se individuálně podle našich možností a tvých představ.

brněnská jednička na eshopy 
nabízí 16 specializací

www.oxyshop.cz/kariera
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PAWLICA s.r.o.
Sídlo společnosti: Drnovská 1118/53a, 161 00 Praha 6
Kontaktní osoba: Ing. František Beneš
 Manažer projektu
 františek.benes@pawlica.cz
 +420 725 390 758
 www.pawlica.cz

Kdo jsme:
Jsme dodavatelem technologií pro posklizňovou úpravu zrnin. Zabýváme se stavbou 
posklizňových linek na klíč, či rekonstrukcí stávajících linek v zemědělských podnicích. 
Jsme rodinná firma s 20letou tradicí, která zaujímá v ČR přední místo ve svém oboru. 
Naše působnost se ale neomezuje jen na Českou republiku. Působíme také v Polsku, 
na Slovensku a na Ukrajině. Na svém kontě máme více než 300 prodaných sušáren a více 
než milion metrů krychlových v postavených obilních silech.

Poptávané pozice:
• Projektant junior

Podpora projektantů během přípravy a realizace zakázek 
Projektování a konstrukce strojů 
Komunikace se zahraničními dodavateli 
Vyřizování objednávek a reklamací 
Evidence skladu 
Služební cesty během realizace projektů 

Co požadujeme:
• SŠ/VŠ technického směru – strojírenství, průmysl (vhodné i pro absolventy)
• znalost projektování – např. výrobní technologie, vzduchotechnika nebo strojírenská 

výroba
• praxi na technické pozici (i brigádně)
• znalost AJ na výborné úrovni
• aktivní znalost AutoCAD, 3D CAD a MS Office
• řidičský průkaz skupiny B
• sportovní přístup k životu – sháníme aktivního člověka, který chce práci, ne zaměstnání

Co nabízíme:
• zázemí rodinné firmy s mezinárodní působností
• příjemné a moderní pracovní prostředí
• uplatnění znalosti cizích jazyků a možnost seberealizace
• plat + bonus
• HPP, místo výkonu práce Praha







 Extrémní výkony
 Nízká spotřeba paliva

a horkého vzduchu
 Dvoufázové sušení
 Kukuřice, obilí, výpalky,

digestát, dřevní štěpka,
a další produkty

 Největší na trhu!
 Kapacita až 33.555 t
 Odolná konstrukce
 Kvalitní provětrávání
 Průměr od 4,5 do 47,6 m
 Efektivní vyprazdňování
 Životnost až 50 let

 Výkon až 600 t/h
 Vysoká spolehlivost
 Velmi účinné čištění
 Minimální prašnost
 Rychlá výměna sít
 Robustní konstrukce
 Předčištění i čištění

 SKANDIA, JE-MA,
 HUTCHINSON, RUBERG
 Výkon až 600 t/h
 Kvalitní provedení
 Různé typy dopravníků
 Příjmové vany
 Přejezdné koše
 Vysoká spolehlivost

SUŠIČKY STELA              SILA BROCK A BIN            ČISTIČKY RUBERG        DOPRAVNÍKY

V naší nabídce dále naleznete bonitační třídičky zrn BoMill, laboratorní technika PFEUFFER,  automatické 
vzorkovače RAKORAF,  průtočné váhy JESMA, silniční mostové váhy PAWLICA TruckScale či platformu pro 
obchod s komoditami GRAIN TERMINAL. 

www.pawlica.cz

ˇ
ˇ ´ 20 

let
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PFM Greenvia s.r.o.
Sídlo společnosti: Purkyňova 99, 612 00 Brno
Kontaktní osoba: Ing. Petr Masaryk
 Manažer správy zeleně
 masaryk@greenvia.cz
 +420 608 424 077
 www.greenvia.cz
 www.greenvia.cz/cs/reference

Kdo jsme:
Jsme mladý kolektiv, který s nadšením a pravidelně pečuje o soukromé zahrady, ven
kovní a interiérovou zeleň našich stálých klientů. Zároveň pracujeme na zajímavých pro
jektech od návrhu přes realizaci a následnou údržbu. Používáme moderní technologie 
a postupy. Vše vytváříme s ohledem na jednotlivé požadavky klientů a specifikaci pro
storu tak, aby výsledek byl přirozený a vytvářel příjemné prostředí. Máš zájem o obrazce 
ze stabilizovaných rostlin, líbí se ti vertikální stěny a střešní zahrady? Přijď na náš stánek 
č.54

Poptávané pozice:
• zahradnické stáže v sekci interiérová zeleň
• zahradnické stáže v sekci údržba zeleně
• zahradnické stáže v sekci realizace zahrad

Co požadujeme:
• praxe v oboru výhodou
• samostatnost i týmovou spolupráci
• svědomitost, spolehlivost, pracovitost a nadšení pro obor za každého počasí 
• chuť na sobě pracovat a rozvíjet se v oboru
• řidičský průkaz skupiny B výhodou

Co nabízíme:
• nové technologie, pracovní zkušenosti, prostor pro kreativitu, svůj názor
• v týmu máme absolventy MZLU, SŠ v oboru zahradnictví
• přátelský kolektiv
• možnost přestupu ze stáže na pracovní poměr
• nebojíme se dát šanci i kolegům s lehčím handicapem

Naše práce a kolegy můžete vidět na https://www.facebook.com/greenviaCZ/ a https://
www.instagram.com/greenvia_in_brno/.

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

Kdo jsme:
Společnost Profesia CZ, spol. s r.o. na českém trhu provozuje od roku 2007 pracovní 
portál www.profesia.cz. Kromě ČR, kde jsou našimi hlavními produkty Profesia.cz, Profe
siadays.cz, HRdays.cz, Platy.cz, působíme i na Slovensku a v Maďarsku. 
Na pracovním portálu Profesia.cz inzeruje více než 5500 českých a zahraničních spo
lečností. Hledáme uchazeče o práci do 53 oborů na 500 různých pozicích. Na nabídky 
můžete přímo odpovídat na www.profesia.cz, kde si jednoduše vyberete společnost, 
pracovní pozici nebo region.

Co nabízíme:
• pracovní nabídky v různých oborech
• zajímavou práci
• brigády a stáže

Profesia CZ je zároveň pořadatelem největšího festivalu příležitostí v České republice – 
Profesia days, který se koná 11. 4. 2019 v Brně a 23. – 24. 10. 2019 v Praze. Cílem vele
trhu je přinést široké veřejnosti příležitost, jak najít dobrou práci. Zaměstnavatelům nabízí 
možnost zvýšit povědomí o značce firmy, ale i přímý kontakt s potenciálními uchazeči 
o práci. Návštěvníci oceňují i bohatý doprovodný program. Více na www.profesiadays.cz.
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PURLIVE, spol. s r.o.
Sídlo společnosti: Rybníky VII 5547, 760 01 Zlín
Kontakt: Aleš Kráčalík
 Vedoucí projekce
 kracalik@purlive.cz
 +420 725 953 124
 www.PURLIVE.cz
 www.purlive.cz/onas/kariera
Kdo jsme:
Realizujeme individuální i typová řešení dřevostaveb z vlastního certifikovaného staveb
ního systému. Univerzální, požárně vysoce odolný a variabilní systém je určen především 
pro oblast tzv. nulové výstavby. Jedinečnost sendvičové konstrukce spočívá v použitém 
izolačním materiálu. Do KVH rámu je v lisu pod tlakem vylita dvousložková PUR pěna, 
která po vytvrzení vytvoří z konstrukce monolitický celek. Stavební dílce až do formátu 
8 × 3 m jsou pak na stavbě rychle smontovány do podoby hrubé stavby.

Poptávané pozice:
• Projektant – dokumentace pro stavební řízení
• Statik – spolupráce při statickém posouzení dřevěných konstrukcí
• Projektant – příprava výroby, montážní dokumentace
• Vedoucí projekce

Co požadujeme:
• ochotu dále se vzdělávat a rozvíjet
• otevřené jednání, komunikativnost, vstřícnost
• znalost programu ArchiCAD, SEMA výhodou

Co nabízíme:
• Zajímavou a zodpovědnou práci v mladém kolektivu, ale také možnost externí 

spolupráce s naší firmou.
• Úzkou spolupráci s odborníky a vysokoškolskými institucemi na dalším rozvoji portfolia 

produktů, dalším vývoji a testování. Řešení konstrukčních detailů.
• Pružnou pracovní dobu, možnost homeoffice.
• Adekvátní platové ohodnocení za HPP a bonusový provizní systém při realizaci Vašeho 

projektu navrženého v systému PURLIVE.

Ukážeme Vám celý proces výstavby moderní dřevostavby. Od prvotního dispozičního 
řešení stavby až po její montáž na stavbě. Samozřejmostí je tvorba rozpočtů, inženýrská 
činnost a konzultace s investorem stavby.
Více informací o společnosti a realizovaných projektech se dozvíte na našich interneto
vých stránkách www.PURLIVE.cz.

www.PURLIVE.cz

Proč spolupracovat s námi?
Dřevostavby jsou dynamicky rozvíjejícím se stavebním oborem a náš certifikovaný stavební systém 

PURLIVE posouvá jeho možnosti ještě více kupředu. Při jeho vývoji jsme úzce spolupracovali
s akreditovanými českými institucemi jako například s Vysokou školou Báňskou v Ostravě

či s Výzkumným a vývojovým ústavem dřevařským v Praze. Díky svým vynikajícím parametrům
je systém určen pro výstavbu nízkoenergetických staveb a staveb s téměř nulovou spotřebou energií.

Jsme řádným členem ADMD. 

Těšíme se na oboustranně výhodnou spolupráci a v případě jakýchkoliv dotazů jsme tady pro Vás.

RODINNÉ DOMY

RODINNÉ DOMY
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PwC Česká republika
Sídlo společnosti: City Green Court, Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha
 Náměstí Svobody 20, 602 00 Brno
 Zámecká 20, 702 00 Ostrava
Kontakt: Ing. Barbora Bradáčová
 Graduate Recruitment Lead
 Barbora.Bradacova@pwc.com
 +420 733 145 710
 www.pwc.cz
 www.pwc.cz/kariera

Kdo jsme:
V PwC se zabýváme auditorskými, daňovými, právními a poradenskými službami včetně 
poradenství v oblasti technologií. PwC Česká republika je součástí celosvětové sítě firem 
s více než 250 tisíci lidí ve 158 zemích světa. V České republice budujeme s klienty 
důvěru již 28 let. V kancelářích v Praze, Brně a Ostravě je jim partnerem více než 1200 
našich kolegů.
U nás dostaneš možnost nahlédnout pod pokličku toho, jak se dělá byznys ve velkých 
firmách. Pokud máš ambice a chuť učit se, pošli nám své CV a přidej se k nám.

Poptávané pozice:
• Stáže v oblasti finančního auditu, daní, práva nebo řízení IT rizik
• Audit Analytik
• Daňový konzultant
• Konzultant v oddělení Řízení IT rizik

Co požadujeme:
• Jsi v posledním ročníku bakalářského nebo magisterského studia nebo jsi v posledních 

2 letech ukončil/a VŠ vzdělání – a to nejen v ekonomickém oboru.
• Máš logické myšlení a analytické schopnosti.
• Hovoříš dobře anglicky a nebojíš se tuhle schopnost použít.
• Umíš si zorganizovat nejen svůj den a práci.
• Máš vlastní názor na věc.

Co nabízíme:
• Koncentrovaná zkušenost a rychlý kariérní růst. Může ti to znít jako fráze, ale tak to 

skutečně je.
• Možnost v budoucnu pracovat na zahraniční pobočce PwC. 
• Dostaneš špičkový Ultrabook a iPhone 8 s neomezeným tarifem.
• Podpora dalšího vzdělávání: placené certifikace ACCA, následně možnost KAČR, PwC 

Tax Academy, profesní kvalifikace RTA – Registered Tax Advisor, soft & business skills 
školení a mnoho dalších workshopů.

• Pravidelná zpětná vazba na tvojí práci a konzultace s koučem, se kterým můžeš řešit 
svůj další rozvoj i kariérní směr.

© 2019 PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. “PwC” je značka, pod níž členské 
společnosti PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL) podnikají a poskytují své služby. Společně tvoří světovou 
síť společností PwC. Každá společnost je samostatným právním subjektem.

www.pwc.cz/kariera

Staň se součástí

expertního týmu PwC

Mezinárodní atmosféra, inspirativní kolegové, 
unikátní projekty, rychlý profesní růst.
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SAP Services s.r.o.
Sídlo společnosti: Bucharova 2817/11, Stodůlky, 158 00 Praha 5
Kontaktní osoba: Lenka Sovová
 Talent Acquisition Senior Consultant
 lenka.sovova@sap.com
 +420 257 115 300, +420 702 233 227
 www.sap.com/cz/index.html
 sap.jobs.cz

Kdo jsme:
SAP je lídr v oblasti podnikových aplikací. V ČR má společnost v současné době tři po
bočky (Praha, Brno), mezi ně patří i brněnské vývojové centrum SAP Labs Česká republi
ka, které je od roku 2016 součástí celosvětové sítě laboratoří SAP. Zabývá se podporou, 
lokalizací a vývojem produktů SAP S/4HANA včetně SAP Fiori, nového uživatelského 
prostředí pro software SAP.

Poptávané pozice:
• Software Developer in Finance Development (ABAP as an advantage)
• Product Owner
• Software Architect
• Quality Specialist
• Java Developer

Co požadujeme:
• V SAP Labs aktuálně rozšiřujeme pobočku o nové týmy, do kterých hledáme jak 

juniorní, tak seniorní kandidáty. Vyvíjíme agilně, tzn., že hledáme kolegy do menších 
SCRUM týmů tvořených Product Ownerem, Software Architectem a lidmi z oblasti 
vývoje a kvality. 

• Důležitým kritériem je pro nás láska k vývoji jako takovému a ochota učit se novým 
věcem v rámci backendu i frontendu. Zajímavý je pro nás každý kandidát, který má již 
nějakou zkušenost s programováním (ABAP není podmínkou).

Co nabízíme:
• kontinuální rozvoj technických i softskillových dovedností
• flexibilní pracovní doba (po dohodě s manažerem)
• 25 dní dovolené, 12 sick days ročně
• karta Multisport, příspěvek na životní a penzijní připojištění, plně hrazené stravenky
• telefon (při nástupu), služební vozidlo (po 2 letech ve společnosti)
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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 ekologic
kého zemědělství. Suroviny pro výrobu pocházejí z přímé spolupráce s místními pěs
titeli a sedláky. Filozofie firmy je od samého začátku postavena na základech trvalé 
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 Bylinkový 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, otevřeným 

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.

• Chcešli se dozvědět více, těšíme se na Tebe na našem stánku č. 14 a zveme Tě 
na vynikající bylinkový čaj.

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 vše od 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  

15. 7.–15. 8. 2019ABSOLVENTI 
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 2019 na adresu: SlunecniBylinkovaPraxe@sonnentor.cz

Více informací o praxi na www.sonnentor.cz

Tady roste radost.



KARIÉRNÍ DEN 2019

86

 

NÁBOR DO MANAŽERSKÉHO PROGRAMU  

pro absolventy 

 
www. spearheadczech.cz 

personální oddělení: duraja@spearheadczech.cz +420 778 751 288 

 

Spearhead Czech s.r.o.
Sídlo společnosti: Revoluční 130/30, 751 17 Horní Moštěnice
Kontaktní osoba: Radek Duraja
 HR manažer
 duraja@spearheadczech.cz
 +420 778 751 288
 spearheadinternational.cz
 spearheadinternational.cz/kariera

Kdo jsme:
Jsme součástí silné evropské skupiny zemědělských firem s bohatými odbornými zkuše
nostmi a znalostmi, s dlouhodobou vizí péče o zemědělskou půdu při dodržování zásad 
zodpovědného hospodaření.
Hodnoty, které ctíme: úcta k historickému odkazu, dodržování zásad zodpovědného 
hospodaření, zodpovědné řízení finančních zdrojů, využívání moderních postupů a tech
nologií, péče o zaměstnance a vztahy uvnitř firmy, podpora regionu, ochrana životního 
prostředí. 
Spearhead Czech sdružuje šest zemědělských společností s rostlinnými, živočišnými 
a ekonomickými provozy v regionech Olomouckého kraje, Novojičínska, Jihlavska, okolí 
Tábora, Jindřichova Hradce a Hradce Králové.

Poptávané pozice:
• nábor do manažerského programu pro absolventy – dvouletá vzdělávací stáž v praxi

Co požadujeme:
• nadšení pro práci v zemědělství
• být tahoun s přirozenou schopností vést a motivovat lidi
• být týmový hráč a optimista
• být ochotný cestovat, dlouhodobě pracovat a školit se na našich farmách v rámci ČR 

a SK

Co nabízíme:
• práci v progresivní zemědělské společnosti, která rozlohou obhospodařovaných 

pozemků patří mezi lídry českého zemědělství
• projdete všemi odděleními firmy (rostlinnou a živočišnou výrobou, mechanizací, 

skladováním komodit, správou nemovitostí, administrativou)
• možnost pracovat s nejmodernější technologií, postupy a týmem nadšených kolegů
• řadu benefitů a motivačních programů
• půjde o pracovní poměr na plný úvazek, k dispozici firemní auto
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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.pojdpomahatzemedelstvi.cz

Kdo jsme:
Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) je jedinou akreditovanou platební agenturou 
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 Regionální od
bor 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 po
moct.
Hledáme nové kolegy, kteří se nebojí práce ve státní správě a pomohou nám ji reprezen
tovat jako smysluplnou.

Stravenky
Jeden den svíčková jako 
od maminky a druhý třeba 
Pho Bo? Se stravenkami žádný 
problém.

5 sick days
Nachlazení se má vyležet 
a ne přecházet. To u nás dobře 
víme, a proto mají naši za-
městnanci 5 dní volna navíc.

Vzdělání 
a osobní rozvoj
Školou to nekončí. V SZIF 
vám dáme možnost na sobě 
neustále pracovat – semináře 
s odborníky z praxe, možnost 
dalšího studia a mnohem víc.

Příjemný 
pracovní kolektiv
Nejsme další nudný úřad. 
U nás máme skvělé kolegy, 
díky kterým se budete 
do práce těšit.

Práce v centru dění
Ať už budete pracovat v kan-
celáři v centru města nebo 
jezdit za klienty – vždy budete 
v centru dění.

Benefit karta
Udělejte radost sobě nebo 
někomu z rodiny. Co takhle 
zkusit konečně bungee jumping 
nebo koupit mamince pobyt 
v lázních?  

25 dní dovolené
Dovolená na Bali nebo na chatě 
v Beskydech? U nás budete mít 
dostatek volného času na to 
stihnout oboje.

Pružná 
pracovní doba 
Jste spíše ranní ptáče nebo 
sova? U nás si zvolíte pracovní 
dobu sami tak, aby Vám co 
nejvíce vyhovovala.

Mobilní telefon
S novým telefonem zvládnete 
všechny pracovní i osobní ho-
vory, a na surfování dostanete 
1,5 GB dat každý měsíc.

Pracovní prostředí
Zapomeňte na neosobní 
a šedivé kanceláře. 
U nás se vám bude pracovat 
jako doma. Nebo ještě lépe!

CO U NÁS ZÍSKÁTE

www.pojdpomahatzemedelstvi.cz
kariera@szif.cz 
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STUDENT AGENCY, k. s.
Sídlo společnosti: Náměstí Svobody 17, 602 00 Brno
Kontaktní osoba: Eliška Horká
 Koordinátor podpory prodeje
 eliska.horka2@studentagency.cz
 +420 731 545 703
 www.studentagency.cz
 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 pobytů v za
hraničí. 
Ať jste ještě student nebo máte čerstvě po škole, spojte svoji budoucnost s úspěšnou 
firmou. Získejte náskok před ostatními a zkušenosti, ze kterých budete těžit po celý 
život. Naše týmy jsou otevřené studentům i absolventům.

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

Koho hledáme:
• týmového hráče, který mezi nás zapadne
• komunikativního, spolehlivého a zodpovědného člověka
• 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

Na co se můžete těšit:
• získání cenných pracovních zkušeností v příjemném pracovní prostředí
• odborná školení, kde proniknete nejen do oboru cestovního ruchu
• vše, co ke své práci budete potřebovat, vás naučíme a potvrdíme vám praxi
• možnost karierního postupu a osobního rozvoje
• získáte samostatnou a zodpovědnou práci v přátelském kolektivu

Work And Travel USA  |  www.pracovnipobyty.cz  |  800 100 300 

don‘t dream

just go!

 až 4 měsíce práce    30 dní cestování
 poznání americké kultury a životního stylu
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Staň sse členem nnašeho týmmu obbcchodnně-technicckýých poraddců 
Poššlli svoje CV na ccontacctt@cz.timacagro.coom

Inovaceeee aplikujemee všuudde pooo světě - i u nnás! 

Mezinárodddní soutěž ppěstebbních technologgií oobilnin 
v Krooměřřížži 2018 

1. Místo v části ozimá pšenice s pěstební technologií odrůdy RGT Sacramento

CCMI - Světtové centrrum innovaccí skupinyy RRoullier

8000 m2  •  30 milionů EUR investic  •  5 skleníků po 8000 m2  •  4 growboxy  •  3000 rostlin  •  100 výzkumníků  
200 spolupracovníků  •  20 národností  •  60 partnerských výzkumných organizací na světě  

1 fenotypizační skleník - jediný soukromý skleník tohoto druhu

Od roku 

1 959
SPECIALISTA

na výživu 
rostlin

18 750 
zemědělců a chovatelů 

navštívených každý den ve světě 
našimi obchodními zástupci

7 900
spolupracovníků 

z nich 68 % 
mimo Francii

4,6
milionů tun 

hotových produktů 
dodaných 

zákazníkům

78
výrobních 

závodů 
ve světě

3 000
obchodníků

 na 5 
kontinentech

Působíme v 

116 zemích  

s 4,6 
milliony tun 

 nálních produktů

2,6 
miliard €
obratu 

2016

102 
produktů

TIMAC AGRO CZECH s.r.o.
Sídlo společnosti: U nákladového nádraží 3147/8a, 130 00 Praha 3 – Strašnice
Kontaktní osoba: Ing. Radek Hanzel
 Regionální manager
 radek.hanzel@cz.timacagro.com
 +420 774 721 935
 www.cz.timacagro.com
 www.cz.timacagro.com

Kdo jsme:
Společnost Timac Agro je součástí skupiny Roullier Group, nezávislé francouzské rodin
né firmy, která na trhu působí od roku 1959. Naše silná stránka? 8 000 mužů a žen, 
kteří sdílejí naše hodnoty: inovace, odvaha, výkon a podnikatelský duch. Společnost 
Timac Agro je dnes jedním z předních hráčů na mezinárodním trhu v oblasti výživy 
půdy, rostlin i zvířat. A to především díky výzkumu a výrobě inovativních produktů s pa
tentovanými technologiemi, které chrání životní prostředí a přinášejí farmářům řešení 
a optimalizaci výživy za účelem maximalizace jejich profitability.

Poptávané pozice:
• obchodnětechnický poradce pro výživu rostlin
• obchodně technický poradce: vinař/ sadař

Co požadujeme:
• obchodního ducha a komunikační dovednosti
• vztah k zemědělství
• zemědělské vysokoškolské vzdělání (min. Bc)  a snahu učit se
• řidičský průkaz skupiny B
• odborný poradenský servis v oblasti výživy rostlin

Co nabízíme:
• intenzivní tréning a speciální „Made in Timac“ zaškolení
• prostředí plné profesionálů se svěžím duchem startupu
• motivaci vynést vás na bednu jako nejlepší OTP ve skupině
• auto (i na soukromé účely), mobil, tablet, smlouva na dobu neurčitou
• finanční ohodnocení limitované pouze Vaší snahou

Příležitost:
• hledat optimální řešení pro maximalizaci profitability farmářů
• prodávat jedinečné produkty s patentovanými technologiemi
• podnikat a rozvíjet byznys aktivity ve svěřeném regionu
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TON, a.s.
Sídlo společnosti: Michaela Thoneta 148, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
Kontaktní osoba: Pavlína Fajová
 HR konzultant
 pavlina.fajova@ton.cz
 +420 731 631 581
 www.ton.eu
 www.ton.eu/cz/otevrenepracovnipozice

Kdo jsme:
Moderní design a technologii spojujeme se 150 letou tradicí ohýbání dřeva v Bystřici 
pod Hostýnem. Z malého města vyvážíme židle do celého světa. Každý vyrobený kus 
nábytku projde rukama našeho týmu, který je na svou práci náležitě hrdý.

Poptávané pozice:
• pro obchodní tým hledáme energické lidi se zájmem o design a architekturu
• odborníky v oblasti dřevařské výroby
• pracovníky pro technologii přípravy výroby
• …a všechny ostatní, kteří hoří láskou ke kvalitnímu nábytku:
• https://www.ton.eu/cz/kariera/ 

Co požadujeme:
• Týmovost – kvalitní židli nevyrobí jeden člověk, musíš umět spolupracovat s námi 

všemi.
• Lásku ke dřevu – ano, vyrábíme ze dřeva, je potřeba si ho oblíbit, ale to podle nás není 

problém…
• Umět ctít něco starého i něco nového – vidět starou technologii jako klíč k modernímu 

nábytku.
• Týmovost – kvalitní židli nevyrobí jeden člověk, musíš umět spolupracovat s námi 

všemi.

Co nabízíme:
• Nabízíme naše zkušenosti a dovednosti zájemcům o odborné stáže a praxi.
• Rádi uvítáme zájemce o vedení diplomových prací.
• Poskytujeme trainee programy, zaměřené na technologii výroby.
• Po téměř 160 letech výroby v Bystřici pod Hostýnem můžeme sebevědomě říct, že 

nabízíme silné zázemí stabilní české společnosti.
• Nabízíme naše zkušenosti a dovednosti zájemcům o odborné stáže a praxi.

chips lounge chair  
designed by Lucie Koldova CZ

www.ton.eu
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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/kdojsme/volnamista

Kdo jsme:
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.
Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, České Budějovice, Plzeň, Jablonec nad Nisou, Hra
dec Králové, Brno, FrýdekMístek, 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

Co nabízíme:
• zajímavou práci v kanceláři i v terénu
• pružnou pracovní dobu
• možnost ubytování
• stabilní zaměstnání pod vedením odborníků
• podporu při studiu a dalším vzdělávání
• dotované stravenky a další benefity
• fajn partu lidí se stejnými zájmy, jako jsou ty Vaše
• možnost práce na mezinárodních projektech
• možnost spolupráce na aktivitách lesní pedagogiky

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 – klasifikace 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 certifikaci 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

 Pružnou pracovní dobu

	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

www.uhul.cz
Informace o lesích
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Unicorn a.s.
Sídlo společnosti: Jankovcova 1037/49, 170 00 Praha 7
Kontaktní osoba: Petra Šmaterová
 Regional Marketing Coordinator
 petra.smaterova@unicorn.cz
 +420 731 453 661
 unicorn.com/cz
 spolupracujeme.cz

Kdo jsme:
Unicorn je renomovaná evropská společnost poskytující ty největší informační systémy 
a řešení z oblasti informačních technologií. Působíme na trhu od roku 1990 a za tu dobu 
jsme vytvořili řadu špičkových a rozsáhlých řešení, která jsou rozšířena a užívána mezi 
těmi nejvýznamnějšími podniky z různých odvětví. Máme ty nejlepší reference z oblasti 
bankovnictví, pojišťovnictví, energetiky a utilit, komunikace a médií, výroby, obchodu 
i veřejné správy. Našimi zákazníky jsou přední a největší firmy.

Poptávané pozice:
• Junior Java developer
• IT Analytik
• Junior.NET developer
• Tester
• Pracovník zákaznického helpdesku

Co požadujeme:
• zájem o IT a schopnost učit se 
• základní znalost práce s databázemi 
• chuť stát se členem našeho týmu a posouvat své hranice
• angličtina na úrovni porozumění technické dokumentaci
• logické a analytické myšlení

Co nabízíme:
• Spolupráci s úspěšnou českou firmou s dlouholetou tradicí v oblasti IT.
• Záleží nám na spokojenosti našich zaměstnanců, a proto klademe velký důraz na jejich 

osobní i pracovní rozvoj. Máme propracovaný systém školení a vzdělávání.
• Dlouhodobou spolupráci a možnost podílet se na zajímavých projektech.
• Flexibilní pracovní dobu či práci formou home office.
• Mezi benefity patří jeden týden volna navíc, volnočasové aktivity s multisport kartou, 

možnost využití apartmánů u moře nebo chaty na horách pro soukromé účely, 
výhodné tarify na volání pro tebe, tvou rodinu či přátelé, penzijní připojištění a mnoho 
dalšího.

Adresa brněnské pobočky: Jakubská 156/2, 602 00 Brno

A na čem  
s námi budeš  

spolupracovat ty?
Kontaktujte nás:
jobs@unicorn.com
+420 779 970 000 

SP_letak_A4_DevFest_001_01.indd   1 22.10.2018   10:14:43
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UNILIN s.r.o.
Sídlo společnosti: Tovární 731/1, 682 01 VyškovPředměstí
Kontaktní osoba: Ing. Andrea Zemánková
 HR manažerka
 andrea.zemankova@unilin.com
 +420 517 318 121
 www.unilin.com
 www.unilin.com/cs/jobs

Kdo jsme:
Společnost UNILIN založilo v 60. letech minulého století přibližně čtyřicet pěstitelů lnu. 
Od té doby se proměnila ve světového hráče v oblasti podlahových krytin a je zná
ma především svými podlahami QuickStep. Společnost UNILIN nabízí mnohem víc než 
samotnou značku QuickStep a vyrábí také produkty, jako jsou střešní prvky, izolační 
panely a nábytkové panely.
V České republice má Unilin závod na výrobu třívrstvých dřevěných parket ve Vyškově.

Poptávané pozice:
• Trainee pozice / young graduate

Co požadujeme:
• mladého člověka s podnikatelským duchem a potenciálem převzít důležité manažerské 

pozice
• analytické schopnosti, proaktivitu a cílevědomost
• ukončené VŠ vzdělání, alespoň v bakalářském stupni 
• znalost angličtiny pro denní komunikaci písemnou i ústní

Co nabízíme:
• zajímavé projekty z různých oblastí výrobního závodu 
• mezinárodní interakci, spolupráci se zahraničními pobočkami společnosti 
• možnost růst do manažerských pozic
• zkušenosti z oddělení výroby, kvality, supply chain

YOUNG  
POTENTIAL 
PROGRAM

PROGRAM PRO  
MLADÉ TALENTY
Cílem PROGRAMU PRO MLADÉ TALENTY je 
získání mladých podnikavých lidí, kteří zajistí 
budoucí růst naší firmy.

UNILIN silně věří v sílu 
mladých talentů. To je dů-
vodem, proč investujeme 
do program pro absolventy 
a mladé talenty. 
Program je zaměřen na 
studenty posledních 
ročníků, případně čerstvé 
absolventy, kteří mají pod-
nikatelského ducha, jejichž 
profil odpovídá UNILIN 
DNA a naší firemní kultuře. 

|  Právě jste absolvoval bakalářské/inženýrské/
magisterské stadium nebo jste v posledním 
ročníku studia? 

|   Komunikujete bez problémů v angličtině?
|  Máte schopnost analytického myšlení  

s citem pro stanovování priorit a přemýšlíte 
kriticky a kreativně? 

|  Rád přebíráte iniciativu a neodmítáte výzvy? 
|  Pracoval/a byste rád/a pro zaměstnavatele, 

který investuje do svých zaměstnanců, do no-
vých technologií a do výrobků nejvyšší kvality? 

ABSOLVENTI  
S NADŠENÍM PRO 
UNILIN

JSTE VY TÍM TALENTEM, 
KTERÉHO HLEDÁME?

VÝROBCE PODLAH  
SVĚTOVÉ ZNAČKY  
QUICK STEP

Tovární 1, Vyškov
www.unilin.com/cs/jobs
email: prace@unilin.com
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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
 eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/pracovniprilezitosti

Kdo jsme:
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále jen „ÚKZÚZ“) je správním úřadem pod
řízeným 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), 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 analýzy pro všechny výše zmíněné oblasti.
ÚKZÚZ také implementuje zahraniční projekty financované např. z programů USAID, České 
rozvojové agentury či Evropské Komise. Mezi projektové země aktuálně patří Moldavsko, 
Gruzie, Bosna a Hercegovina a Srbsko.

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 fytotech
nika na regionálních pracovištích po celé ČR.
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VEXTA a.s.
Sídlo společnosti: Hovorčovická 137, Pakoměřice, 250 65 Bořanovice
Kontaktní osoba: Martin Chuman
 Manažer pro klíčové zákazníky
 chuman@vexta.cz
 +420 602 445 256
 www.vextadomy.cz

Kdo jsme:
Připojte se do našeho týmu VEXTA DOMY a realizujte s námi moderní a nadčasové bydle
ní pro každého. Budujeme kvalitní domy v zajímavých cenových hladinách – dřevostavby 
na klíč. Domy umíme stavět i podle individuálních projektů při zachování certifikované tech
nologie výstavby. Každým rokem zaujímáme na stavebním trhu větší procento v poměru 
ke klasické zděné výstavbě. Jsme přední čeští výrobci, a proto pro naše dřevostavby garan
tujeme prověřené stavební materiály. Od roku 2016 jsme členy ADMD.

Poptávané pozice:
• Stavbyvedoucí dřevostaveb
• Projektant dřevostaveb
• Obchodní manažer pro dřevostavby

Co požadujeme:
• VŠ vzdělání stavebního směru, dokončené vzdělání není podmínkou
• organizační a komunikační schopnosti
• spolehlivost, zodpovědnost, samostatnost

Co nabízíme:
• práce na HPP nebo i ŽL
• mobil, notebook
• k pozici Stavbyvedoucí a Obchodní manažer firemní automobil i k soukromým účelům
• příspěvky na stravování
• podporu osobního a profesního růstu
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VIA ALTA a.s.
Sídlo společnosti: Okružní 963/5, 674 01 Třebíč – Borovina
Kontaktní osoba: Ing. Petra Foltýnová
 Obchodní manažer
 foltynova@viaalta.cz
 +420 774 393 300
 www.viaalta.cz
 www.viaalta.cz/pracovniprilezitosti

Kdo jsme:
Poskytujeme komplexní inženýrský servis a dodávky v oblasti technologií odpadů. Nalézáme 
vhodná řešení šitá na míru potřebám zákazníka od návrhu technického a technologického 
řešení přes studii, projekt a detailní konstrukci, až po vlastní dodávku, realizaci a servis. Spo
jujeme technické a vědecké poznatky se zákony přírody a lidskými prostředky k vytváření 
inovativních řešení. Ke každému projektu přistupujeme individuálně a tvoříme tak Techno
logie odpadů pro ŽIVOT.

Poptávané pozice:
• Technolog odpadů – návrh zařízení, řízení realizace
• Technik realizace – koordinace realizace projektů, montáž a oživení technologie
• Vývojový technik – konstrukce, vývoj a návrh zařízení

Co požadujeme:
• VŠ technické vzdělání v oboru technologie odpadů, strojírenství, procesní inženýrství, 

technika a technologie
• cílevědomost, samostatnost a smysl pro svobodu
• uživatelské PC – Office, ŘP B, aktivní angličtina
• druhý jazyk, 3D Solidworks, AUtoCAD, ANSYS výhodou

Co nabízíme:
• tvůrčí práci v české dynamické inženýrské společnosti
• odměnu odpovídající výkonnosti
• podíl na projektech měnících odpadové hospodářství
• běžné benefity – stravenky, mobil a NB i pro soukromé účely, jazykové vzdělávání, 

možnost využívání firemních aut pro soukromé účely apod.
• svobodu při práci

 TECHNOLOGIE ODPADŮ PRO ŽIVOT

Poskytujeme komplexní inženýrský servis a dodávky v oblasti technologií odpadů. 
Nalézáme vhodná řešení šitá na míru Vašim potřebám od návrhu technického 
a technologického řešení, přes s tudii, projekt a detailní konstrukci, až po vlastní 
dodávku, realizaci a servis. Spojujeme technické a vědecké poznatky se zákony přírody 
a lidskými prostředky k vytváření inovativních řešení, která splňují bezpečnostní 
i funkční kritéria s ohledem na ekonomiku, společnost a životní prostředí. 
Ke každému projektu přistupujeme individuálně. Systémová integrace nejlepších 
dostupných technologií a vlastní vývoj nám umožňují vyhovět i těm nejsložitějším 

požadavkům stávajících i budoucích zákazníků. 

Životní prostředí

inovace

vášeň

odpovědnost

týmová práce

VIA ALTA a.s., Okružní 963, 674 01 Třebíč - Borovina, Česká republika
tel.: +420 568 846 601 | e-mail: info@via-alta.cz | www.via-alta.cz
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Výzkumný ústav
lesního hospodářství
a myslivosti, v. v. i.
Sídlo společnosti: Strnady 136, 252 02 Jíloviště
Kontaktní osoba: Ing. Jan Řezáč
 Vedoucí útvaru Lesnické informační centrum
 rezac@vulhm.cz
 +420 724 576 008
 www.vulhm.cz

Kdo jsme:
VÚLHM, v. v. i., se zabývá základním a aplikovaným výzkumem v lesním hospodářství a my
slivosti. Zajišťuje expertízy a poradenství pro státní správu a vlastníky lesů, rovněž tak 
zkušební, publikační, školicí a znalecké činnosti. Provozuje Národní banku osiva a explantátů 
lesních dřevin, která má za úkol udržet biodiverzitu lesních ekosystémů. Je členěn do od
borných útvarů: Lesní ochranná služba, Ekologie lesa, Biologie a šlechtění lesních dřevin, 
Pěstování lesa, Reprodukční zdroje, Myslivost.

Poptávané pozice:
• Pracovníci výzkumného zaměření pro jednotlivé odborné útvary
• Pracovníci technického zaměření pro laboratoře a terénní práce

Co požadujeme:
• vzdělání lesnického nebo přírodovědného směru
• znalost práce na PC, znalost anglického jazyka
• kreativní myšlení, schopnost systematické práce a vyvozování závěrů z prováděných 

experimentů
• účast na aktivním rozvoji pracoviště a zapojení do týmové práce
• organizační schopnosti, vysoké pracovní nasazení a samostatnost

Co nabízíme:
• prostor pro kariérní vědecký růst
• možnost realizace vlastních nápadů
• stabilní zázemí výzkumné instituce
• zajímavé finanční ohodnocení dle účasti na výzkumných projektech
• práci v příjemném kolektivu a zajímavém prostředí kousek za Prahou, dostupnost 

MHD

Čteme genom stromů. Právě hledáme geny ovlivňující odolnost dřevin vůči suchu!
Zajímají vás problémy pěstování, ochrany, ekologie lesa, šlechtění lesních dřevin či 
 myslivosti?
Přijďte k nám, společně budeme hledat odpovědi a pomáhat vlastníkům lesů.

ZAJÍMÁ TĚ EKOLOGIE LESA? 

PĚSTOVÁNÍ, O
CHRANA 

A ŠLECHTĚNÍ DŘEVIN?

MYSLIVOST? Hledáme

geny ovlivňující odolnost 

dřevin vůči su
chu!

Čteme genomy stro
mů.

Přijď
 mezi nás. Spolu 

budeme pomáhat 

vlastníkům lesů.

NH4
+

pH

www.vulhm.cz
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