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Kariérní den na MENDELU 2021 
– úvodní slovo rektorky

Milí studenti a budoucí absolventi Mendelovy univerzity v Brně,

v loňském roce jsme všichni bez rozdílu zažili extrémně těžkou etapu 

našeho života. Jsem hrdá na to, že jsme jí společně čelili neokázalou 

solidaritou, přátelskou spoluprací na všech úrovních i věcným, klidným 

a racionálním přístupem. Výjimečná situace, které jsme byli vystaveni, 

však přinesla i důležité  podněty a nové přístupy k rozvoji naší univer‑

zity, coby moderní a respektované instituce 21. století. 

Dynamické změny, kterými nyní procházíme, kladou společně se zna‑

lostmi a dovednostmi více než kdy jindy důraz na naši schopnost fle‑

xibilně reagovat na měnící se požadavky v budoucnosti. Právě ve spo‑

lupráci s praxí a v komunikaci s firemní sférou tak spatřuji hlavní výzvy 

vysokého školství a budoucnost dalšího rozvoje vědních disciplín.

Jsem proto velmi ráda, že i v této nelehké době vás mohu opětovně 

přivítat na již 6. ročníku Kariérního dne MENDELU, který vám nabíd‑

ne, vzhledem k epidemiologické situaci tentokrát online, možnost 

dalšího neformálního setkání se zástupci významných společností 

a získání nových informací o aktuálním uplatnění na významně se 

měnícím trhu práce. 

Každé zaměstnání by však mělo být nejen nástrojem k obživě, ale 

především výzvou, která vám umožní se realizovat a dále zdokonalovat 

ve vašich znalostech a dovednostech. Proto doufám, že se vám zde 

podaří nalézt práci, která vás bude motivovat a rozvíjet. 

Na závěr bych vám chtěla popřát, aby se Karierní den na MENDELU stal 

tím správným impulzem při vašem přemýšlení o budoucím uplatnění. 

Vaše rektorka

Danuše Nerudová
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Kariérní den 2021
17. 3. 2021, 9–15 hod., ONLINE prostřednictvím / via MS TEAMS

Milí účastníci Kariérního dne na MENDELU,

vzhledem k současné epidemiologické situaci nám letos bohužel není přáno se potkat fy‑

zicky, tak jako v předešlých letech, abychom osobně propojili akademický svět se světem 

pracovním.

Ale nevadí, letos se potkáme ONLINE prostřednictvím platformy MS TEAMS a budeme se 

snažit, aby ani tato nepříznivá okolnost nebyla překážkou setkání vás, studentů a absolventů 

s významnými a perspektivními zaměstnavateli, kteří si pro vás připravili neodolatelné nabídky 

spolupráce a pomohli vám tak nalézt tu správnou cestu k úspěšné kariéře a ke smysluplnému 

profesními rozvoji. 

Vykroč, směr najdeš cestou… 
Organizační tým Kariérního dne

karierniden@mendelu.cz, kariera.mendelu.cz

Career Day 2021
Dear participants,

unfortunately, given the current epidemiological situation, we are not able to meet face to 

face this year to personally interconnect the academic world with the world of work.

This year, we will meet ONLINE through the MS TEAMS platform and we will try to ensure that 

even this unfavourable circumstance does not prevent you, students and future graduates 

from meeting with well‑known and perspective employers, who have prepared irresistible 

offers for cooperation and thus are ready to help you to find the right path to a successful 

career and meaningful professional development.

Step forward, you will find the right direction on your way… 
Career Day Organizators

karierniden@mendelu.cz, kariera.mendelu.cz

mailto:karierniden%40mendelu.cz?subject=
http://kariera.mendelu.cz
mailto:karierniden%40mendelu.cz?subject=
http://kariera.mendelu.cz
https://www.facebook.com/events/448120266329640
https://www.instagram.com/kariernidenmendelu/


Program – letos jsme online! 

50 společností napříč obory vám představí pracovní nabídky, možnosti stáží, praxí či 
spolupráce na závěrečných pracích.
POZOR! Většina vystavovatelů bude k dispozici po celou dobu trvání akce, tj. 9–15 hod.  
Někteří vystavovatelé však budou k dispozici pouze v omezenou dobu. 

Program vystavovatelů naleznete po přihlášení do MS Teams v jednotlivých kanálech.

Vstup do ONLINE STÁNKŮ ZDE. 

Vystavovatelé budou k dispozici:
• ve veřejných hromadných schůzkách (bez registrace) – prezentace v samostatných kanálech 

(prezentace, přednášky, volná diskuze, chat)
• v one-to-one schůzkách (registrace ZDE) – privátní schůzky (1 student a 1 zástupce vysta‑

vovatele, registrace není povinná, ale garantuje čas schůzky)

Dále pro vás máme:
• Individuální koučování na základě registrace ZDE. 
• Soutěž o dárkové poukazy (Alza.cz) – do slosování bude zařazen každý, kdo navštíví 3 živé 

schůzky s vystavovateli (veřejné, 1‑2‑1 nebo individuální koučování).
• Losovat se bude 19. 3. 2021, jména výherců budou uvedena na Facebooku KD a na Instagramu 

@kariernidenmendelu.
1. cena: dárkový poukaz – 5 000 Kč
2. cena: dárkový poukaz – 2 500 Kč
3. cena: dárkový poukaz – 1 000 Kč

Virtuální stánky budou dostupné offline již od pondělí 15. 3. 2021, abyste si mohli předem 
projít programy a nabídku jednotlivých vystavovatelů.
Kód pro vstup bude od pondělí zveřejněn na webu kariera.mendelu.cz 
a na Instagramu @kariernidenmendelu.

A 17. 3. 2021 se s vystavovateli spojte živě!

Více informací naleznete 
• na webu kariera.mendelu.cz 
• Facebooku https://www.facebook.com/events/448120266329640
• Instagramu @kariernidenmendelu – kde můžete také soutěžit o super ceny jako smoothie 

mixér, kávovar, pevný disk či balíček MENDELU merche.

Vykroč s námi ONLINE!

https://kariera.mendelu.cz/vstup-do-online-stanku
https://kariera.mendelu.cz/nabidka-kd-a-orientace-v-ms-teams
https://kariera.mendelu.cz/nabidka-kd-a-orientace-v-ms-teams
https://www.facebook.com/events/448120266329640
https://www.instagram.com/kariernidenmendelu/
https://kariera.mendelu.cz/
https://www.instagram.com/kariernidenmendelu/
https://kariera.mendelu.cz
https://m.facebook.com/events/448120266329640
https://www.facebook.com/events/448120266329640
https://www.instagram.com/kariernidenmendelu/
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    Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Sídlo společnosti: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov
Kontaktní osoba: Mgr. Eva Hebelková
Funkce/pozice: Odbor finančně personální, referent personálního oddělení
E-mail: eva.hebelkova@nature.cz
Telefon: +420 951 421 185, +420 731 393 998

www.nature.cz

Kdo jsme: 

Jsme resortní organizací Ministerstva životního prostředí. Zajišťujeme odbornou i praktickou péči o přírodu 

a krajinu v České republice. Pečujeme především o chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace 

a národní přírodní památky. Poskytujeme odbornou podporu státní správě, administrujeme dotační progra‑

my, které pomáhají zlepšit stav naší krajiny. Pro ohrožené druhy rostlin a živočichů připravujeme záchranné 

programy či programy péče. Jsme vědeckým orgánem CITES, podílíme se na mezinárodních projektech.

Poptávané pozice:

• aktuálně volné pozice jsou na stránkách: www.ochranaprirody.cz/o-aopk-cr/vyberova-rizeni/volna-mista

Co požadujeme:

• VŠ vzdělání (min. magisterský stupeň)

• specializace: přírodovědné, lesnické a zemědělské obory, ochrana přírody

• znalost práce na PC

• zájem o ochranu přírody a krajiny

• entuziasmus a nadšení pro společnou věc

• Pro výkon některých pozic je potřeba:

 – zkušenost s realizací a administrací dotačních programů a projektů

 – znalost anglického jazyka slovem i písmem

 – koordinační dovednosti

Co nabízíme:

• stabilní zaměstnání, které má smysl

• práci v přátelském kolektivu

• klouzavou služební/pracovní dobu

• zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, 5 dní tzv. sick days, stravenky, FKSP, multisport karta, jazy‑

kové kurzy)

Proč pracovat pro nás?

• Protože vaše práce může být i vaším koníčkem.

• Protože vám umožníme další odborný i osobní rozvoj.

• Protože vám umožníme skloubit pracovní i rodinný život.

• Protože to dává smysl.

mailto:eva.hebelkova%40nature.cz?subject=INFO
http://www.nature.cz
https://www.ochranaprirody.cz/o-aopk-cr/vyberova-rizeni/volna-mista/
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 AGROFERT, a.s.
Sídlo společnosti: Pyšelská 2327/2, 149 00 Praha 4 ‑ Chodov
Kontaktní osoba: Ing. Petra Adámková
Funkce/pozice: Personální specialistka
E-mail: Petra.adamkova@agrofert.cz
Telefon: +420 725 981 829

www.agrofert.cz

Kdo jsme:

Historie vzniku koncernu AGROFERT se datuje do roku 1993. Od doby svého vzniku se rozrostl. V současnosti 

koncern AGROFERT působí v 16 zemích světa a sdružuje 229 subjektů.

Na závěr pár čísel:

• V zemědělství pracuje 6 630 zaměstnanců.

• Obhospodařujeme 140 012 hektarů půdy.

• Řidiči v našich logistických společnostech ročně najezdí 23 580 910 km.

• 13 600 zaměstnanců z potravinářského sektoru zpracuje ročně více než 126 tisíc tun masa a 246 tisíc tun 

mléčných výrobků.

• Lesníci vysází ročně přes 20 milionů sazenic. A kde bude tvůj otisk?

Poptávané pozice:

Co požadujeme:

Nenašli jste nic? Žádná pozice? Pak pamatujte, že ŠTĚSTÍ PŘEJE PŘIPRAVENÝM, A PROTO: 

• Nebojte se a pošlete svůj životopis tam, kam Vás srdce táhne.

• Vyberte si lokalitu, firmu, obor, svého personalistu a prodejte se mu – třeba i v rámci trainee programu.

• Nezapomeňte, že CV musí být aktuální a o Vás.

• Bud‘te originální a nepište ho do předpřipravené CV šablony

• A pamatujte, že hledání vhodného místa je vlastně také už práce. Nepodceňte to!

• Vždy se najde firma, která Vás bude chtít a do které Vy budete patřit.

Instagram LinkedIn YouTube Co dělají zemědělci v zimě? Co se vaří v Synthesii?

• Technolog

• Účetní

• Chemik

• Zootechnik

• Agronom

• Ředitel prvovýroby

• Ošetřovatel

• Dřevorubec

• Lesní inženýr

• Produktový manažer

Více 
o AGROFERTU 
zde:

Aktuální 
volná místa 
naleznete zde:

mailto:Petra.adamkova%40agrofert.cz?subject=
https://www.agrofert.cz/
https://www.instagram.com/agrofertgroup/
https://www.linkedin.com/company/koncern-agrofert/mycompany/
https://www.youtube.com/channel/UCizggdh6_s-qy1E5hr4oeNg
https://youtu.be/wSkUEccllHI
https://youtu.be/VLBGdfZLenc
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   AGROTEC Group
Sídlo společnosti: Brněnská 74, 693 01 Hustopeče, okres Břeclav
Kontaktní osoba: Pavel Kašuba
Funkce/pozice: HR/PR marketingový specialista
E-mail: kasuba@agrotec.cz
Telefon: +420 602 122 565

www.agrotec.cz
www.agrotec.cz/kariera/spoluprace-vysoke-skoly

Kdo jsme: 

AGROTEC Group je největší dodavatel pozemní techniky v České republice. Zastupujeme značky země‑

dělské, stavební, osobní i nákladní techniky, mezi které patří například Case, New Holland, Steyr, Amazone, 

Iveco, Škoda, Kia a mnoho dalších.

Poptávané pozice:

• TRAINEE program – vhodný pro studenty VŠ

Co požadujeme:

• Proaktivitu a zájem o oblasti našeho podnikání.

• Kontakt z Vaší strany, i když třeba zrovna nikoho nehledáme.

• Přiložte pár vět o tom, proč bychom si měli vybrat právě Vás.

Co nabízíme:

• Možnost poznat nejen konkrétní pracovní pozici, ale řadu oblastí v určité divizi i celé firmě.

• TRAINEE program jako vhodný start pro pozice Produkt manažera, Marketingového specialisty apod.

• Práci TRAINEEHO se maximálně snažíme skloubit se studiem. 

• U nových členů týmu dbáme na adaptační proces – člověk v tom nezůstává sám.

AGROTEC Group je na trhu 30 let. Za tu dobu každoročně navyšuje nejen počet zaměstnanců, ale také 

obrat, který přesahuje 9 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 Group synonymem kvality, odpovědnosti 

a důvěry, kdykoliv se spolu potkáme.“

mailto:kasuba%40agrotec.cz?subject=
http://www.agrotec.cz
https://www.agrotec.cz/kariera/spoluprace-vysoke-skoly
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  Arboeko, s.r.o.
Sídlo společnosti: Bedřicha Smetany 230, 277 42 Obříství
Kontaktní osoba: Ing. Michaela Králová
Funkce/pozice: Personalistka
E-mail: personal@arboeko.com
Telefon: +420 724 569 386

www.arboeko.com

Kdo jsme: 

Jsme ARBOEKO, přední producent a velkoobchodní dodavatel okrasných a ovocných dřevin ve střední 

Evropě. Základní filozofií naší firmy je dodávat špičkový výpěstek a kvalitní komplexní služby. Historie naší 

společnosti sahá do roku 1995. Od roku 2007 jsme ryze českou firmou se  sídlem v Obříství a pobočkou 

ve Smržicích na Moravě. Naše společnost je garancí jistoty, stability a neustálého pokroku.

Poptávané pozice:

• Trainee program pro studenty

• Obchodník pro polský trh

Co požadujeme:

• Aktivní přístup k práci, kladný vztah k přírodě, spolehlivost, zájem pracovat v zahradnickém oboru, fyzickou 

zdatnost.

• Jednoduše řečeno, chceme šikovné, pracovité lidi, co mají rádi přírodu, nebojí se práce, jsou ochotni 

pracovat venku, chtějí si prohloubit své znalosti a dovednosti a posouvat se stále dopředu.

Co nabízíme:

• Práci v moderním inovativním prostředí,

• stabilitu a jistotu na vaší profesní cestě,

• další vzdělávání a rozšíření kvalifikace v oboru (školení, semináře, přednášky, exkurze,…),

• zajímavé firemní benefity (cafeterie, 5 týdnů dovolené, penzijní pojištění, jazykové kurzy, finanční odměny, 

firemní akce a další).

mailto:personal%40arboeko.com?subject=
http://www.arboeko.com
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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 
Funkce/pozice: Personalista
E-mail: monika.kriklova@alsol.cz

www.alsol.cz
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, Hostýnských vrchů a na Kroměřížsku. Široké územní rozpětí nabízí 

rozmanitou skladbu lesních porostů, ve kterých se uplatní pracovníci napříč všemi lesnickými obory.

Poptávané pozice:

• Adjunkt

Co požadujeme:

• SŠ lesnického směru, VŠ lesnického 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 know‑how, 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.

mailto:monika.kriklova%40alsol.cz?subject=
http://www.alsol.cz
http://alsol.cz/kariera
http://www.alsol.cz


Kariérní den 2021 — 13

 Atlas Copco Services s.r.o.
Sídlo společnosti: Holandská 1006/10, 639 00 Brno ‑ Štýřice 
Kontaktní osoba: Petra Boháčová, Marta Kalová
Funkce/pozice: HR Generalist
E-mail: jobs.cz@cz.atlascopco.com
Telefon: +420 533 441 076

www.atlascopco.com/cs-cz
atlascopcoservices.jobs.cz

Kdo jsme: 

Atlas Copco není tak vidět, ale je skoro všude. Naším světem jsou kompresory, vakuové vývěvy, průmyslové 

nářadí a stavební stroje. Původně malá švédská firma, založená v roce 1873, se dnes může pyšnit více než 

39 000 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 500 zaměstnanců.

Poptávané pozice:

• GL Accountant / Junior Accountant

• Cash & Bank Specialist

• Cash Collector, Cash Allocator

• 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

• neformální a přátelskou firemní kulturu a k tomu nejkrásnější výhled na Brno, venkovní terasu a relaxační zónu

mailto:jobs.cz%40cz.atlascopco.com?subject=
https://www.atlascopco.com/cs-cz
https://atlascopcoservices.jobs.cz/
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 Biskupství ostravsko-opavské, Biskupské lesy
Sídlo společnosti: Kostelní náměstí 3172/1, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava

https://doo.cz/hospodarska-cinnost/biskupske-lesy.html

Kdo jsme: 

Biskupské lesy vznikly dne 1. 7. 2014 jako samostatný odbor Biskupství ostravsko‑opavského. Jejich úkolem je 

spravovat lesní majetek a hospodařit s ním dle platných zákonů České republiky. Jde především o nakládání 

s pozemky určenými k plnění funkcí lesa, provozními a bytovými budovami a technickou infrastrukturou.

https://doo.cz/hospodarska-cinnost/biskupske-lesy.html
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  Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Sídlo společnosti: Líšeňská 33a, 636 00 Brno
Kontaktní osoba: Mgr. Jana Mazálková
Funkce/pozice: Vedoucí personálního oddělení
E-mail: jana.mazalkova@cdv.cz
Telefon: +420 601 351 300

www.cdv.cz

Kdo jsme: 
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. (CDV), je veřejnou výzkumnou institucí zřízenou podle zákona 341/2005 

Sb., a jedinou výzkumnou organizací v působnosti Ministerstva dopravy. 

Zabývá se obory, jako jsou bezpečnost silničního provozu, technologie výstavby, údržby, oprav a rekonstrukcí 

dopravní infrastruktury včetně geotechnických aspektů a diagnostiky dopravních staveb.

Dále řeší dopady dopravy a její infrastruktury na životní prostředí, ale také ekonomiku dopravy, multimodální 

dopravu, dopravní psychologii, vzdělávání v dopravě, modelování dopravní poptávky, geografické informačními 

systémy, odbavovací a parkovací systémy a telematické řídicí systémy.

Zaměřuje se také na smart mobilitu a nové technologie, jako jsou kupříkladu autonomní systémy a další 

výzvy dopravy pro budoucnost.

Poptávané pozice:
• Zpracovatel/ka strategických dokumentů v oblasti BESIP 

• Analytik/analytička v oblasti BESIP 

• Specialista/ka na hodnocení znečištění ovzduší vlivem dopravy 

• Výzkumný/á pracovník/ce pro hodnocení hluku z dopravy 

Co požadujeme:
• VŠ vzdělání přírodovědného, technického nebo ekonomického směru

• nadšení do práce a ochotu se naučit něco nového

• pečlivost, svědomitost

• schopnost umět spolupracovat v týmu, ale také samostatně 

Co nabízíme:
• odborné vedení a rozvoj

• podpora dalšího vzdělávání – možnost absolvování stáží, seminářů, konferencí proplacených 

zaměstnavatelem

• pružná pracovní doba (pevná část 10:00–14:00)

• 5 týdnů dovolené

• plně hrazená Multisport karta (vstup na sportoviště a wellness zdarma)

• dotované stravování v místě pracoviště

• příspěvek na životní a penzijní pojištění

• pravidelné příspěvky na kulturní a volnočasové akce 

www.cdv.cz

www.facebook.com/centrumdopravnihovyzkumu

www.youtube.com/watch?v=zdhUyxoy_YA

mailto:jana.mazalkova%40cdv.cz?subject=
http://www.cdv.cz
http://www.cdv.cz
https://www.facebook.com/centrumdopravnihovyzkumu
http://www.youtube.com/watch?v=zdhUyxoy_YA
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 Coca-Cola HBC Česko a Slovensko s. r. o. 
Sídlo společnosti: Českobrodská 1329, 198 21 Praha 9
Kontaktní osoba: Anna Wojtková
Funkce/pozice: EVP Specialista 
E-mail: kariera@cchellenic.com
Telefon: +420 704 878 566

www.cz.coca-colahellenic.com
www.coca-cola.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 Praze‑Kyjích a řadu obchodních a distribučních center.

Poptávané pozice:

• Management Trainee

• Další aktuálně poptávané pozice vhodné pro absolventy jsou vyznačeny ve výpisu na webu coca‑cola.

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, které tě onboardingem provede

• práci pro světoznámou značku

• široké portfolio benefitů

mailto:kariera%40cchellenic.com?subject=
https://cz.coca-colahellenic.com/cz/o-nas/o-spolecnosti
https://coca-cola.jobs.cz/
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 czech futral s.r.o.
Sídlo společnosti: B. Němcové 432, 760 01 Zlín
Kontaktní osoba: Jan Klusák
Funkce/pozice: Jednatel
E-mail: klusak@czech-futral.cz
Telefon: +420 775 939 596

www.futralovna.cz

Kdo jsme: 

Jsme výrobci krytů na mobilní telefony s možností personalizace vlastních motivů. Naše portfolio se rozrostlo 

o výrobu dřevěných krytů i z PU kůže. Máme za sebou testování výroby krytů z pravé kůže a v letošním roce 

se chceme zaměřit i na další materiály. Dále nabízíme výrobu dřevěných krabiček v různých velikostech 

a provedeních, s možností gravírování. Cílíme na firemní klientelu a uspokojování jejich potřeb v oblasti 

marketingu a merche, kde se zaměřujeme zejména na originální zakázkové a dárkové předměty.

Koho poptáváme:

• Dřevaře – designery pro návrhy a vývoj výrobků, produktových inovací a individuálních projektů na míru

• Studenty pro praxi s možností následného zaměstnání

Co požadujeme:

• kreativitu 

• flexibilitu

• spolehlivost

• proaktivní přístup k práci

• zájem o sledování novinek a trendů v oblasti dřevěných designových dárkových předmětů

Co nabízíme:

• pohodové prostředí malé rodinné firmy

• nadšený a přátelský tým

• prostor pro realizaci vlastních nápadů

• home‑office a volnou pracovní dobu

• práce na semestrálních, bakalářských a diplomových pracích

mailto:klusak%40czech-futral.cz?subject=
http://www.futralovna.cz
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  Danzer Bohemia – Dýhárna s.r.o.
Sídlo společnosti: Křivenice 1, 277 03 Horní Počaply 
Kontaktní osoba: Alice Dolanská
Funkce/pozice: Head of Human Resources
E-mail: alice.dolanska@danzer.com
Telefon: +420 315 630 700

www.danzer.com
www.danzer.cz

Kdo jsme: 

Danzer Bohemia – Dýhárna s.r.o. je součástí mezinárodní skupiny Danzer s více než osmdesátiletou tradicí, 

jež se zabývá výrobou a prodejem dýhy, podlahových lamel a dýhových sesazenek. Skupina Danzer má 

18 kanceláří a závodů v Severní Americe a Evropě. Jedním z nejdůležitějších faktorů úspěchu je rozmanitost 

našich zaměstnanců. Pocházejí z téměř 40 zemí a mluví více než 30 jazyky.

Společnost Danzer v České republice zaměstnává cca 600 lidí ve dvou výrobních závodech – v Křivenicích 

u Mělníka a v severních Čechách v Raspenavě nedaleko Frýdlantu.

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

mailto:alice.dolanska%40danzer.com?subject=
http://www.danzer.com
http://www.danzer.cz
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   De Heus, a.s.
Sídlo společnosti: Marefy 144, 685 01 Bučovice
Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Kouřilová
Funkce/pozice: Personální manažerka
E-mail: zkourilova@deheus.com
Telefon: +420 606 739 622

www.deheus.cz
www.deheus.cz/kariera

Kdo jsme: 

Společnost De Heus a.s. je českou pobočkou mezinárodní společnosti De Heus Animal Nutrition, která patří 

mezi 3 největší výrobce krmiv v Evropě. Naše továrny v Marefách u Bučovic a v Běstovicích u Chocně ročně 

vyprodukují 315 000 tun krmiv. V loňském roce jsme spustili výrobu v továrně v Kendicích u Prešova, díky 

které budeme moci rychleji reagovat na potřeby našich zákazníků na Slovensku a Maďarsku. 

Zabýváme se výrobou a prodejem krmných směsí, premixů a koncentrátů pro hospodářská zvířata. Klientům 

nabízíme komplexní poradenský servis v oblasti výživy skotu, prasat, drůbeže, koní i králíků. Kromě produktové 

řady De Heus máme vlastní řadu krmiv pro koně a drobnochovy – Energys a Energys HOBBY.

Naším mottem je Powering Progress. – koncept založený na pěti unikátních pilířích, které jsou klíčem k úspě‑

chu nás i našich zákazníků. Spolu s nadšením a silou našeho týmu jsme proto jedineční. Staň se jedním 

z nás a umožníme Ti VYrůst.

Co nabízíme:

• studentské praxe a placené stáže pro studenty i absolventy různých oborů, zejména Provozně ekonomické 

a Agronomické fakulty Mendelovy univerzity

• spolupráci na projektech a závěrečných pracích

• možnost spolupráce během 5. ročníku studia

• časem možný zaměstnanecký poměr s mnoha benefity pro všechny mladé šikovné specialisty na výživu 

hospodářských zvířat s duší obchodníka, kteří mají zájem pracovat a dále se vzdělávat ve studovaném 

oboru.

Více informací o nás či aktuální nabídce volných pracovních najdete na webu www.deheus.cz a facebooko‑

vých profilech De Heus a.s., Energys a Energys HOBBY.

mailto:zkourilova%40deheus.com?subject=
http://www.deheus.cz
http://www.deheus.cz/kariera
http://www.deheus.cz
https://www.facebook.com/deheuscz
https://www.facebook.com/energys.krmivaprokone/
https://www.facebook.com/Energyshobby
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      Dobrovolnické centrum 67
Sídlo společnosti: Bratislavská 210/26, 602 00 Brno 
Kontaktní osoba: Ing. Kateřina Kalábová
Funkce/pozice: Koordinátor dobrovolnických příležitostí
E-mail: info@dc67.cz
Telefon: +420 776 594 804

www.dc67.cz

Kdo jsme: 

Dobrovolnické centrum 67 sdružuje nabídku lokálních i mezinárodních dobrovolnických možností. 

Propojujeme zájemce o dobrovolnickou pomoc s neziskovými organizacemi a informujeme o způsobech 

zapojení se do zahraničních dobrovolnických příležitostí.

Podporujeme mladé a aktivní lidi, kteří se zajímají o dění kolem sebe a chtějí investovat svůj čas smyslupl‑

ně. Umožňujeme jim stát se součástí neziskových organizací, potkat nové lidi, cestovat na zajímavá místa, 

naučit se něco nového a zažít svět.

Poptávané pozice:

• Lokální dobrovolník, mezinárodní dobrovolník

• Stážista v Dobrovolnickém centru 67

Co požadujeme:

• Lokální dobrovolník, mezinárodní dobrovolník: 

 – požadavky se mění dle pravidel jednotlivých dobrovolnických programů či spolupracujících organizací

• Stážista v Dobrovolnickém centru 67: 

 – znalost českého nebo anglického jazyka

 – motivaci a zájem o téma dobrovolnictví

 – zodpovědnost, spolehlivost, samostatnost

Co nabízíme:

• Lokální dobrovolník, mezinárodní dobrovolník: 

 – smysluplné využití volného času, nové zkušenosti, kontakty a zážitky

• Stážista v Dobrovolnickém centru 67:

 – Získáš přehled o dobrovolnických projektech jak doma, tak ve světě.

 – Zorientuješ se v neziskovém sektoru, poznáš brněnské neziskovky, které se věnují různým tématům.

 – Naučíš se pořádat větší akce, workshopy i večerní programy.

 – Dostaneš prostor realizovat se v oblasti propagace a prezentace naší organizace na akcích.

 – Odneseš si zážitky a zkušenosti s prací v týmu.

 – Budeš mít prostor rozvíjet se v oblasti tvých silných stránek a projevit svou iniciativu např. kreativní 

grafické práce, fotografování na akcích apod.

 – Důležitou součástí je naše podpora a zpětná vazba.

mailto:info%40dc67.cz?subject=
http://www.dc67.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: Ing. Ivana Chlumáková
Funkce/pozice: Specialista Employer Brandingu
E-mail: ivana.chlumakova@eon.cz
Telefon: +420 704 986 183

www.eon.cz
www.kariera.eon.cz

Kdo jsme: 

Jsme skupina E.ON, dodáváme elektřinu a plyn do vašich domovů, firem i obcí. Našim zákazníkům pomá‑

háme šetřit peníze i přírodu. Přes 20 % naší energie pochází z obnovitelných zdrojů, což nás řadí na první 

místo mezi velkými dodavateli v ČR.

Na území České republiky zaměstnáváme 3 tisíce zaměstnanců a coby zaměstnavatel se pravidelně umis‑

ťujeme v žebříčcích TOP zaměstnavatelů ČR. Naše firemní kultura se zakládá na stabilitě velkého korporátu, 

ale škrobenost a prázdné fráze u nás nečekejte!

Poptávané pozice:

• Projektový manažer

• IT konzultant

• Controller

• Finanční účetní

• Auditor

• Market risk manager a další obchodní, administrativní a ekonomické pozice

Co požadujeme:

• nadšení pro práci

• inovativní a kreativní myšlení

• zodpovědné a otevření chování

• ochotu dále se vzdělávat a rozvíjet

• prozákaznickou orientaci

Co nabízíme:

• Stojíme na pevných základech. Nemusíte se bát, že za týden zavřeme, nebo že vám nepřijde výplata.

• Můžete u nás čerpat zkušenosti od kolegů, kteří jsou v oboru už nějaký ten pátek a zároveň přinášet 

nové nápady.

• Podporujeme osobní i profesní rozvoj. Poradíme vám, kudy kam a nabídneme nejen jazykové kurzy.

• U pozic, u kterých to dává smysl, umožňujeme pružnou pracovní dobu. Někdy je třeba pracovat o trochu 

déle, jindy to zas můžete zabalit o něco dřív.

 

Aktuální informace včetně otevřených pracovních pozic naleznete na kariérním webu www.kariera.eon.

cz, Facebooku a Instagramu E.ON Kariéra. Pokud nenajdete, co hledáte, nebojte se nám napsat  

na EBR_HR@eon.cz nebo se zaregistrujte do našeho Talent Poolu.

mailto:ivana.chlumakova%40eon.cz?subject=
http://www.eon.cz
http://www.kariera.eon.cz
http://www.kariera.eon.cz
http://www.kariera.eon.cz
https://www.facebook.com/eonkariera
https://www.instagram.com/eonkariera/
mailto:EBR_HR%40eon.cz?subject=
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 EY
Sídlo společnosti: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město
Kontaktní osoba: Renata Fulínová
Funkce/pozice: HR Marketing Specialist
E-mail: renata.fulinova@cz.ey.com
Telefon: +420 731 642 784

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 Forenzní služby, Consulting, Právo nebo Strategie 

a transakce. Mezi naše klienty patří dvacet firem z české TOP 30, ale radíme i start‑upům nebo začínajícím 

podnikatelům. V EY spojujeme výjimečné lidi, abychom společně vytvářeli lépe fungující svět. A když máš 

přístup k největším firmám na trhu, dokážeš svět kolem sebe změnit jedinou dobrou otázkou. Troufneš si?

Poptávané pozice:

• Pro studenty nabízíme pozice na part‑time s možností přechodu na full‑time. Zvládneš tak skloubit práci, 

školu i osobní život. Vyjdeme ti vstříc při plánování práce. Rádi bychom tě měli k dispozici alespoň na tři 

dny v týdnu. Ale neboj, nestane se, že bys neměl čas připravit se na zkoušky nebo vyrazit na akci s ka‑

marády. Když ti půjde práce od ruky, určitě se domluvíme na prodloužení spolupráce. Většina našich pozic 

je vhodná pro absolventy. Více informací najdeš na našem webu.

Co požadujeme:

• Hodil by se nám někdo jazykově dobře vybavený, (český/slovenský a anglický jazyk je „must‑have“), kdo 

si rozumí s čísly stejně dobře jako s lidmi, ovládá počítač (MS Office) a ideálně má vysokoškolský titul. 

Předchozí pracovní či studijní zkušenosti jsou body navíc. Oceníme také spolehlivost, odvahu a nadšení. 

A taky zdravý selský rozum a ochotu se učit.

Co nabízíme:

• Budeš v partě lidí, se kterými si budeš rozumět.

• Každý den se budeš učit nové věci na smysluplných projektech.

• Můžeš to s námi zkusit už při škole.

• Zvládneš skloubit práci, školu i osobní život.

• Vše potřebné tě naučíme a poskytneme ti skvělé zázemí.

• Vybavíme tě laptopem a iPhonem i pro soukromé účely.

• Dostaneš šanci udělat si řadu certifikací a vzdělávacích kurzů.

• Poskytneme ti 5 týdnů dovolené + 5 sick days a 13 500 Kč ročně v Benefit bodech.

Pro nejnovější informace nás sleduj na Facebooku a Instagramu nebo mrkni na naše kariérní stránky.

Nenech si ujít podcast Cesta s EY, kde si můžeš poslechnout rozhovory jak s našimi kolegy, tak s dalšími 

zajímavými hosty.

Podívej se na naše nejnovější videa, která ti přiblíží práci v EY.

mailto:renata.fulinova%40cz.ey.com?subject=
https://cestasey.cz/
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 FE fundinfo (Czechia) s.r.o.
Headquarters: Holandská 878/2, 639 00 Brno
Contact Person: Mgr. et Mgr. Richard Žáček
Funkce/pozice: Senior HR / Office Manager
E-mail: richard.zacek@fefundinfo.com
Telefon: +420 776 799 320

www.fe-fundinfo.com

Who we are: 

FE fundinfo is the leading investment fund data and technology provider who facilitates better, more 

efficient investing by connecting fund managers and fund distributors and enabling them to share and 

act on trusted information.

Our large network of partners trusts us to ensure the seamless transfer of timely and accurate data, crucial 

to enriching their own propositions. We work with a range of solutions providers across the industry, such 

as financial institutions, data vendors, software providers, technology companies, ratings agencies and 

other investment data entities.

Vacancies:

• Data Analyst

Requirements:

• Fluent in spoken and written English.

• Basic level of spoken and written German or French is required.

• Knowledge of another language would be an advantage.

• Educated to degree level.

• Proficient in MS Office, particularly Excel.

• Motivated, with attention to detail and aptitude for accuracy.

• Able to work deadlines and targets, whilst delivering a high quality of work.

• Strong listening, communication and analytical skills are essential.

• Should be a good team player.

• Ability to grasp new task quickly, and a desire to learn new concepts.

What we offer:

On the top of a competitive salary, we offer the following benefits:

• 120 CZK food vouchers per day worked.

• Edenred Benefits Card.

• Multisport card fully paid by the company.

• 5 weeks of annual leave.

• Paid sick leave.

• Additional pension insurance contributions.

• Team building activities.

mailto:richard.zacek%40fefundinfo.com?subject=
http://www.fe-fundinfo.com
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 FNZ (UK) – Ltd. – Czech Branch
Company address: Rašínova 637/7, 602 00 Brno
Contact Person: Kirstin Campbell
Job title: Recruitment Business Partner
E-mail: recruitment2@fnz.co.uk 

www.fnz.com
www.fnz.com/careers

Who we are:
FNZ is the market‑leading provider of technology and administration services to major financial institutions 
in the platform and wealth management sectors across the globe. We partner with life companies, banks, 
asset managers and discretionary wealth managers to enable them to develop and distribute financial 
products and services to their customers across all major distribution channels. 
We pride ourselves on creating solutions that are flexible, transparent and scalable, reflecting the latest 
market, demographic and regulatory trends worldwide.
FNZ has experienced exceptional growth in the past decade, both in terms of assets‑under‑administration 
and also through the substantial expansion of our international footprint.
Today, we are responsible for over £500 billion in assets‑under‑administration, held by around seven million 
customers of some of the world’s largest financial institutions, including Standard Life , Barclays, Lloyds 
Banking Group, Aviva, Quilter, Santander, Vanguard, Generali, Zurich, UOB, UBS, National Australia Bank 
and BNZ. 
FNZ now employs over 3,000 people in the United Kingdom, the US, Australia, New Zealand, Europe, China, 
Singapore, Hong Kong and the Czech Republic. 

Vacancies:
• Production Support Developer
• Paid Internships:  Analyst Developer and Analyst Tester 

Requirements:
• To join FNZ you do not have to be an experienced specialist, but you should be hardworking, driven and 

willing to learn!
• Confident with English language skills and interested in working for a global company.
• A clear passion for working in a technology and software driven career
• For those interested in our technology internships, you must currently be pursuing a degree and have 

an interest in joining a global technology company. 

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.
• In house yoga, ski trips, office in the city centre, rugby team
• Weekly social and team‑bonding events.
• 26 days of vacation, 7 sick days, meal vouchers, cafeteria,…

mailto:recruitment2%40fnz.co.uk?subject=
https://www.fnz.com/
https://www.fnz.com/careers
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     Future Farming s.r.o.
Sídlo společnosti: Vídeňská 188/119d, 619 00 Brno
Kontaktní osoba: Natalie Vrtělková
Funkce/pozice: Event koordinátor 
E-mail: vrtelkova@imfrontman.com
Telefon: +420 725 116 489

www.futurefarming.cz

Kdo jsme: 
Společnost Future Farming staví aquaponické farmy, je generálním dodavatelem technologie a know‑how. 
Propojujeme intenzivní chov ryb s pěstováním rostlin na vodě. Jediným vstupem do tohoto systému je 
krmivo pro ryby, které si sami vyrábíme a dohlížíme na jeho maximální kvalitu. Rybí výkaly jsou bakteriální 
přeměnou rozloženy na živný roztok sloužící jako přírodní hnojivo pro rostliny. Rostliny vytváří v systému 
hustou kořenovou síť, která efektivně čistí vodu, aby ji bylo možné vrátit zpět k rybám. Pro růst rostlin i ryb 
vytváříme ideální podmínky a  implementujeme do celého procesu nejmodernější technologie osvětlení, 
měřicích jednotek, ohřevu vody a další. 

Poptávané pozice:
• Asistentka projektové manažerky
• Pracovník aquaponické firmy
• Rybářský pracovník aquaponické firmy

Co požadujeme:
• Asistentka projektové manažerky:

 – mít základy anglického jazyka a vynikající znalost psané i mluvené češtiny 
 – vlastnit řidičský průkaz sk. B, být aktivní řidič
 – umět psát všemi deseti nebo umět psát velmi rychle (doslovné přepisování jednání)
 – samostatně ovládat počítač a umět pracovat v Google prostředí: E‑mail, disk, textové dokumenty, 
tabulky, kalendář, formulář prezentace

 – orientovat se na internetu, zvládnout si vyhledat postupy, které neznáte
 – být samostatný/á, flexibilní a odolný/á vůči stresu.

• Pracovník / rybářský pracovník aquaponické farmy:
 – min. SŠ vzdělání (VŠ vzdělání v oboru zemědělského, rybářského směru výhodou)
 – zkušenost s prací v intenzivní akvakultuře a pěstováním rostlin ve sklenících a hydroponií výhodou
 – zodpovědnost, spolehlivost, komunikativnost a být trochu i puntičkář
 – být odolný vůči stresu, mít chuť učit se novým věcem
 – znalost G Suite prostředí (tabulky, dokumenty), potravinářský průkaz

Co nabízíme:
• příjemný a profesionální kolektiv, ve kterém se vzájemně podporujeme 
• účast na unikátním projektu
• kariérní růst, prostor pro realizaci nápadů
• čtyři týdny dovolené, zaměstnanecké benefity 

www.facebook.com/futurefarmingcz
www.instagram.com/futurefarmingcz
www.youtube.com/channel/UC5H1lPvASnRxv6izOyPG1LQ

mailto:vrtelkova%40imfrontman.com?subject=
https://www.futurefarming.cz/
https://www.facebook.com/futurefarmingcz
https://www.instagram.com/futurefarmingcz/
https://www.youtube.com/channel/UC5H1lPvASnRxv6izOyPG1LQ
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 Gardner Denver CZ + SK, s.r.o.
Headquarters: Veveří 11, 616 00 Brno
Contact person: Mgr. Petra Buřvalová
Funkce/pozice: HR Generalist
E-mail: petra.burvalova@gardnerdenver.com
Telefon: +420 725 352 107

www.gdbrno.com

Who we are: 

We are a US company and we provide every kind of administrative and financial service to our European 

branches. We have been in Brno since 2011 and we quickly grew from the original 30 employees to 230+. 

We work in an international environment and we are a diverse group of people, languages and experiences. 

We communicate daily with customers across Europe and, in total, we can offer greetings in at least ten 

languages. If you want to get to know us better, you can find our office on Veveří Street.

We look for:

• Accounts Payable Coordinator (with English / Italian / German)

• Accounts Payable Coordinator (with English / German / French)

• General Ledger Accountant (with German / French / Italian)

• Cash Allocation Specialist (with English)

• VAT Compliance Specialist (with English)

• Internal Auditor (with English)

• Sales Coordinator (with German / French / Italian)

Requirements:

• secondary / University education

• communicative English is a must, other languages are advantage

• good communication skills (written & verbal)

• knowledge of any ERP / CRM system is an advantage

• advanced PC literacy (MS Office – Outlook, Excel)

• methodical, accurate and detail‑conscious approach

• previous working experience is welcome

We offer:

• Meal Vouchers, Flexi Pass Vouchers or Multisport card

• 5 weeks of holiday, Birthday leave, Sick Days

• flexible working hours

• financial contribution to education

• contribution to Pension / Life Insurance

• annual financial bonus and other benefits 

www.facebook.com/GardnerDenverBrno/ 

www.linkedin.com/company/gardner-denver/mycompany

mailto:petra.burvalova%40gardnerdenver.com?subject=
http://www.gdbrno.com
http://www.facebook.com/GardnerDenverBrno/
https://www.linkedin.com/company/gardner-denver/mycompany/
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 Generali Česká pojišťovna a.s.
Sídlo společnosti: Spálená 75/16, 110 00 Praha 1
Kontaktní osoba: Ing. Kristýna Zárubová
Funkce/pozice: Specialista náboru
E-mail: kristyna.zarubova@generaliceska.cz
Telefon: +420 702 016 368

www.generaliceska.cz
www.generaliceska.jobs.cz

Kdo jsme: 

Generali Česká pojišťovna představuje moderní finanční instituci se silnou znalostí českého trhu a me‑

zinárodním zázemím. Naše kořeny sahají hluboko do 19. století. Jsme univerzální pojišťovnou, která nabízí 

profesionální a praxí prověřená řešení pro široké spektrum klientů. Díky možnosti připravit pojištění plně 

odpovídající potřebám klienta si u nás vybere opravdu každý. Generali Česká pojišťovna je snadno dostupná 

napříč celou Českou republikou, a to nejen ve velkých městech, ale i v těch menších. Zhruba 4 500 za‑

městnanců a 6 000 obchodních zástupců je připraveno pomoci klientům s řešením jejich specifických 

potřeb. Máme zhruba 4 miliony klientů, spravujeme více než 9 milionů pojistných smluv a náš tržní podíl 

na domácím trhu dosahuje 26,7 %.

Poptávané pozice:

Nejsme jen „pojišťováci“ – nabízíme pozice v následujících oblastech: 

• Likvidace, Call centrum, Správa smluv (Brno)

• Analýza, Finance, Pojistná matematika (zejména Praha)

• Produktový management a Risk management (Praha)

• Marketing, PR, Komunikace, HR, IT (vývoj, správa) a spousta dalšího (zejména Praha)

Co požadujeme:

• chuť učit se novým věcem – to je pro nás nejdůležitější

• ochotu dále se vzdělávat a získávat zkušenosti od seniornějších kolegů

• velmi dobré komunikační schopnosti se zaměřením na cíl

• proklientské myšlení a schopnost přizpůsobit se změnám

• vysoké pracovní nasazení a proaktivitu

Co nabízíme:

• zajímavou a odbornou práci pro jedničku na trhu

• pozice vhodné pro absolventy bez praxe z pojišťovnictví (na HPP i DPP)

• perspektivu kariérního růstu v prostřední skupiny Generali, široké možnosti dalšího vzdělávání a rozvoje

• moderní pracovní prostředí a nástroje komunikace

• bohatý systém benefitů (5 týdnů dovolené, dalších 5 dnů volna na zdravotní nebo osobní účely navíc, 

benefitní systém Cafeterie, stravenky v hodnotě 120 Kč, příspěvky na životní pojištění a penzijní spoření, 

karta Multisport, sportovní a kulturní aktivity, slevy na naše produkty i u partnerů a mnoho dalšího) 

Více informací o konkrétních nabídkách spolupráce včetně důvodů, proč k nám, naleznete  

na generaliceska.jobs.cz.

mailto:kristyna.zarubova%40generaliceska.cz?subject=
http://www.generaliceska.cz
https://generaliceska.jobs.cz/
http://generaliceska.jobs.cz
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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
Funkce/pozice: University Relations
E-mail: Martina.Hanusova@Honeywell.com, UniversityBrno@Honeywell.com 
Telefon: +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 zahrnující divize Aerospace a Safety & Productivity 

Solutions. Součástí brněnského centra je také jeden ze čtyř světových Global IT Hubů, který podporuje 

businessy Honeywellu napříč všemi kontinenty.

Poptávané pozice:

• Nabízíme pozice pro studenty a čerstvé absolventy PEF (především Systémové inženýrství a informatika, 

Inženýrská informatika, Finance a Management).

• Part‑time: PMO/SAP Intern, Technical Support, SW Developer

• Juniorní pozice: např. IT Project Management Specialist, Business Analyst, Software Engineer nebo PMO 

Analyst

Co požadujeme:

• komunikativní angličtina a znalosti v požadovaném oboru ze školních projektů

• MS Office 

• na PMO pozice: povědomí o projektovém managementu, ERP systémech

• na IT a Software pozice: programování v JAVA, C/C++, .NET, Python, JavaScript a další

• zájem o dlouhodobou spolupráci

Co nabízíme:

• pracovní pozice pro čerstvé absolventy

• part‑time pozice, které snadno skloubíte s rozvrhem

• spolupráci na závěrečných pracích

• exkurze, dny otevřených dveří, odborné přednášky

• workshopy, hackathony a soutěže pro studenty

mailto:Martina.Hanusova%40Honeywell.com?subject=
mailto:UniversityBrno%40Honeywell.com?subject=
http://www.honeywell.com
https://honeywell.jobs.cz/
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 IBM Client Innovation Centre Brno
Sídlo společnosti: Technická 21, 616 00 Brno

IBM Smarter University
Internship Program

E-mail: students@cz.ibm.com 
www.facebook.com/LifeAtIBM.EMEA
www.ibm.com/cz-cs/
ibm.biz/yourstart

Kdo jsme: 

Společnost IBM je největším poskytovatelem řešení a služeb informačních technologií na světě. Mezi hlavní 

aktivity IBM Client Innovation Centre Brno patří poskytování strategických outsourcingových služeb – pod‑

pora vzdálených serverů a aplikací, síťové služby a zákaznická podpora stovkám klientů z celého světa, 

od předních bank až po farmaceutické společnosti. IBM má širokou škálu 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, Linux, Unix, AIX, Storage, VMWare, Citrix, Oracle, 

Mainframe, System Management, DB2, Security,...

• 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 (angličtina, němčina, francouzština, holandština, španělština atd.)

• Aktuální nabídka pozic: ibm.biz/jobsbrnocz

Co nabízíme:

• 5 týdnů dovolené

• flexibilní pracovní dobu 

• životní a penzijní pojištění

• možnost vzdělávání 

• příplatky ke mzdě nad rámec zákona a další formy odměňování

• zvýhodněný mobilní tarif, možnost zvýhodněného nákupu akcií IBM a další

• mezinárodní prostředí s více než 90 národnostmi

mailto:students%40cz.ibm.com?subject=
https://www.facebook.com/LifeAtIBM.EMEA
http://www.ibm.com/cz-cs/
https://www.ibm.com/cz-en/employment/internships/
https://www.ibm.com/cz-en/employment/index.html#jobs?%23jobs=&job-search=Brno
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 Infosys (Czech Republic) Limited s.r.o.
Headquarters: Vlněna 526/1, 602 00 Brno
Contact Person: Pavla Kubelková
Funkce/pozice: Internal Communication & Employer Branding specialist
E-mail: pavla.kubelkova@infosys.com
Telefon: +420 703 490 613

www.infosysbpm.com/czech-republic

Who we are: 

Infosys Czech Republic focuses on business‑to‑business transformative services for its clients across 

the globe. Moreover, Infosys is leading the market towards next‑generation consulting, technology and 

outsourcing solutions. From its Brno Deliver Centre Infosys provides technical and non‑technical support to 

more than 26 multinational corporations. We have a diverse employee base, ranging from fresh graduates 

to qualified professionals with an extensive industry‑wide experience. Our employees represent over 

65 nationalities and our official business language is English.

Job opportunities for you:

• Technical Support Specialist with Portuguese or Spanish

• Service Desk Specialist with German

• Technical Support Specialist with Hungarian or Romanian

• Customer Support with French

• Service Desk Specialist with Swedish

• Service Desk Specialist with Dutch or Danish

We are looking for:

• communicative level of English and other required language

• willingness to learn new things and grow with us

• communication and negotiation skills 

• at least user knowledge of Microsoft Office, Windows

We offer:

• long‑term and stable cooperation

• performance bonus

• meal vouchers

• language courses

• 5th week of leave

• organized training sessions during the first weeks and further upskilling courses (online, with our experts)

• brand new offices (Vlnena street) with a game room, a silent zone, kitchenettes, a terrace in the center 

of Brno

• teambuilding activities

www.infosysbpm.com/czech-republic

www.youtube.com/watch?v=ChtKsOeM2kE&feature=emb_logo

www.youtube.com/watch?v=IXOTvtMYNTo

mailto:pavla.kubelkova%40infosys.com?subject=
http://www.infosysbpm.com/czech-republic
http://www.infosysbpm.com/czech-republic
http://www.youtube.com/watch?v=ChtKsOeM2kE&feature=emb_logo
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  Ing. Jan Kopřiva
Sídlo společnosti: Marie Pavlíkové 1983, 666 01 Tišnov
Kontaktní osoba: Ing. Jan Kopřiva
Funkce/pozice: majitel
E-mail: jan@jankopriva.cz
Telefon: +420 607 535 220

www.jankopriva.cz

Kdo jsme: 

Jsme rodinná firma věnující se interiérové zeleni. Navrhujeme a dodáváme interiérovou zeleň na klíč pro firmy 

i soukromé objekty. Specializujeme se na hydroponicky a polohydroponicky pěstované rostliny. Realizujeme 

zelené stěny, solitérní i sesazované rostliny, letničkové výsadby a sezónní dekorace. Chceme, aby naše práce 

měla smysl a dělala lidem radost. Naše motto: „Abyste se cítili dobře tam, kde trávíte svůj čas.“

Poptávané pozice:

• Interiérový zahradník – pravidelná péče o rostliny u zákazníků

Co požadujeme:

• cit pro rostliny a lásku k přírodě

• zájem o nové a moderní pěstební způsoby

• pečlivost

• dobrou fyzickou kondici

• samostatnost

• pozitivní přístup k práci

Co nabízíme:

• různorodou zahradnickou práci uvnitř i venku u našich zákazníků v Brně formou pravidelné péče o inte‑

riérové rostliny, zelené stěny a venkovní terasy – tj. zálivka, oprášení, rosení, sběr žlutých listů, kontrola 

proti škůdcům

• rádi pomůžeme s prohloubením potřebných odborných znalostí

• možnost dalšího profesního růstu

• zázemí rodinné firmy

• práci na částečný pracovní úvazek na různých místech v Brně

www.instagram.com/jan_kopriva_flowers/

www.facebook.com/jankopriva.cz/

mailto:jan%40jankopriva.cz?subject=
http://www.jankopriva.cz
https://www.instagram.com/jan_kopriva_flowers/
https://www.facebook.com/jankopriva.cz/
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     Jihomoravský kraj
Sídlo společnosti: Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno
Kontaktní osoba: Mgr. Gabriela Mátéová, Mgr. Martina Kučerová
Funkce/pozice: Personalistka
E-mail: kariera@jmk.cz
Telefon: +420 541 651 205, +420 541 651 230

www.kr-jihomoravsky.cz
www.e-zamestnani.cz/nabidka-prace-na-urade/jihomoravsky-kraj/kariera-
krajsky-urad-jihomoravskeho-kraje-vyvoj-04/ 
Heslo: borimehranice

Kdo jsme: 

Krajský úřad Jihomoravského kraje spravuje tu část naší země, která je pro většinu zaměstnanců srdcovou 

záležitostí – Jihomoravský kraj. Prostřednictvím našich odborníků pečujeme o 1,2 mil obyvatel., staráme se 

o rozvoj obcí a měst o ochranu ekosystému i lidových tradic. Se stejnou pílí budujeme vztahy s jinými kraji 

u nás i v zahraničí. Podporujeme kulturní i sportovní rozvoj občanů. Zároveň jsme také hrdým zaměstna‑

vatelem, pro náš kraj pracuje více než 700 zaměstnanců, a to jak v budově v Brně na Žerotínově náměstí 

a na Cejlu, ale také v Břeclavi, Hodoníně a ve Znojmě.

Poptávané pozice:

• ekonomické pozice

• pozice v oblasti regionálního rozvoje

• pozice v oblasti životního prostředí

• pozice v oblasti kybernetické bezpečnosti

Co požadujeme:

• vysokoškolské vzdělání – bakalářské nebo magisterské

• výbornou uživatelskou znalost MS Office

• kladný vztah k Jihomoravskému kraji

• odbornost a osobnostní vlastnosti v závislosti na obsazovaných pozicích

Co nabízíme:

• smysluplnou práci v moderně vybaveném pracovišti

• pět týdnů dovolené + tři plně hrazené sick days

• široké možnosti dalšího vzdělávání a osobní rozvoje

• systém benefitů a výhod, finanční ohodnocení nad rámec platových tabulek

• přátelské prostředí, množství neformálních akcí

mailto:kariera%40jmk.cz?subject=
http://www.kr-jihomoravsky.cz
https://www.e-zamestnani.cz/nabidka-prace-na-urade/jihomoravsky-kraj/kariera-krajsky-urad-jihomoravskeho-kraje-vyvoj-04/
https://www.e-zamestnani.cz/nabidka-prace-na-urade/jihomoravsky-kraj/kariera-krajsky-urad-jihomoravskeho-kraje-vyvoj-04/
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 KBC Group, Shared Service Center CZ
Headquarters: Palachovo náměstí 726/2, 625 00 BRNO
Contact person: Ing. Michaela Dvořáková
Funkce/pozice: HR Recruiter
E-mail: ssc.recruitment@kbc.com
Telefon: +420 735 191 227

Who Are We I KBC Group, SSC CZ (kbc-group.com)

Who we are? 
KBC Shared Service Center is a member of an integrated bank‑assurance group KBC focusing on its core 
markets of Belgium, the Czech Republic, Slovakia, Hungary, Bulgaria, and Ireland. Our Brno office has been 
providing support to selected group members since 2011. We are a young team of fresh graduates and 
experienced professionals which exceeded 1000 people and still growing. You can count over 90 teams 
in 13 domains. This organization size brings activities you wouldn´t immediately expect in our sector. So 
besides operational risks, international payments, financial markets, securities services, insurance, and 

credits, you can also meet testers of banking applications or RPA developers.

Vacancies:

• Account Investigator

• Business Solution Analyst

• Asset Management Fund Reporting

• Tester

• Test Engineer

• Other positions in Finance, Securities Services, Credits, Risk, Insurance, International Payments etc.

We expect:

• you can speak English well – it is our internal language

• willingness to educate yourself and get new knowledge so that we can improve processes together

• flexibility – you can adapt to a changing environment

• individual approach to information retrieval

• organizing – being able to organize your time, work and your tasks

• we are looking for a person who can work in a team, but also independently

We offer:

• Meal voucher card, Cafeteria system

• fully covered MultiSport card

• wide offer of educational activities

• laptop, advantageous phone tarifs

• advantageous banking products

• 25 days of annual leave, 3 My Days, Study leave

We live in a friendly and open atmosphere and we fulfil it day by day.
We work in an environment that wouldn´t succeed without mutual trust.
Do you want to see more? Visit our company profile: KBC Group: fotky, videa a volná pracovní místa 
( welcometothejungle.com)

mailto:ssc.recruitment%40kbc.com?subject=
https://www.kbc.com/en/working-at-kbc.html?zone=topnav
http://welcometothejungle.com
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 KPMG Česká republika, s.r.o.
Sídlo společnosti: Pobřežní 648/1a, 186 00 Praha 6
Kontaktní osoba: Ing. Pavla Kopecká
Funkce/pozice: Head of Recruitment
E-mail: pkopecka@kpmg.cz
Telefon: +420 222 123 796

www.vyrostlijsme.cz

Kdo jsme: 

Jsme auditoři, daňoví poradci, konzultanti a právníci. V ČR nás pracuje přes 1 000 a kanceláře máme také 

v Brně. Výhodou práce v KPMG je jednoznačně možnost pracovat na projektech s přesahem – a to mezio‑

borovým, ale i mezi jednotlivými odděleními. Zapojíme tě do práce od prvního dne a po pár letech u nás 

budeš řídit vlastní tým i zakázky jako manažer. Dáme ti tu nejlepší školu byznysu a financí. Navíc tě tu čeká 

úžasná parta chytrých a talentovaných lidí.

Poptávané pozice:

• Junior daňový/á konzultant/ka

• Audit Analyst

• Management Consulting – Business Analyst

• Junior účetní asistent/ka – finanční účetnictví

• Stážisti do oddělení Audit, Tax, Management Consulting, Risk Consulting, Legal, Accounting Services 

and Payroll.

Co požadujeme:

• Uplatnění u nás najdou všichni šikovní studenti a absolventi. Ideálně, pokud studuješ školu ekonomického, 

technického nebo právnického oboru

• Nejdůležitější ale je tvá motivace, potenciál a hlavně zájem o obor a chuť se učit.

Co nabízíme:

• V současné situaci je největší výhodou práce na home‑office.

• Samozřejmostí je dovolená navíc, Multisport karta, životní pojištění Generali a hlavně zvýhodněný tarif 

pro rodinné příslušníky.

• K dispozici máme promakaný systém vzdělávání, interní koučink nebo krizovou intervenci.

mailto:pkopecka%40kpmg.cz?subject=
https://www.vyrostlijsme.cz/
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 Kynetec Czech s.r.o.
Sídlo společnosti: Mezírka 775/1, 602 00 Brno
Kontaktní osoba: Mgr. Jana Michalenková
Funkce/pozice: Fieldwork / Office Manager
E-mail: jana.michalenkova@kynetec.com
Telefon: +420 608 873 818

www.kleffmann.com

Kdo jsme: 

Firma Kynetec, jejíž jsme součástí, je světovým lídrem v marketingovém výzkumu pro zemědělské a vete‑

rinární trhy. Našim klientům poskytujeme informace jak o vývoji na trzích s přípravky na ochranu rostlin, tak 

o trzích s osivem, hnojivy a zemědělskou technikou. Každý rok provádíme více než 500 zakázkových projektů 

na míru a 75 hlavních panelových průzkumů ve více než 80 zemích po celém světě. Získané informace poté 

transformujeme do marketingových řešení našich klientů.

Poptávané pozice:

• Stážista / stážistka – marketingový výzkum v zemědělství

Co požadujeme:

• výbornou znalost českého jazyka

• uživatelskou znalost MS Office

• znalost angličtiny na komunikativní úrovni

• docházku v době stáže min. 30 hodin týdně (stáž probíhá od půlky června do půlky září)

• výhodou je studium zaměřené na zemědělství, marketing, sociální a marketingový výzkum

Co nabízíme:

V tříměsíční stáži ve společnosti Kynetec Czech v Brně se dozvíte, jak probíhá marketingový výzkum 

v mezinárodní firmě, jakým způsobem se organizuje sběr a analýza dat a jak poté předáváme 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 svoje 

komunikační schopnosti při telefonickém i osobním jednání s respondenty, tazateli i s týmem operátorů 

v call‑centru. Vyzkoušíte si, jak se pracuje ve středně velkém týmu a co všechno obnáší příprava klíčových 

projektů sezóny. Dáme Vám možnost získat cenné zkušenosti z reálného prostředí mezinárodní firmy.

mailto:jana.michalenkova%40kynetec.com?subject=
http://www.kleffmann.com
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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.
Funkce/pozice: Specialista pro vzdělávání a rozvoj
E-mail: vladan.jares@lesycr.cz
Telefon: +420 956 999 472

www.lesycr.cz
lesycr.cz/volna-pracovni-mista

Kdo jsme: 

Jsme významným zaměstnavatelem v sektoru lesnictví v České republice. Své pracovní uplatnění u nás 

našlo více než 3 500 zaměstnanců na 75 organizačních jednotkách po celé republice. Práci u nás naleznou 

absolventi široké škály oborů, zejména pak lesního a vodního hospodářství či životního prostředí a jeho 

ochrany. Rádi však mezi sebou přivítáme i absolventy stavebních a ekonomických škol.

Poptávané pozice:

• Adjunkt lesní správy (absolventská pracovní pozice, pouze do tří let od dosažení vzdělání)

• Technický pracovník – lesní hospodářství

Co požadujeme:

• vysokoškolské nebo středoškolské vzdělání lesnického směru

• uživatelskou znalost práce na 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

• Umožníme absolvování školních praxí a získání pracovních zkušeností v programu „Adjunktem na léto“.

• Pomůžeme s řešením bakalářské či diplomové práce.

• Možnost zaslání životopisu na: absolventi@lesycr.cz

• Volná místa sledujte na: lesycr.cz/volna-pracovni-mista

mailto:vladan.jares%40lesycr.cz?subject=
https://lesycr.cz/volna-pracovni-mista/
mailto:absolventi%40lesycr.cz?subject=
https://lesycr.cz/volna-pracovni-mista/
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 MATRIX a.s.
Sídlo společnosti: Třebešov 1, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Kontaktní osoba: Ing. Martin Bárta
Funkce/pozice: Projektový manažer
E-mail: martin.barta@matrix-as.cz
Telefon: +420 778 779 700

www.matrix-as.cz
matrix-as.cz/kariera

Kdo jsme: 

Jsme MATRIX a.s., společnost s téměř 30letou tradicí. Portfolio činností, které zastřešujeme je velmi pestré 

a zasahuje několik oborů – těžba a zpracování dřeva (MATRIX Wood), výroba oken (MATRIX Windows), prodej 

a servis vozů ŠKODA (MATRIX Autocentrum), brusné a lepící systémy (MATRIX Automotive). Zároveň jsme 

provozovatelem Hotelu Studánka, Farmy Třebešov a sítě prodejen DŘEVOCENTRUM CZ. Cítíme odpovědnost 

za své zaměstnance, za spokojenost zákazníků a také za zemi, ve které podnikáme, proto podporujeme 

činnost místních spolků a podílíme se na organizaci vybraných aktivit a skutků.

Poptávané pozice:

Pozice z oblasti dřevozpracování a dřevovýroby:

• Administrátor E‑SHOPU (DŘEVOCENTRUM CZ a.s.)

• Obchodník / Oblastní vedoucí (DŘEVOCENTRUM CZ a.s.)

• Technicko‑obchodní pracovník pro přípravu výrobních podkladů pro CNC obráběcí stroj (DŘEVOCENTRUM 

CZ a.s.)

• Manažer (Vedoucí) lepeného programu – kompletní řízení výroby, kvality a logistiky úseku KVH/BSH (MATRIX 

WOOD)

• Manažer výroby – řízení a administrativa pilařské výroby a manipulace kulatiny (MATRIX WOOD)

Co požadujeme:

• aktivní přístup

• zodpovědnost

• kreativitu

• loajalitu

• chuť učit se novým věcem

• kritické myšlení

Co nabízíme:

• zázemí silné české společnosti

• osobní růst

• příjemný a nápomocný kolektiv

• řadu nadstandardních benefitů (13. plat, den volna navíc v den narozenin, příspěvky na penzijní připojištění, 

firemní stravování, společenské aktivity)

• možnost ubytování přímo v místě výkonu práce

• barevný svět MATRIXu

mailto:martin.barta%40matrix-as.cz?subject=
http://www.matrix-as.cz
https://matrix-as.cz/kariera/
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   OVB ALLFINANZ, a.s. – zástupce David Mühlhandl
Sídlo společnosti: Jana Babáka 2733/11, 612 00 Brno‑Královo Pole
Kontaktní osoba: David Mühlhandl
Funkce/pozice: Vedoucí pobočky OVB Allfinanz, a.s. − Brno
E-mail: david.muhlhandl@ovbmail.cz
Telefon: +420 725 562 509

www.ovb.cz
www.muhlhandl.cz

Kdo jsme: 

Společnost OVB Allfinanz, a.s., kterou zastupujeme, je největším poskytovatelem majetkového a finančního 

poradenství v 15 zemích Evropy. Byla založena v roce 1970 v Kolíně nad Rýnem a v současnosti má přes 

3,4  milionu klientů, o které se stará přes 5100 poradců. Spolupracujeme se 100 produktovými partnery. 

V ČR je od roku 1992. Našim klientům poskytujeme komplexním majetkové poradenství a při dlouhodobé 

spolupráci. Díky zázemí, stálému vzdělávání a kariéře, je naše povolání velmi prestižní.

Poptávané pozice:

• Financial Trainee

• Financial Advisor

• Financial Consultant

• Financial Manager

• Asistent/Asistentka

Co požadujeme:

• image

• pozitivní přístup

• spolehlivost

• ochotu vzdělávat se

• pracovitost

• bezúhonnost

• SŠ/VŠ vzdělání

Co nabízíme:

• prestižní povolání

• firemní vzdělávání

• kariéru

• zázemí mezinárodní společnosti

• nadprůměrné ohodnocení

• firemní benefity

muhlhandl.cz/nastartuj-s-nami-svou-karieru

www.facebook.com/muhlhandl

www.facebook.com/OVBCzechRepublic

mailto:david.muhlhandl%40ovbmail.cz?subject=
http://www.ovb.cz
http://www.muhlhandl.cz
https://muhlhandl.cz/nastartuj-s-nami-svou-karieru/
https://www.facebook.com/muhlhandl
https://www.facebook.com/OVBCzechRepublic
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  P & L, spol. s r.o.
Sídlo společnosti: Biskupice 206, 763 41 Biskupice u Luhačovic
Kontaktní osoba: Ing. Albína Lebedová
Funkce/pozice: Personální referent
E-mail: personalni@pal.cz
Telefon: +420 606 394 233

www.pal.cz

Kdo jsme: 

Jsme ryze česká společnost P&L, spol. s.r.o., která je na trhu již 30 let – od roku 1990. Zabýváme se prodejem 

zemědělské, lesní a komunální techniky. Jsme importéry několika předních světových značek, ale máme 

i vlastní vývoj a výrobu strojů.  Nabízíme našim zákazníkům odbornou a profesionální péči, zejména v no‑

vých technologiích, komplexní servis a prodej náhradních dílů. Naše provozovny jsou rozmístěny napříč ČR 

i SK. „Jsme tým profesionálů, prodávající inovativní produkty v Čechách i na Moravě, s důrazem na kvalitu.“

Poptávané pozice:

• Obchodní zástupce pro zemědělskou, lesní a komunální techniku

 – Aktuálně na Brněnsko a Bruntálsko‑Krnovsko

• Specialista pro značku Sampo Rosenlew

• Produktoví manažeři, jejich zástupci a technická podpora

 – Pro importované, zastupované i vyráběné značky techniky

• Konstruktéři do naší vlastní výroby

Co požadujeme:

• aktivní a svědomitý přístup k zákazníkům, péči o svěřený region či značku

• znalost konstrukce zemědělských stojů a zařízení

• samostatnost, flexibilitu, odpovědnost a dobré organizační schopnosti

• obchodně‑manažerského ducha

Co nabízíme:

• zajímavou a různorodou práci ve stabilní české společnosti

• nadprůměrné platové ohodnocení s motivujícím provizním systémem

• možnost vypracovat vědeckou práci ve spolupráci se společností P & L, spol. s.r.o.

• možnost učit se od zkušených kolegů, špiček ve svém oboru

• školení o nových trendech a technologiích v zemědělství a technice 

• a nebojte se, autobusem jezdit nebudete

www.youtube.com/user/palspolsro

www.facebook.com/palsro

www.pal.cz

mailto:personalni%40pal.cz?subject=
http://www.pal.cz
https://www.youtube.com/user/palspolsro
https://www.facebook.com/palsro
http://www.pal.cz
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 PFM Greenvia s.r.o.
Sídlo společnosti: Purkyňova 71/99, 612 00 Brno
Kontaktní osoba: Ing. Petr Masaryk
Funkce/pozice: Manažer správy zeleně
E-mail: masaryk@greenvia.cz
Telefon: +420 608 424 077

www.greenvia.cz
www.greenvia.cz/cs/reference

Kdo jsme:

GREENVIA s.r.o. – není jen název firmy, je především tým lidí, jejichž motto je vytvářet prostředí  příjemnější. 

A jak tomu jdeme naproti? Pěstujeme firemní kulturu, ctíme jednotnost pohlaví a baví nás práce se stu‑

denty. Hlavně však je za námi práce vidět – projektujeme zahrady, realizujeme zelené střechy, pečujeme 

o fotbalové hřiště a dodáváme i vertikální stěny do kanceláří. Jsi student ZF a zajímáš se o stáž? Připoj se 

ONLINE na náš stánek. Těšíme se na Tebe. Tým Greenvia

Poptávané pozice:

• zahradnické stáže v sekci interiérová zeleň

• zahradnické stáže v sekci údržba zeleně

• zahradnické stáže v sekci realizace zahrad

Co požadujeme:

• nadšení pro obor

• 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

Různé :

Greenvia žije, mrkni na: facebook.com/greenviaCZ/ nebo instagram.com/greenvia_in_brno/.

mailto:masaryk%40greenvia.cz?subject=
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 PPG Industries Czech Republic, s.r.o.
Headquarters: Holandská 873/6, 639 00 Brno‑střed
Contact Person: Zuzana Hrubá
Funkce/pozice: Talent Acquisition Partner
E-mail: hruba@ppg.com
Telefon: +420 703 189 195

www.ppg.com, www.ppgpeople.com 
ppg.referrals.selectminds.com

Who we are: 

At PPG, our 47,000 employees in 70 countries bring life to our purpose and promise: WE PROTECT AND 

BEAUTIFY THE WORLD™. On the global scale, we develop and deliver the paints, coatings and specialty 

materials that our customers have trusted for more than 135 years. Our Brno location is a Shared Service 

Center with over 500 employees, who are mainly taking care of the Finance and HR tasks on both regional 

and global level, providing service for different countries across the world.

Vacancies:

• AP Specialist (part/full time)

• AR Specialist (full time)

• GL Specialist – accountant, treasury, fixed assets,... (part/full time)

• HR Customer Support Specialist (full time)

• Business Finance Analyst (part time)

• Community Engagement Administrator (part time)

Requirements:

• proficiency in English (mainly E‑mails, sometimes calls), second EU language is an advantage

• background in finance (only applies for financial roles)

• willingness to learn and develop as well as be part of a skilled team

• user knowledge of Excel

What we offer:

• possibility to start your career at a successful international company

• experience with a multicultural environment

• internal training and opportunities for personal and professional growth

• friendly teams with a nice atmosphere

• opportunity to participate in many activities across the centre (workshops, COLORFUL COMMUNITIES® 

and much more!)

• 5 weeks of holidays, 2 sick days, meal vouchers, Dum Barev discount, life/pension insurance contribution, 

Edenred Benefit Points, multisport card and much more.

Visit our Facebook PPG People Brno as well as ppgpeople.com blog and learn more about us!

mailto:hruba%40ppg.com?subject=
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      Profesia CZ, spol. s r.o.
Sídlo společnosti: Opletalova 55, 110 00 Praha 1
E-mail: support@profesia.cz
Telefon: +420 228 886 564

www.profesia.cz

Kdo jsme: 

Společnost Profesia CZ na českém trhu provozuje od roku 2007 pracovní portál www.profesia.cz. Kromě ČR, 

kde jsou našimi hlavními produkty profesia.cz, profesiadays.cz, hrdays.cz a platy.cz, působíme i na Slovensku. 

Na pracovním portálu Profesia.cz inzerují stovky českých a zahraničních společností. Hledáme uchazeče 

o práci do 40 oborů na téměř 400 různých pozicích. Na nabídky můžete odpovídat přímo na  www. profesia. cz, 

kde si jednoduše vyberete dle firmy, pracovní pozice nebo regionu.

Co nabízíme:

• pracovní nabídky v různých oborech

• brigády a stáže

• možnost vytvořit si pěkný životopis

• zasílání nabídek práce na míru E‑mailem

• porovnání mezd a platů na platy.cz

Profesia CZ je zároveň pořadatelem veletrhu práce v České republice – Profesia days, který se bude 

konat 6.–7. 10. 2021 v Praze. Cílem akce je přinést široké veřejnosti příležitosti, jak a kde najít dobrou práci. 

Zaměstnavatelům nabízí přímé setkání s potenciálními uchazeči o práci, možnost zvýšit povědomí o značce 

firmy a nové osobní a profesní kontakty. Pro návštěvníky připravujeme bohatý doprovodný program ve formě 

přednášek, workshopů, testování IT znalostí a cizích jazyků, atd. Více na www.profesiadays.cz.

mailto:support%40profesia.cz?subject=
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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 

Kontaktní osoba: Ing. Barbora Bradáčová
Funkce/pozice: Graduate Recruitment Lead
E-mail: Barbora.Bradacova@pwc.com
Telefon: +420 733 145 710

www.pwc.cz
www.pwckariera.cz

Kdo jsme: 

PwC, to je největší auditní tým v České republice, právo, daně, poradenství i technologické, datové nebo 

forenzní týmy. Zjisti i ty, jak snadno se dají tyto znalosti spojovat, když jsi na správném místě.

U nás získáš možnost nahlédnout do toho, jak se dělá byznys ve velkých firmách. Jsme součástí mezinárodní 

sítě firem s více než 250 tisíci kolegů ve 158 zemích světa. 

Pokud ti nechybí ambice a chuť učit se, pošli nám své CV a přidej se k nám.

Poptávané pozice:

• Stáže v oblasti finančního auditu, daní, práva nebo automatizací dokumentů

• Audit Analytik

• Front‑end Web developer

• Software developer

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 špičkové IT vybavení.

• Soft & business skills školení a odborně zaměřené workshopy.

• Pravidelná zpětná vazba na tvoji práci a konzultace s koučem, se kterým můžeš řešit svůj další rozvoj 

i kariérní směr.

mailto:Barbora.Bradacova%40pwc.com?subject=
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  REMA Systém, a.s.
Sídlo společnosti: Budějovická 1667/64, 140 00 Praha 4, 140 00
Kontaktní osoba: Pavlína Sporková, DiS.
Funkce/pozice: Vedoucí oddělení komunikace a marketingu
E-mail: psporkova@rema.cloud
Telefon: +420 702 220 884

www.rema.cloud

Kdo jsme: 

Hlavními aktivitami společností pod značkou REMA (REMA Systém, REMA Battery, REMA PV Systém, REMA 

AOS) je ochrana životního prostředí prostřednictvím služeb zabezpečujících zpětný odběr a recyklaci elek‑

trických a elektronických zařízení (jako jsou pračky, televize, počítače, tiskárny atd.), baterií, akumulátorů 

a solárních panelů. Svým klientům REMA nabízí odborné a komplexní řešení na cestě ke splnění legislativ‑

ních povinností, a běžným spotřebitelům pomoc a jednoduché vyřešení starostí s vysloužilými odpadními 

elektrospotřebiči.

Poptávané pozice:

• Regionální zástupce

• Odpadář s láskou k Public Relations

Co požadujeme:

Jsi student posledních dvou ročníků fakulty provozně ekonomické, fakulty regionálního rozvoje a meziná‑

rodních studií či agronomické fakulty? Nebo už absolvent, který se chystá nabírat nové zkušenosti? Máš 

týmového ducha? Pokud ti navíc nechybí zájem o životní prostředí, nové technologie a ekonomické procesy, 

přijď k nám, získáš tím možnost odborně se vzdělávat a rozvíjet.

Co nabízíme:

Studentům i absolventům nabízíme stáže, brigády v průběhu studia i uplatnění po ukončení studia a s tím 

i jedinečnou příležitost nastartovat svou kariéru a získat zkušenosti na juniorních pozicích v různých pra‑

covních týmech napříč společnostmi REMA.

Proč pracovat pro nás?

Vychováváme si vlastní odborníky na většinu druhů činností a podporujeme jejich ambice. Nabízíme možnost 

pracovat v prostředí, kde jsou hlavními hodnotami lidé, životní prostředí a společné hodnoty. Staň se i ty 

součástí agilní společnosti, která je schopna v každé situaci najít potřebná a dlouhodobě udržitelná řešení.

mailto:psporkova%40rema.cloud?subject=
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   RenoFarmy, a.s.
Sídlo společnosti: Lagnovská 669, 742 83 Klimkovice

Kontaktní osoba: Mgr. Jana Březná
Funkce/pozice: HR manažer
E-mail: kariera@renofarmy.cz
Telefon: +420 778 471 701

www.renofarmy.cz

Kdo jsme: 
RenoFarmy jsou moderní zemědělskou skupinou působící na Moravě a ve Slezsku. Tvoří ji několik farem 
a na 14 000 ha zemědělské půdy se věnuje rostlinné a živočišné výrobě. Na produkci jejich mléka se podílí 
1 800 ks holštýnského skotu a provozuje 4 bioplynové stanice. Dnes skupina zaměstnává přes 300 lidí. Vizí 
RenoFarem je snaha o zachování tradičního zemědělství obohaceného o moderní a inovativní postupy tak, 
aby byly co nejšetrnější k přírodě a co nejlépe pečovaly o půdu.

Poptávané pozice:
• Specialisté v oblasti rostlinné výroby
• Specialisté v oblasti živočišné výroby
• Nadšenci do precizního zemědělství 
• Odborníci z oblasti účetnictví, ekonomie či finančního controllingu
• Odborníci v oblasti geoinformatiky

Co požadujeme:
• nadšení a zápal pro práci v zemědělství
• aktivní zájem o zemědělskou problematiku a moderní způsoby hospodaření
• odborné teoretické znalosti
• inovativní myšlení
• ochotu dále se učit, vzdělávat a rozvíjet

Co nabízíme:
• pro absolventy – zajímavou práci v rozličných zemědělských i nezemědělských oborech
• pro studenty – praxe, stáže, brigády, pomoc se závěrečnými pracemi
• možnost stálé práce již při studiu – přizpůsobíme se Vašim studijním potřebám
• spolupráci se zkušenými a skvělými odborníky
• moderní a inovativní prostředí
• práci s nejmodernější zemědělskou technologií, možnost využívat při práci moderní postupy

Neustále hledáme další odborníky a nadšence do zemědělství, dáváme šanci mladým a talentovaným 
lidem. Rádi zaměstnáváme absolventy středních i vysokých (nejen) zemědělských škol a pomáháme jim 
nastartovat jejich kariéru.
RenoFarmy jsou sesterskou skupinou společnosti RenoEnergie (www.renoenergie.cz), která se zabývá 
provozem vodních elektráren. Společně se tak podílejí na produkci více než 50 GWh obnovitelné energie 
z vodních elektráren a 20 GWh energie z bioplynových stanic, což dohromady vystačí na spotřebu asi 
třiceti tisíc domácností.
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 SAP Labs Czech Republic
Headquarters: Holandská 2/4, 639 00 Brno
Contact person: Veronika Marková
Funkce/pozice: Senior HR Consultant
E-mail: veronika.markova@sap.com

www.sap.com
www.sap.com/cz/about/careers/

Who we are: 

Since 1995 SAP Labs Czech Republic in Brno is a part of the worldwide network of SAP laboratories. It is 

engaged with support, localization and development of SAP S/4HANA products, including SAP Fiori and 

cloud solutions, especially for finance. 

We engineer solutions to fuel innovation, foster equality, and spread opportunity across borders and 

cultures. Together, with our customers and partners, we can transform industries, grow economies, lift up 

societies, and sustain our environment. 

Our cloud ERP solutions, powered by technologies like the Internet of Things, Big Data, and more, make 

a real impact on the world. SAP helps companies revolutionize everything from cancer treatments to 

flood prevention. We invest in research that can save lives and we’re passionate about sustainability and 

social responsibility. Join us and work in an enriching and fulfilling environment. Bring everything you are. 

Become everything you want.

Job opportunities for you:

• Applications Development 

• Quality & Project Management

• UX/UI Design or Localization

• SW Maintenance & Development Support

We are looking for:

• at least one programming language, good communication skills in English, team working and networking 

skills

• previous knowledge of SAP products or professional experience is not required

We offer:

• annual Leave: 25 vacation days per year

• 12 Sick Days per year, Extra Sickness Benefit (compensation during sickness leave)

• Multisport Card, Supplementary Pension Savings & Life Insurance, Meal Contribution

• Internal career development opportunities, Peer to Peer Learning, Coaching & Mentoring, Fellowship

• company car according to the company policy (after 2 years of employment in SAP CR)

mailto:veronika.markova%40sap.com?subject=
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  Staphyt, s.r.o.
Sídlo společnosti: Měnín 569, 664 57 Měnín
Kontaktní osoba: Vladěna Krsičková
Funkce/pozice: Zástupce pro ČR
E-mail: vkrsickova@staphyt.com
Telefon: +420 773 941 333

www.staphyt.cz
www.staphyt.com/career

Kdo jsme: 

Staphyt je francouzská rodinná firma, založená před 31 lety. Škála expertů dodává a zpracovává data pro 

agro výzkum i chemický průmysl. V roce 2017 pro nás pracovalo přes 475 zaměstnanců, měli jsme přes 

6 500 pokusů na třech kontinentech. V současnosti stále rozšiřujeme naše služby i řady expertů.

Poptávané pozice:

• Pomocný polní pokusník

Co požadujeme:

• ukončené středoškolské vzdělání nejlépe v zemědělském oboru

• spolehlivost, zodpovědnost, samostatnost

• ŘP B (T výhodou)

• Osvědčení o používání přípravků na ochranu rostlin – výhodou

• znalost místních zemědělských podniků a soukromých zemědělců – výhodou

Co nabízíme:

• flexibilní pracovní dobu

• výhodné platové podmínky

docs.google.com/presentation/

mailto:vkrsickova%40staphyt.com?subject=
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 STROM PRAHA a.s.
Sídlo společnosti: Lohenická 607, 190 17 Praha 9 – Vinoř
Kontaktní osoba: Ing. Simona Trostová
Funkce/pozice: Vedoucí personálního úseku
E-mail: simona.trostova@strom.cz
Telefon: +420 725 687 220

www.strompraha.cz

Kdo jsme: 

Jsme výhradním importérem největšího světového výrobce zemědělské techniky, společnosti John Deere, 

která již od roku 1837 udává směr ve svém oboru. Téměř za 30 let své činnosti se společnost STROM PRAHA 

a.s. zapsala do povědomí zemědělců v České republice. Za tuto dobu jsme vybudovali vlastní hustou pro‑

dejně‑servisní síť, vlastní expresní distribuci náhradních dílů a celé portfolio moderních strojů i technologií. 

Díky tomu můžeme svým zákazníkům vždy nabídnout ty nejlepší produkty a nejrychlejší služby.

Poptávané pozice:

www.strompraha.cz/o-nas/ma-prace-ma-vasen

Co požadujeme:

• Zapálení pro naši práci.

Co nabízíme:

• Poctivé pracovní prostředí založené na vzájemném respektu.

• Práci s nejlepšími zemědělskými technologiemi.

• Spousty možností pro osobnostní i kariérní růst.

• Práci, za kterou budou vidět reálné výsledky.

www.facebook.com/StromPraha.cz 

www.instagram.com/strompraha 

cz.linkedin.com/company/strom-praha-a-s
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  ŠKODA AUTO a.s.
Sídlo společnosti: Tř. Václava Klementa 869, 293 01 Mladá Boleslav
Kontaktní osoba: Tereza Kozáková
Funkce/pozice: HR Marketing – Spolupráce se školami
E-mail: tereza.kozakova@skoda-auto.cz
Telefon: +420 731 295 938

www.skoda-kariera.cz

Kdo jsme: 

Nenech si ujet jedinečnou příležitost a staň se součástí moderní společnosti, kterou je největší česká 

automobilka – ŠKODA AUTO. Náš úspěch stojí na schopnosti být vždy o krok napřed, na skvělých zaměst‑

nancích a jejich vynikající práci. Tu u nás umíme náležitě ocenit a nejen proto jsme se již po několikáté stali 

zaměstnavatelem roku. Moderní prostředí, profesionální přístup a možnost osobního i profesního růstu ti 

spolu se spoustou benefitů a výhod zajistí, že se z Tebe pod křídly Škodováckého šípu stane opravdová 

hvězda tvého oboru. Přidej se k nám a rozjeď svůj kariérní závod ve ŠKODA AUTO!

Co požadujeme:

Do ŠKODA AUTO hledáme talentované studenty a absolventy technických i ekonomických oborů se zna‑

lostí cizích jazyků, kteří mají zájem o smysluplné pracovní uplatnění v technicky a technologicky vyspělé 

společnosti. Pokud chceš své schopnosti a znalosti rozvíjet v týmech opravdových profesionálů, hledáme 

právě tebe!

Co nabízíme:

• Studentům umožňujeme již během studia aplikovat získané znalosti do podnikové praxe prostřednictvím 

odborných stáží, během nichž můžeš za podpory našich odborníků vypracovat i svou závěrečnou práci.

• Pro absolventy magisterského stupně studia máme připravený jednoletý rozvojový Trainee program, díky 

kterému se staneš důležitou součástí společnosti ŠKODA AUTO.

• V rámci Doktorandského programu se placenou formou a pod odborným dohledem našich profesionálů 

podílíme na výzkumu vysokoškolských doktorandů.

mailto:tereza.kozakova%40skoda-auto.cz?subject=
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      Tesco Stores ČR a.s.
Sídlo společnosti: Vršovická 1527/68b, 100 00  Praha 10
Kontaktní osoba: Magdaléna Píchalová
Funkce/pozice: Koordinátor talentu a tréninku
E-mail: Magdalena.pichalova@tesco.com
Telefon: +420 602 430 138

www.itesco.com
kariera.itesco.cz

Kdo jsme: 

Tesco patří k nejvýznamnějším obchodním společnostem v Česku. V obchodech, centrální kanceláři a dis‑

tribučních centrech pracuje téměř 11 000 lidí. Za všemi úspěchy společnosti stojí týmy schopných zaměst‑

nanců. Pro náš další rozvoj jsou pro nás velmi důležitou skupinou právě ti, kteří stojí o vlastní rozvoj a růst 

v rámci společnosti. Přidejte se i Vy k této skupině a odstartujte svou kariéru v programech Young leaders 

na provozovně a DC nebo do programu CE HO Graduates. 

Poptávané pozice:

• Young Leaders na provozovně

• Young Leaders na distribučním centru

• CE Graduate Programme v Centrální kanceláři

Co požadujeme:

• Young Leaders na provozovně/ distribučním centru – ukončené středoškolské vzdělání s maturitou (max. 

5 let od ukončení)

• CE Graduate Programme v Centrální kanceláři – ukončené VŠ vzdělání (max. 2 roky od ukončení)

• zaměření na zákazníka a zájem o oblast maloobchodu

• znalost AJ

• mobilita – nebojíte se změnit prostředí, ve kterém žijete

• odolnost vůči stresu, flexibilitu, zodpovědnost

• odhodlání učit se nové věci a poznávat zajímavé lidi

Co nabízíme:

• zaměstnání na plný úvazek

• širokou nabídka rozvojových aktivit

• roční trénink na jedné z našich provozoven/ DC/ tebou vybraném oddělení Centrální kanceláře 

• workshopy, školení, rozvoj manažerských dovedností

• podporu od všech kolegů

• zábavu, skvělý tým

Přihlašujte se od 1. dubna 2021 na kariérních stránkách: kariera.itesco.cz

mailto:Magdalena.pichalova%40tesco.com?subject=
https://itesco.cz/
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 TON, a.s.
Sídlo společnosti: Michaela Thoneta 148, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
Kontaktní osoba: Ing. Helena Kohoutková
Funkce/pozice: personální manažer
E-mail: helena.kohoutkova@ton.cz
Telefon: +420 607 076 377

www.ton.eu
www.ton.eu/cz/kariera-v-tonu

Kdo jsme:

Ručně ohýbáme nábytek v místě, kde se tato technologie používá od roku 1861. Její možnosti však posu‑

nujeme dál a spojujeme ji se současnými nápady designérů. Naše židle a stoly se tak stávají jedinečným 

spojením kvality, inovativních tvarů a odkazu místa, které se po generace učilo rozumět dřevu.

Poptávané pozice:

• Pro obchodní tým hledáme energické lidi se zájmem o design a architekturu.

• Odborníky v oblasti dřevařské výroby se zaměřením na technologii přípravy výroby anebo konstrukci 

a vývoj produktů.

• …a všechny ostatní, kteří hoří láskou ke kvalitnímu nábytku: www.ton.eu/cz/otevrene-pracovni-pozice

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 se vcítit do starého i nového – vidět tradiční technologii jako klíč k současnému nábytku.

Co nabízíme:

• Zájemcům o odborné stáže či praxe naše zkušenosti a dovednosti.

• Rádi uvítáme zájemce o vedení diplomových nebo bakalářských prací.

• Poskytujeme trainee programy pro absolventy zaměřené na technologii a zpracování dřeva.

• Po 160 letech výroby v Bystřici pod Hostýnem můžeme sebevědomě říct, že nabízíme zázemí stabilní 

české společnosti.

mailto:helena.kohoutkova%40ton.cz?subject=
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 Unicorn a.s.
Sídlo společnosti: Jankovcova 1037/49, 170 00 Praha 7
Kontaktní osoba: Petra Šmaterová
Funkce/pozice: Regional Marketing Coordinator
E-mail: petra.smaterova@unicorn.com
Telefon: +420 731 453 661

unicorn.com/cz
spolu-pracujeme.cz

Kdo jsme: 

Unicorn je renomovaná evropská společnost poskytující ty největší informační systémy a řešení z oblasti 

informačních technologií. Dlouhodobě se soustředíme na vysokou přidanou hodnotu a konkurenční výhodu 

přinášenou našim zákazníkům. Působíme na trhu již od roku 1990 a za tu dobu jsme vytvořili řadu špičkových 

a rozsáhlých řešení, která jsou rozšířena mezi a užívána 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

• 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 školství a vzdělávání.

• Dlouhodobou spolupráci a možnost podílet se na zajímavých projektech.

• Flexibilní pracovní doba a home office jsou u nás standard.

• Firemní akce a zajímavé plusy v Česku i v zahraničí (pobyty v Krkonoších, v Chorvatsku, na plachetnici či 

windsurfingové kempy na Karpathosu).

Adresa brněnské pobočky: Jakubská 156/2 602 00 Brno

mailto:petra.smaterova%40unicorn.com?subject=
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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
Funkce/pozice: Vedoucí personálního a mzdového oddělení
E-mail: Vacula.Stepan@uhul.cz, nabor@uhul.cz 
Telefon: +420 312 021 129

www.uhul.cz
www.uhul.cz/kdo-jsme/volna-mista

Kdo jsme: 

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem (ÚHÚL) je organizační 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, Hradec Králové, Brno, Frýdek‑Místek, Olomouc, Kroměříž.

Poptávané pozice:

• Projektanti a samostatní projektanti do kanceláře i terénu

• Pracovníci administrativní a technické podpory

Co požadujeme:

• vzdělání lesnického zaměření

• chuť dále se vzdělávat a pracovat na osobním rozvoji

• zájem o práci v prostředí státní organizace

• řidičský průkaz sk. B

• znalost anglického jazyka výhodou

Co nabízíme:

• zajímavou práci v kanceláři i v terénu

• stabilní zaměstnání pod vedením odborníků

• podporu při studiu a dalším vzdělávání

• příspěvek na stravování a další benefity

• fajn partu lidí se stejnými zájmy, jako jsou ty Vaše

Různé :

• možnost práce na mezinárodních projektech

• možnost spolupráce na aktivitách lesní pedagogiky

mailto:Vacula.Stepan%40uhul.cz?subject=
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 Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Sídlo společnosti: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6

www.vls.cz

Kdo jsme: 

Státní podnik s více než 90. letou tradicí, spravuje území, která patří k nejzachovalejším lesním celkům nejen 

v České republice, ale i v celé Evropě. Tvoří je šest unikátních přírodních oblastí o celkové rozloze přesa‑

hující 130 tisíc hektarů, které slouží, či v minulosti sloužily jako armádní výcvikové prostory. VLS zde jsou 

komplexním hospodářem v krajině, vedle lesnictví a myslivosti se zabývají také rybářstvím a ekologickým 

zemědělstvím a také rozvojem návštěvnické infrastruktury.  

Poptávané pozice:

• Praktikant – Brdy: letní brigáda pro studenty lesnických škol

• Adjunkt – praktikant pro divizi Horní Planá

• Adjunkt – praktikant pro divizi Hořovice

Co požadujeme:

• odborná znalost problematiky lesní výroby

• dobrá orientace v terénu

• samostatnost v jednání a rozhodování

• dokončené min. 3 ročníky střední školy lesnické nebo min. 4 semestry bakalářského studia v oboru lesní 

inženýrství

• věk min. 18 let

• délka brigády min. 4 týdny po sobě jdoucí v době letních prázdnin

Co nabízíme:

• zajímavou letní brigádu v oboru

• dobré pracovní podmínky a profesionální přístup

• zázemí stabilní české společnosti

http://www.vls.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
Funkce/pozice: Vedoucí útvaru Lesnické informační centrum
E-mail: rezac@vulhm.cz
Telefon: +420 724 576 008

www.vulhm.cz

Kdo jsme: 

VÚLHM, v. v. i., se zabývá základním a aplikovaným výzkumem v lesním hospodářství a myslivosti. 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 les‑

ních ekosystémů. Je členěn do odborných 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

Zajímají vás problémy pěstování, ochrany, ekologie lesa, šlechtění lesních dřevin či myslivosti?

Přijďte k nám, společně budeme hledat odpovědi a pomáhat vlastníkům lesů.

Objevili jsme způsob genetické identifikace stromů odolných vůči klimatické změně.

Máme metody pro boj s africkým morem prasat.

Naši vědci získali významná ocenění.

mailto:rezac%40vulhm.cz?subject=
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 Well Well Potraviny s.r.o.
Sídlo společnosti: Hrabinská 498/19, 737 01 Český Těšín
Kontaktní osoba:  Marcela Jurečková
Funkce/pozice: Personalistka
E-mail: m.jureckova@well-well.eu
Telefon: +420 775 764 492

well-well.eu/cz/

Kdo jsme: 

Well Well Potraviny je dynamicky se rozvíjející společnost zabývající se výrobou zdravých potravin a vegan‑

ských produktů, působící na trzích střední a západní Evropy, která vznikla v roce 2017 a jedinou provozovnu 

v ČR má v CT Parku v Lipníku nad Bečvou.

Poptávané pozice:

• Technolog vývoje potravinářských výrobků

• Specialista vývoje potravinářských výrobků

• Operátor/ka vývoje potravinářských výrobků

• Technik údržby

• Key Account Manager

Co požadujeme:

Požadavky na jednotlivé pozice naleznete na našich webových stránkách a na stránkách Úřadu práce (ÚP).

Co nabízíme:

• práci v moderní společnosti v mezinárodním týmu

• možnost kariérního růstu

• zajímavé finanční ohodnocení

• 5 týdnů dovolené, stravenkový paušál, bonusy

www.facebook.com/well.wellpotraviny.5

mailto:m.jureckova%40well-well.eu?subject=
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 ZAHRADA Olomouc s.r.o.
Sídlo společnosti: Železniční 469/4, 779 00 Olomouc
Kontaktní osoba: Ing. Radek Pavlačka
Funkce/pozice: jednatel
E-mail: r.pavlacka@zahrada-olomouc.cz
Telefon: +420 606 717 331

www.zahrada-olomouc.cz

Kdo jsme: 

Jsme soukromá společnost angažující se v oboru krajinářská architektura se střediskem ateliéru v Olomouci 

a střediskem realizací v Přemyslovicích. Fungujeme od roku 1991, jméno ZAHRADA Olomouc máme 

od roku 1994.

Poptávané pozice:

• Projektant

• Stavbyvedoucí

• Technik

• Mistr pro realizační tým

Co požadujeme:

• vzdělání v oboru krajinářské architektury a zahradnictví, eventuálně příbuzné obory

Co nabízíme:

• Projektant: HPP, různorodá práce na zajímavých projektech, příjemné prostředí a kolektiv.

• Stavbyvedoucí, technik, mistr pro realizační tým: HPP, auto, telefon, příjemný kolektiv, různorodá práce.

mailto:r.pavlacka%40zahrada-olomouc.cz?subject=
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