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Vážené studentky a studenti, vážení firemní partneři,

když vzpomínám na loňský Den firem, nemohu se ubránit jisté melancholii. Byla to 

totiž poslední velká akce, která se v prostorách Fakulty strojního inženýrství kona-

la. Pak přišel koronavirus a s ním rok, jaký nikdo z nás nezažil. Naučil nás však umě-

ní dívat se na věci z různých perspektiv, hledat rychlá a neobvyklá řešení a nové, 

bezpečné cesty, jak být zase spolu.

Všichni se už jistě těšíme, až se budeme moci znovu setkat tváří v tvář. Bohužel, 

při vědomí odpovědnosti za zdraví našich studentů a zaměstnanců a se znalostí 

toho, jak náš kariérní veletrh probíhá a jak rizikovou akcí by mohl být, jsme nemohli 

jinak, než jeho konání v prostorách fakulty pro letošní rok zrušit.

Máme za sebou už 22 ročníků akce, která pomáhá propojovat naše nadějné stu-

denty a studentky s  renomovanými zaměstnavateli v oboru. Nechtěli jsme tuto 

tradici přerušit, a proto jsme se rozhodli, že Den firem 2021 uspořádáme alespoň 

online. Jsme si vědomi toho, že online akce mají své limity. Nic nenahradí osob-

ní kontakt, a proto se ke klasickému „živému“ veletrhu vrátíme hned, jak to bude 

možné, což bude – věříme – už v roce 2022.

Nyní mi ale dovolte, abych Vás pozval na 23. ročník Dne firem online. Snažte se 

z něj pro sebe vytěžit maximum. Tento můj apel směřuje zejména na studenty: 

buďte zvídaví a otevření příležitostem. Den firem zdaleka není jen o hledání stá-

lého zaměstnání. Využijte ho třeba i k tomu, abyste si našli stáž, téma závěrečné 

práce ve spolupráci s firmou, nebo brigádu v oboru. Každá zkušenost, kterou v ži-

votě získáte, se počítá.

A  vydařený Den firem přeji i  našim firemním partnerům. Děkujeme, že vkládáte 

důvěru do nás a našich studentů. Pojďme společně tvořit budoucnost českého 

průmyslu a těšit se na lepší časy, kdy se zase budeme moci potkat tváří v tvář.

doc. Ing. Jaroslav Katolický, Ph.D.
děkan Fakulty strojního inženýrství VUT
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6 tipů,
jak si užít Den firem online

Srovnejte si v hlavě, co hledáte
Den firem není jen akce pro ty, kdo hledají zaměstnání. Nikdy není brzy začít dělat první kroky 
v budoucí kariéře. Ať už na FSI studujete krátce, nebo jste v posledním ročníku, Den firem vám 
má co nabídnout. Potřebujete si ke studiu přivydělat? Pak hledejte mezi firmami, které nabízí 
brigády v oboru nebo práci na dohodu. Chcete získat zkušenosti z praxe? Hledejte nabídky 
stáží a trainee programů. Poohlížíte se po tématu závěrečné práce? I to vám mohou vystavo-
vatelé na Dni firem nabídnout. Rozmyslete si, co hledáte, a jděte si za svým cílem.

Prostudujte si nabídku firem a jděte najisto
Den firem není YouTube, pokud ho strávíte bezcílným bloumáním 
po virtuálních stáncích, moc si toho neodnesete. Prostudujte si dopředu 
nabídku firem na webu a v katalogu vystavovatelů a zaměřte se na firmy, 
které nabízí, co hledáte. Mrkněte se na webu, jaký mají na svém stánku 
program, a promyslete si, kdy a kam se chcete podívat. Jděte najisto 
a práce snů je vaše!

Připravte si vytuněné CV
Den firem je jen první krok na vaší kariérní cestě. Poté, co se na akci propojíte s perso-
nalisty, budou o vás chtít vědět víc. Proto se vám bude hodit, když budete mít už předem 
nachystané vytuněné CV. S jeho úpravou i s další přípravou na vaši budoucí kariéru vám 
pomůže Kariérní centrum VUT. Mrkněte na nabídku jejich služeb na 
https://kariera.vut.cz/.

Nepodceňte techniku
Pokud to jde, připojte se z klidného místa s kvalitním internetovým připojením. Zkontrolujte si 
kameru a mikrofon. Virtuální stánky najdete na platformě MS Teams, takže si předem nemusí-
te nic instalovat. Doporučujeme použít prohlížeč Edge nebo nejnovější verzi Google Chrome.

Ptejte se, ptejte se a zase se ptejte…
…od toho Den firem je! Během rozhovoru s vystavovateli můžete využít videohovor, hovor 
bez zapnuté kamery nebo pouze chat, jaký způsob si vyberete je jen na vás. Nebojte se 
ptát na cokoliv, co vás napadne! Vystavovatelé jsou tady pro vás a těší na všechny dotazy. 
Pokud něco nebudete chtít rozebírat veřejně, domluvte si s personalistou one-to-one hovor 
nebo telefonát. Udělejte to hned, dokud vás mají v živé paměti – železo je potřeba kout, 
dokud je žhavé.

Stavte se aspoň na chvíli
Virtuální stánky budou na webu Dne firem přístupné i po akci, a to minimálně měsíc. 
Ke každému stánku, který během Dne firem navštívíte, se tak budete moci vrátit a znovu si 
pročíst diskusi v chatu, nebo si projít doplňující materiály v záložce Soubory. Proto neváhejte 
a zastavte se aspoň na chvíli.
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Trainee program, jako vhodný start pro pozice 
Produkt manažer, Marketingový specialista apod.
• Poznejte nejen konkrétní pozici, ale řadu oblastí v určité divizi i celé fi rmě.
• Práci TRAINEEHO se maximálně snažíme skloubit se studiem. 
• Volné TRAINEE pozice oznamujeme na našem webu a pracovních portálech 

v průběhu roku, podle požadavků vedoucích poboček rozmístěných po celé ČR i SR.

www.agrotec.cz

Dejte nám
o sobě vědět!

Jsme největší
dodavatel pozemní

techniky v ČR

Více informací na:
www.agrotec.cz/kariera/

studenti-a-absolventi

O čem je práce
Produkt 

manažera:

Mrkněte 
na naše příběhy:

MICHAL
Začínal jako trainee, dnes 

je vedoucí střediska DEMO 
Zemědělská technika.

HR_inz_VS_210x148_qr.indd   1 10.02.2021   9:45:31

AGROTEC Group
Jsme AGROTEC Group, dodavatel nejmodernější zemědělské, stavební a dopravní tech-
niky. Vedle prodeje se zaměřujeme na servis, dodávky náhradních dílů a  financování. 

Působíme ve třech zemích Evropy. Na trhu jsme již 30 let.
Uvědomujeme si, že k naplňování našich cílů potřebujeme kvalitní tým se zájmem o svůj 
další rozvoj i rozvoj firmy jako celku. Proto rádi spolupracujeme se školami a podporuje-

me technické vzdělávání.

Nabízíme
• Odměňování na základě výkonu
• Zázemí silné společnosti
• Přes 30 vlastních a více jak 50 dealer-

ských středisek po celé ČR a SR
• Dbáme na adaptační program – člověk 

v tom nezůstává sám
• Možnosti dalšího vzdělávání, 

kariérní růst

Hledáme
• Proaktivitu a zájem o konkrétní obory 

z oblastí našeho podnikání
• Kontakt z Vaší strany, i když třeba 

zrovna nehledáme
• Přiložte pár vět o tom, proč bychom 

si měli vybrat právě Vás

Místo výkonu práce
Pobočky v ČR i SR

Kontakt
Monika Chrástková

+420 702 185 715, chrastkova@agrotec.cz

Pavel Kašuba

+420 602 122 565, kasuba@agrotec.cz

TYP NABÍDKY

DPP • DPČ • trainee program
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Bosch Group Česká Republika
Bosch je globální značka. Naše výrobky a naše řešení se používají na všech kontinentech. 
Znamená to, že jsme schopni se přizpůsobit místním potřebám — bez toho, abychom 
ztratili kontext, celkový obraz situace nebo problému. Buďte součástí naší mezinárodní 
sítě a využijte výhod rozmanitosti příležitostí, které nabízí celosvětový zaměstnavatel.

Nabízíme
• Zajímavou práci na rozmanitých  

projektech
• Mezinárodní spolupráci i možnost 

vycestovat
• Investice do vašeho vzdělávání
• Flexibilní pracovní dobu a 5 týdnů 

dovolené
• Klasika: Zajímavý plat, dotované stravo-

vání, pojištění, bezúročné půjčky

Požadujeme
• Nadšení pro inovace a moderní  

technologie
• Otevřenost ke změnám - chuť hledat 

nová řešení
• Ochota učit se a spolupracovat  

v lokálním i mezinárodním teamu
• AJ na komunikativní úrovni

Místo výkonu práce
Brno, České Budějovice, Jihlava, Krnov, Mikulov, 

Praha

Kontakt
Jan Martinec

+420 601 584 795

jan.martinec@cz.bosch.com

www.bosch.cz/kariera/ 

TYP NABÍDKY

HPP • praxe • závěrečné práce • stipendia

Martinec_foto.pdf   1   18.02.2021   8:58:59
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Continental
V  roku 1871 bola v  Hannoveri založená spoločnosť Continental, ktorá sa môže pozrieť 
späť na svoj 150 rokov dlhý príbeh plný úspechov. Na celom svete pomáhame ľuďom 
uskutočňovať ich nápady súvisiace s mobilitou. Naše technológie, systémy a riešenia 
pre služby pretvárajú mobilitu a dopravu na udržateľnejší, bezpečnejší, pohodlnejší, pris-
pôsobivejší a dostupnejší spôsob presunu. Ako dodávateľ pre automobilový priemysel 
a priemyselný partner ponúkame riešenia, ktoré pomáhajú chrániť bezpečnosť a zdravie 
človeka, chrániť životné prostredie, a  ktoré jednotlivcom ponúkajú viac príležitostí pri 
vytváraní ich vlastnej budúcnosti. Zamestnanci spoločnosti Continental na celom svete 

nachádzajú nové odpovede na otázky mobility budúcnosti.

Nabízíme
• Odmeňovanie na základe výkonu, skúse-

nosti, dosiahnutých výsledkov a inovácií
• 13. a 14. plat, podielový bonus zo zisku 

firmy
• Flexibilný pracovný čas a Home Office, 

cestovanie
• Moderné prostredie, ergonomické 

zariadenie (osobný notebook, 
polohovatelný stôl)

Hledáme
• Máš vysokoškolské vzdelanie 

technické? (strojárske, chemické, 
elektrotechnické, IT)

• Anglický jazyk na komunikatívnej 
úrovni?

• Ak si ctižiadostivý, proaktívny a plný 
nápadov pre výskum a vývoj, si náš!

TYP NABÍDKY

HPP • brigáda • stáž • trainee program • bakalářské a diplomové práce

Místo výkonu práce
Púchov – Tires

Zvolen – Brakes

Dolné Vestenice – Vibration Control

Kontakt
katarina.kanska@conti.sk

iveta.gabcanova@conti.sk

iveta.blaskova@continental-corporation.com

ivana.vnukova@continental.com

Facebook Slovensko 
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TYP NABÍDKY

HPP • brigáda • stáž • diplomové práce

Česká zbrojovka a.s.
Česká zbrojovka a.s. je špičkovou strojírenskou společností, která se může chlubit vlast-
ním R&D a IT oddělením. Je dlouhodobě nejdůležitějším českým výrobcem ručních pal-

ných zbraní a současně jednou z nejvýznamnějších zbrojních firem na světě.
Své výrobky vyváží do sta zemí celého světa a sehrává úlohu klíčového strategického 

partnera domácích ozbrojených a bezpečnostních složek.
Od roku 2018 je Česká zbrojovka součástí mezinárodního holdingu CZ Group, do něhož 
jsou postupně začleňovány další firmy s příbuznými výrobními a vývojovými programy.

Nabízíme
• Zázemí dynamické nadnárodní 

společnosti
• Perspektivní uplatnění v rámci celé 

skupiny CZ Group
• Profesní i osobnostní rozvoj
• Načerpání nových zkušeností
• Nadstandardní nabídku benefitů včetně 

vlastního lékařského domu

Hledáme
• Talentované mladé lidi, kteří mají zájem 

se rozvíjet
• Samostatnost, pečlivost a snahu hledat 

nová řešení

Místo výkonu práce
Uherský Brod, Brno, Praha, online celá ČR

Kontakt
Iva Světíková

+420 734 765 720

svetikova@czub.cz

czub.cz
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Kde jinde to dokážete

CHCEŠ DOKÁZAT 
VELKÉ VĚCI?
VYSTUDUJ TECHNICKOU ŠKOLU 

A DÁME TI ŠANCI UKÁZAT, CO V TOBĚ JE.

Sleduj KDEJINDE.cz

TYP NABÍDKY

stipendijní programy • závěrečné práce • stáže

Skupina ČEZ
Jsme energetickým koncernem působícím v  řadě zemí střední a  jihovýchodní Evropy 
s centrálou v České republice. Hlavní předmět podnikání tvoří výroba, distribuce, obchod 
a prodej v oblasti elektřiny a tepla, obchod a prodej v oblasti zemního plynu a těžba uhlí. 
Řídíme se přísnými etickými standardy, chováme se odpovědně k zaměstnancům, spo-
lečnosti a životnímu prostředí. Hlásíme se k principům trvale udržitelného rozvoje, pod-
porujeme energetickou úspornost, prosazujeme nové technologie a vytváříme prostředí 
pro profesní růst zaměstnanců. Pružně reagujeme na nové trendy v energetice. Vstupu-
jeme do nových oblastí podnikání a nabízíme zákazníkům inovativní produkty a služby 

šité na míru.

Nabízíme
• Práci, ve které si budeš dále rozvíjet své 

znalosti a zkušenosti, které jsi zís-
kal/a během studia

• Zázemí firmy, která se pravidelně 
umísťuje na prvních příčkách anket 
o nejlepšího a ekonomicky stabilního 
zaměstnavatele

• Širokou škálu benefitů

Hledáme
• Zájem o obor, spolehlivost, pečlivost 

a zodpovědnost
• Samostatnost a aktivní přístup
• Práci na svém osobním rozvoji a chuť 

učit se novým věcem

Místo výkonu práce
Česká republika

Kontakt
Pavel Šimák

+420 602 612 763, pavel.simak@cez.cz 

www.kdejinde.cz

Linda Navrátilová

+420 724 677 647, linda.navratilova@cez.cz 

www.kdejinde.cz
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Western Europe

10,360 employees

23 factories

Sales companies 
in 17 countries

North America

3,957 employees

14 factories

Sales companies 
in 2 countries

Africa-Middle East

281 employees

1 factory 

Sales companies 
in 3 countries

Eastern Europe

4,769 employees

16 factories

Sales companies 
in 12 countries

Asia-Pacific

5,911 employees

15 factories

Sales companies 
in 11 countries

Latin America

1,367 employees

3 factories

Sales companies 
in 5 countries

Extraordinary 
opportunities
Danfoss is a big, international workplace with many
different career paths and extraordinary opportunities
for personal and professional growth – whether you’re
a student, recent graduate or experienced professional

Internships, Student Jobs
& Collaborative Projects
An internship or student job at
Danfoss is a great way to experi-
ence life in a global technology
company and see how theories
are used in practice. We also offer
collaborative projects, either
provided by us, or potentially
from your own great idea.

Danfoss Postgraduate 
Program
In this two-year program for
master’s graduates, you will learn
from top experts in your field and
build a global network. Working
on four real, business-critical
projects – two of which will be
abroad – this is a once-in-a-life-
time opportunity to experience
the world and build a better
future.

Apply today if you’d like to

Do the extraordinary
Build a better future
Take charge
Go for the win

• Research & Development
• Supply Chain 
• IT & Software
• Business & Finance 
• Sales & Marketing 
• HR, Communication & Administration

For more information and the latest Danfoss job
vacancies, please visit our global career site.
danfoss.com/career
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TYP NABÍDKY

HPP • brigáda • stáž • diplomové práce

Danfoss Power Solutions a.s.
Danfoss Power Solutions je celosvetový výrobca a  dodávateľ mobilnej hydrauliky pre 
stavebné, poľnohospodárske a iné pracovné stroje. S našimi vysokokvalitnými kompo-
nentami v kooperácii so zákazníkmi vytvárame inovatívne riešenia, umožňujúce budovať 

a rozvíjať svet okolo nás.

Nabízíme
• Možnosť pracovať v medzinárodnom 

tíme a uplatniť sa v týchto oblastiach: 
vývoj softvéru, R&D, konštrukcia, 
simulácie, kvalita a ďalšie

• Príležitosť na osobný a kariérny rozvoj 
už počas vysokoškolského štúdia

• Nadštandardné finančné ohodnotenie 
a bohatý balík benefitov (i pre stážistov)

Hledáme
• Aktívna znalosť anglického jazyka
• Ochota cestovať, vzdelávať sa 

a pracovať v medzinárodnom prostredí
• Zodpovednosť, entuziazmus, schopnosť 

tímovej spolupráce

Místo výkonu práce
Považská Bystrica, Slovensko

Kontakt
Ing. Zuzana Božíková

+421 905 420 356

zbozikova@danfoss.com

www.danfoss.com/career
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TYP NABÍDKY

bakalářské a diplomové práce • stáže • prospěchová stipendia • flexibilní pracovní úvazky

DEL a.s.
DEL a.s. se 25 let specializuje na projekci a výrobu elektrických zařízení, automatizaci 
technologických procesů, robotizaci a  engineering dle principů Průmyslu 4.0. Nabízí 
komplexní dodávky a montáž technologických celků. Provádíme opravy a revize výrob-
ních zařízení. Nabízíme rovněž řešení pro elektromobilitu. Našimi zákazníky jsou význam-
né firmy z  oblasti automotive, těžkého i  lehkého průmyslu, energetiky a  strojírenství. 

Od roku 2016 je součástí skupiny DEL společnost NES Nová Dubnica (SK).

Nabízíme
• Zajímavou práci s moderními 

technologiemi
• Osobní rozvoj a profesní růst
• Možnost učit roboty a stroje pracovat
• Výhodné mzdové podmínky s motivační 

složkou a benefity
• Volnočasový program DEL a dovolenou 

navíc

Hledáme
• Kolegy, které práce baví a naplňuje
• Týmového ducha
• Časovou flexibilitu, analytické 

a logické myšlení
• Zájem jít s dobou a tvořit s námi 

budoucnost
• Chuť poznávat svět a domluvit se v něm

Místo výkonu práce
Žďár nad Sázavou, Brno, Praha, Hlubočky, 

Ostrava, Nová Dubnica (SK)

Kontakt
Eva Krejčová

+420 566 657 209

personalistika@del.cz

www.kariera.del.cz
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Víte, že  
TAMARA a VĚRA  

nejsou jen dívčí jména?

SPOLUPRACUJTE 
s námi na vývoji celosvětově  

unikátních technologií  
v oblasti detekce a sledování  

vzdušných cílů.

www.era.aero TYP NABÍDKY

HPP • brigáda • stáž • diplomové práce

ERA a.s.
ERA a.s. je průkopníkem a tvůrcem světového trhu v oboru multilaterace a pokračovate-
lem více než padesátileté tradice pasivní radiolokace v České republice. Má vlastní silné 
R&D centrum a vlastní více než 30 světových patentů v tomto oboru. Díky osvědčeným 
technologiím multilaterace a ADS-B, nabízejícím výkonná a spolehlivá dohledová řešení, 
dodala ERA a.s. přes 130 systémů zákazníkům z řad organizací řízení letového provozu, 

letišť a vojenských sil ve více než 60 zemích světa.

Nabízíme
• Studijní praxe a závěrečné práce
• Profesní růst od junior vývojáře 

či testera až po SW/HW architekta nebo 
programového manažera

• Práci na civilních a vojenských  
projektech v oblasti radiolokace

• Flexibilní pracovní dobu
• Malé, uzavřené kanceláře a v Pardubi-

cích vlastní posilovnu a jídelnu

Hledáme
• Matematické, fyzikální, elektrotech-

nické, IT či podobné vzdělání (oblast 
zpracování signálu výhodou)

• Chuť používat vývojové technologie 
jako C++, C, Embedded Linux, Python, 
MATLAB, VHDL…

• Ochotu učit se novým věcem

Místo výkonu práce
Pardubice, Brno, Praha, Uherské Hradiště, 

Strakonice

Kontakt
Bc. Jindřich Krásný

+420 770 155 871

j.krasny@era.aero 

www.era.aero – sekce KARIÉRA

19



1

Garrett – Advancing Motion
Společnost Garrett – Advancing Motion je dodavatelem špičkových technologií, které 
pomáhají motorovým vozidlům stát se bezpečnějšími, šetrnějšími k životnímu prostředí 
a které umožňují jejich konektivitu. Výzkumná a vývojová centra v Brně a Praze vyvíjejí 
řešení v oblasti turbodmychadel, elektrifikovaného přeplňování i software pro automobily. 
Vyvinuli jsme bohaté portfolio výrobků pro nejširší škálu motorových aplikací zahrnující 
benzínové, naftové, plynové a elektrické jednotky a palivové články, a to jak osobních, 

tak i nákladních vozidel.

Nabízíme
• Expertní vývojové týmy zaměřené 

na mechatroniku, simulace proudění, 
pevnostní a spolehlivostní výpočty

• Konstrukční oddělení, testovací 
centrum i prototypovou dílnu

• Vývoj a testování turbodmychadel 
pro Motorsport včetně F1

Hledáme
• Studenty a budoucí absolventy oboru 

strojírenství, mechatroniky 
či elektrotechniky

• Zájemce o pozice v konstrukci, 
výpočtech nebo produktových 
a aplikačních týmech

• Studenty na víkendové brigády 
v testovací laboratoři

Místo výkonu práce
Brno, Praha

Kontakt
Jarmila Uherová

+420 735 192 663

jarmila.uherova@garrettmotion.com

www.garrettmotion.com

TYP NABÍDKY

HPP • brigáda • trainee program • diplomové práce
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HELLA AUTOTECHNIK NOVA, s.r.o.
Pacesetting. Passionate. Together.

Skupina HELLA je globální nezávislá rodinná společnost s více než 40 200 zaměstnanci ve 125 loka-

cích ve 35 zemích světa. HELLA nejen vyrábí, ale i vyvíjí světelnou techniku a elektronické komponenty 

pro automobilový průmysl a patří mezi 40 největších mezinárodních dodavatelů pro oblast automotive.

HELLA v České republice zaměstnává téměř 3 000 lidí a zaměřuje se nejen na výrobu světlometů a zad-

ních skupinových svítilen pro největší světové automobilky, ale prostřednictvím jednoho z největších 

HELLA technických center také na vývoj světelné techniky následně vyráběné v  závodech skupiny 

HELLA po celém světě. V České republice HELLA najdete v Mohelnici a v Ostravě (areál MSIC) a ve Zruči 

nad Sázavou pak HELLA after market.

Nabízíme
• HELLA Trainee program: brigáda v průběhu 

studia, která je zaměřena na praxi v níže 

uvedených oborech. V rámci programu je 

možnost spolupracovat na bakalářské či 

diplomové práci, v rámci které se budete mít 

možnost zabývat reálným problémem 

či produktem

• Uplatnění v oblastech: elektroniky (HW, 

SW), testování (simulace a validace), kvality, 

optiky, IT a dalších oddělení

Požadujeme
• Ochotu docházet min. 1–2 × týdně do HELLA 

v Ostravě či Mohelnici

• Komunikativní znalost AJ, NJ výhodou

• Ochotu se vzdělávat a růst v oblasti, 

na kterou se budete chtít specializovat

• Zájem o oblast automotive

Místo výkonu práce
Mohelnice, Ostrava

Kontakt
hella.jobs.cz

recruitment@hella.cz

TYP NABÍDKY

HPP • DPČ – trainee program • bakalářské a diplomové práce • vysokoškolská praxe

HELLA TRAINEE PROGRAM

          JE JEN NA TOBÌ, 

JAKOU RYCHLOST  

ZVOLÍŠ!

Hlásit se můžeš po celý rok prostřednictvím našich kariérních stránek: 
www.hella.jobs.cz či rovnou na e-mail: recruitment.cz@hella.com

Hledáš dobře placenou praxi šitou na míru tvému rozvrhu  

a dalšími plány? Podívej se na možnosti, které jsme pro  

Tebe připravili a dej nám o sobě vědět!
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TYP NABÍDKY

HPP • brigáda • stáž • trainee program • diplomové práce

Honeywell
V  Honeywellu věříme, že budoucnost je taková, jakou ji společnými silami vytvoříme. 
V Brně se nachází největší výzkumné a vývojové centrum Honeywellu v Evropě. Zamě-
řujeme se na dvě hlavní oblasti: Aerospace a Safety & Productivity Solutions. Letecké 
technologie Honeywellu zkvalitňují práci pilotů, zvyšují bezpečnost letového provozu 
a komfort pasažérů. Naše inteligentní osobní ochranné prostředky nebo technologie pro 

detekci plynů pomáhají chránit zdraví a životy pracovníků po celém světě.

Nabízíme
• Pracovní pozice pro čerstvé absolventy
• Part-time pozice pro studenty
• Exkurze, dny otevřených dveří, 

přednášky, workshopy
• Spolupráci při zpracování závěrečných 

prací
• Podporu studentských soutěží

Hledáme
• Znalosti v požadovaném oboru 

ze školních projektů
• Komunikativní angličtinu
• Uplatníte u nás znalosti C, C#, 

Raspberry Pi, Matlab, CAD, Matlab, 
Catia, SolidWorks, Ansys a mnoho 
dalších

• VŠ titul pro full-time

Místo výkonu práce
Brno, Praha, Olomouc

Kontakt
Martina Hanušová

Martina.Hanusova@Honeywell.com

www.honeywell.com

careers.honeywell.com
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TYP NABÍDKY

HPP • brigáda • bakalářské a diplomové práce

CHROPYŇSKÁ STROJÍRNA
Chropyňská strojírna je dodavatelem svařovacích, montážních a dopravních linek urče-
ných nejen pro automobilový průmysl. Výrobní program je tvořen výrobou svařovacích 
a montážních přípravků, jednoúčelových strojů, forem pro vstřikování plastů, kontrolních 
zařízení, elektrorozvaděčů a  elektroinstalacemi. Společnost zajišťuje služby v  oblasti 
engineeringu a vedení projektů pro nové průmyslové linky, ale také v oblasti jejich úprav. 

Zákazníkům nabízí nákladově efektivní a inovativní řešení s nejvyšší kvalitou.

Nabízíme
• Volné pozice v Chropyni – projektový 

manažer junior
• Volné pozice v Mladé Boleslavi – kon-

struktér, plánař a specialista simulací
• Volné pozice v Olomouci – výhledově 

zejména programátor robotů a PLC 
a plánař

Požadujeme
• Vzdělání technického směru
• Znalost cizího jazyka – anglického, 

německého nebo ruského
• Komunikativnost a schopnost 

analyzovat a řešit problémy
• Schopnost pracovat v týmu
• Ochotu cestovat

Místo výkonu práce
Chropyně, Mladá Boleslav, Olomouc

Kontakt
Ing. Jana Andrejčuková – HR Olomouc

+420 770 156 510 

andrejcukova@chropynska.cz

Ing. Petra Kudelová – HR Chropyně

+420 608 805 554

kudelova@chropynska.cz

Vladimír Soumar – ředitel divize Mladá Boleslav

+420 602 618 504

soumar@chropynska.cz

www.chropynska.cz
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TYP NABÍDKY

HPP • brigáda • stáž

Lematec s.r.o.
Lematec je tým PLC programátorů působící po celém světě pod česko-švýcarskou 
vlajkou. Vynikáme ve vývoji SW pro průmyslové aplikace, oživování strojů a  technolo-
gií. Na domácím hřišti se cítíme na platformách Siemens, Beckhoff, Allen Bradley, B&R 
a .NET. Nejen díky trenérům draftovaným přímo ze Siemens a Beckhoff, ale i díky ostříle-
ným mazákům s dlouholetou praxí. Partnerství s Lematec je jízdenkou ve vlaku s tech-
nologickými trendy v oblasti řídicích systémů a vysokým důrazem na bezpečnost jejich 

implementace.
The Answer to the Ultimate Question of Life, the Universe, and Everything is Lematec

Nabízíme
• Možnost prodloužit pobyt v zahraničí 

po ukončení projektu
• Flexibilní pracovní doba
• 45 000 – 80 000 Kč/měsíc
• Služební notebook i automobil 

k soukromému užití
• Příplatek 40 % kapesného k cestovním 

náhradám

Hledáme
• Zkušené programátory, absolventy 

i studenty k zaučení profesionálními 
lektory v rámci firmy (elektrotechnika, 
automatizace)

• Ochotu vzdělávat se

Místo výkonu práce
ČR, Švýcarsko

Kontakt
Matúš Levrinc

+420 606 611 606

office@lematec.cz

www.lematec.cz

ČČíímm ssee zzaabbýývváámmee??  
 Programování průmyslových PLC aplikací a vizualizací (jednoúčelové stroje, 

výrobní linky) 
 Programování a oživení robotů
 Uvádění strojů a linek do provozu

VV ččeemm pprraaccuujjeemmee??  
 Siemens (Tia portal, Step 7, WinCC) 
 Beckhoff (TwinCAT2, TwinCAT3) 
 B&R 
 Bosch Rexroth 
 Allen Bradley (RSLogix, FactoryTalkView, Kinetix) 
 Kuka, Epson 
 Fanuc 
 .NET, MS SQL 

KKddee aakkttuuáállnněě ppůůssoobbíímmee? 
 Česká republika (home office / kancelář)
 USA, Mexiko, Velká Británie, Belgie, Švédsko, Francie, Španělko, Portugalsko, 

Rumunsko, Rakousko, Německo, Maďarsko, Slovensko, Polsko, Turecko, 
Irán, Rusko, Čína, Indie, Tchaj-wan, Japonsko, Malajsie, Vietnam, Jižní Korea, 
Uzbekistán 

NNááppllňň ttvvéé pprrááccee??  
 Programování průmyslových aplikací
 Tvorba HMI aplikací 
 Uvádění do provozu, servis 

CChhcceešš??

 Pracovat s nejnovějšími technologiemi?

 Být členem mladého profesionálního týmu?

 Flexibilní pracovní dobu? 

 Osobní růst?

 Cestovat při zaměstnání?

Tak se za námi zastav :)
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Miele technika s.r.o.
Špičkové technologie, moderní výroba, zázemí na jedničku – to je Miele Uničov. Spo-
lečnost vyrábí spotřebiče v oblasti péče o prádlo a o nádobí. Hlavním produktem jsou 
sušičky prádla, které jsou distribuovány prostřednictvím obchodních zastoupení k zá-
kazníkům po celém světě. Kromě sušiček prádla společnost vyrábí také myčky nádobí 
a pračky s horním plněním. Co do počtu vyrobených přístrojů jde o největší závod skupi-
ny Miele z celkových čtrnácti. V současné době zde našlo uplatnění 2 000 zaměstnanců.

Nabízíme
• Spolupráci se studenty a absolventy
• Témata závěrečných prací
• Exkurze ve výrobě, konzultace 

s odborníky
• Stipendijní program, odborné praxe, 

letní brigády
• To vše v oblasti strojírenství, konstrukce, 

elektrotechniky, kvality, logistiky, 
procesního inženýrství, IT

Hledáme
• Chuť učit se a pracovat na sobě
• Týmového ducha
• Smysl pro techniku
• Slušné a férové jednání
• Tvé nápady a řešení

Místo výkonu práce
Uničov

Kontakt
Eva Vavřínová

+420 587 072 127

eva.vavrinova@miele.com

www.karieravmiele.cz

TYP NABÍDKY

HPP • brigáda • stáž • bakalářské a diplomové práce • stipendijní program
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HLEDÁŠ PRÁCI NEBO
BRIGÁDU PŘI ŠKOLE?

ŠANCE PRO STUDENTY,
ŠANCE PRO ABSOLVENTY.

Robotika

Programátorství

Inovace

Projekce

Průmyslová
automatizace

Inženýrství

Strojírenské
technologie

Konstruktérství

Unikátní
technologie

HLEDÁŠ PRÁCI NEBO
BRIGÁDU PŘI ŠKOLE?

ŠANCE PRO STUDENTY,
ŠANCE PRO ABSOLVENTY.

Robotika

Programátorství

Inovace

Projekce

Průmyslová
automatizace

Inženýrství

Strojírenské
technologie

Konstruktérství

Unikátní
technologie

TYP NABÍDKY

HPP • brigáda

NUVIA a.s., TŘEBÍČ
Jsme inženýringovou společností zaměřenou především na dodávky zařízení, služeb 
a  SW pro energetiku, průmysl a  výzkumné instituce. Konstruujeme, programujeme, 
vyrábíme, instalujeme a  servisujeme jednoúčelové stroje a  výrobní linky založené na 
špičkových komponentách montážní techniky, pneumatiky a řídicích systémů nejen pro 
automobilový průmysl. Vyvíjíme, projektujeme, dodáváme a  servisujeme systémy pro 
měření ionizujícího záření. Vyvíjíme specializované informační systémy pro sběr, vizua-
lizaci a zpracování dat. Máme 300 zaměstnanců, sídlo společnosti je v Třebíči, pobočky 

v Praze, Brně a Kralupech nad Vltavou.

Nabízíme
• Možnost seberealizace, profesní růst
• Práci s nejnovějšími technologiemi
• Zázemí silné a stabilní společnosti
• Zajímavý systém finančního 

odměňování
• Skvělý kolektiv a přátelské prostředí

Hledáme
• VŠ vzdělání v oboru elektrotechniky, 

elektroniky, strojírenství
• Znalost anglického jazyka 

na uživatelské úrovni
• Samostatnost při řešení pracovních 

úkolů
• Komunikativnost, schopnost práce 

v týmu
• Na pozice: Programátor PLC, PC, 

robotiky / Projektant elektrické a řídicí 
části strojů / Strojní konstruktér

Místo výkonu práce
Třebíč, Brno

Kontakt
Ilona Holčáková

+420 568 409 815

hr@nuvia.cz,

www.nuvia.cz/cs/kariera
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TYP NABÍDKY

HPP • stáž • diplomová nebo bakalářská práce

OHB Czechspace s.r.o.
Společnost OHB Czechspace se zabývá vývojem zařízení pro kosmickou aplikaci. Mezi 
hlavní činnosti společnosti patří konstrukce struktur a  součástí pro družicové systé-
my, jejich výpočtové ověření a  optimalizace, zajištění výroby a  dohled nad testováním. 
Projekty společnosti tvoří mise pro vědu, pozorování Země, telekomunikace, studie pro 
Evropskou kosmickou agenturu (ESA) a řada dalších. Nejvýznamnějším projektem OHB 
Czechspace je mise planetární obrany Hera. Společnost působí v Česku od roku 2018 a je 
členem skupiny OHB SE, která má svá zastoupení v Německu, Itálii, Lucembursku, Belgii, 

Švédsku a Řecku. Celá skupina OHB SE má v současnosti přes 2 800 zaměstnanců.

Nabízíme
• Spolupráci na vývoji zařízení 

pro kosmické aplikace
• Spolupráci na širokém spektru projektů 

včetně vědeckých misí Evropské 
kosmické agentury (ESA)

• Výkon práce v mezinárodním týmu 
a přátelském prostředí

• Možnost profesního rozvoje a získání 
unikátních zkušeností a referencí

Hledáme
• Technické vzdělání, myšlení  

a porozumění s důrazem na mechaniku
• Znalost CAD a CAE výhodou (NX, 

NASTRAN/Optistruct, Hypermesh)
• Velmi dobrou znalost angličtiny
• Komunikační dovednosti
• Schopnost práce v týmu
• Zájem o kosmické aktivity

Místo výkonu práce
Brno

Kontakt
Petra Berková

+420 777 999 132 

jobs@ohb-czech.cz 

www.ohb-czech.cz
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PBS Turbo s.r.o.
Jsme strojírenská výrobní společnost a zabýváme se výrobou turbodmychadel. Od roku 
1997 jsme součástí koncernu MAN - předního výrobce turbodmychadel na světě. Naše 
turbodmychadla pohánějí výletní nebo kontejnerové lodě, vrtné soupravy, lokomotivy 
nebo bio-stanice po celém světě. Děláme spolehlivé produkty, které obstojí v těžkých 
podmínkách, jako je vysoká rychlost nebo teplota na 600 °C. Máme vlastní vývoj, výrobu 

i montáž. Naše produkty přispívají ke snížení skleníkových plynů.

Nabízíme
• Dobrou týmovou spolupráci, 

otevřenou atmosféru
• Příjemné pracovní prostředí
• Různorodou práci vyžadující vysokou 

úroveň znalostí
• Zajímavé ohodnocení, velkou škálu 

benefitů

Hledáme
• Znalost práce v kreslicích programech
• Motivaci ke zlepšování dílů 

turbodmychadel
• Motivaci k vyvíjení nových produktů 

ve spolupráci se zákazníkem
• Smysl pro plánování a vedení projektů

Místo výkonu práce
Velká Bíteš

Kontakt
Petra Petláková

+420 566 822 800

petra.petlakova@pbsturbo.eu

www.pbsturbo.cz

www.tubro-kariera.cz

www.facebook.com/pbsturbo

TYP NABÍDKY

HPP • brigáda • stáž • trainee program • diplomové práce

• Nejnovější generace turbodmychadel

• Odolné produkty i při teplotě nad 600°C

• Vlastní tým vývojářů a konstruktérů, výroba 

a montáž

• Pomáháme snižovat skleníkové plyny 

(carbon footprint)

• Moderní materiály pro delší životnost

Startujeme budoucnost

VŠECHNY PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI NAJDEŠ NA
www.pbsturbo.cz  nebo   www.facebook.com/pbsturbo PBS Turbo – člen skupiny MAN Energy Solution
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TYP NABÍDKY

HPP • trainee program • stáž • bakalářské a diplomové práce

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a. s.
Značka PBS je díky své více než 200leté tradici jednou z nejdéle působících strojíren-
ských značek na světě. Vyrábí turbínová zařízení pro letectví, energetiku či dopravní prů-
mysl. Dodává parní a expanzní průmyslové turbíny. Řadí se rovněž k předním evropským 
dodavatelům přesných odlitků ze superslitin na bázi niklu a kobaltu. Hlavním oborem je 
však letecký průmysl. Více než 50 let vyrábí pomocné energetické jednotky a klimati-
zační systémy pro různé typy letounů a helikoptér. V posledních 20 letech rozšířila své 

produkty o turbínové pohonné jednotky především pro bezpilotní letouny.

Nabízíme
• Stabilní zázemí inovativní české firmy 

s unikátním know-how v oblasti letectví
• Spolupráci se špičkovými odborníky 

na světové úrovni
• Propracovaný systém vzdělávání
• Motivující ohodnocení a další zajímavé 

benefity

Hledáme
• SŠ/VŠ vzdělání technického směru
• Anglický jazyk min. B1
• Chuť na sobě pracovat a dál se rozvíjet

Místo výkonu práce
Velká Bíteš, Praha

Kontakt
Simona Ševčíková, HR specialista

+420 737 262 822

sevcikova.s@pbs.cz

www.pbs.cz/kariera

Strojírenství
nás baví. Buďte i vy mezi 
technologickou špičkou. 

Jistota stabilního zaměstnání, perspektiva profesního růstu, zajímavá práce.

pbs.cz/kariera
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Možnosti pro absolventy vysokých škol

Proč si vybrat právě nás?
• odborné zaškolení na vysoké úrovni
• neustálé vzdělávání se v cizích jazycích formou bezplatných jazykových kurzů
• příležitost ke vzdělávání se a zvyšování odbornosti
• kariérní růst ve více než 170 závodech společnosti Schaeffler
• práce v mladém kolektivu
• atraktivní sociální program a zajímavé benefity
• pružná pracovní doba

Volné pracovní pozice  
v České republice:

Volné pracovní pozice  
na Slovensku:

Schaeffler Production CZ s.r.o.
Závod Lanškroun

Dvořákova 328, 563 01 Lanškroun
Tel. +420 465 355 209 (211)

Email: jobs.cz@schaeffler.com

Schaeffler Production CZ s.r.o.
Závod Svitavy

Průmyslová 2295/26, 56802 Svitavy
Tel. +420 703 159 963 / +420 800 023 001

Email: jobs.cz@schaeffler.com

Schaeffler Skalica, spol. s r.o.
Dr. G. Schaefflera 1, 909 01 Skalica

Tel.: 034/696 11 11, 034/696 11 12
E-mail: schaefflerskalica@schaeffler.com

Schaeffler Kysuce, spol. s r.o.
Dr. G. Schaefflera 1, 024 01 Kysucké Nové Mesto

Tel.: 041/4205 340, 341, 336
E-mail: personalne.kysuce@schaeffler.com

Schaeffler
Schaeffler je dynamický technologický koncern, s přibližně 84 000 zaměstnanci na celém 
světě je jedním z největších evropských průmyslových podniků v rodinném vlastnictví. 
V 50 zemích a cca 170 lokalitách má celosvětovou síť výrobních závodů, výzkumně-vývojo-
vých center, obchodních zastoupení a školicích středisek. Zní to zajímavě? Jako partner 
všech hlavních automobilek, klíčový hráč v  leteckém průmyslu a celém průmyslovém 
sektoru Ti můžeme nabídnout mnoho možností seberealizace v závodech ve Svitavách, 

Lanškrouně a na Slovensku ve Skalici a Kysuckém Novém Mestě.

Nabízíme
• Inspirativní pracovní prostředí 

nadnárodní společnosti
• Práci v mladém týmu
• Možnost zvyšovat si svoje odborné 

a jazykové znalosti
• Možnost vycestovat z důvodu zvyšování 

kvalifikace
• Osobnostní a profesní růst, zajímavé 

finanční ohodnoceni

Požadujeme
• Absolvent VŠ strojírenského, 

příp. technického zaměření
• Kreativita
• Chuť rozvíjet se
• Znalost anglického, příp. německého 

jazyka
• Chuť přijímat výzvy a umět 

se rozhodnout

Místo výkonu práce
Svitavy, Lanškroun, Skalica,

Kysucké Nové Město

Kontakt
Pavla Holubářová

+420 734 262 605

pavla.holubarova@schaeffler.com

www.schaeffler.com

TYP NABÍDKY

HPP • brigáda • stáž • trainee program • diplomové práce
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Siemens Mobility, s.r.o
Jsme součástí globální značky Siemens. Gró naší práce je oblast dopravy a mnohé s tím 
spojené. V našem portfoliu naleznete vývoj a konstrukci kolejových vozidel (od metra 
po vysokorychlostní vlaky), automatizaci železnic (výhybky, železniční přejezdy, zabez-
pečovací zařízení), inteligentní dopravní systémy (křižovatky, semafory, komunikace 
mezi vozidly), centrum sdílených služeb (nákup, controlling, účetnictví) a také se sta-
ráme o servis a údržbu vozů pražského metra linky C. Měníme svět železniční dopravy  

a dopravní infrastruktury.

Nabízíme
• Stipendijní program

• Píšeš u nás BP či DP
• Získáváš praxi placenou brigádou  

na reálných projektech
• Podporujeme tě ve studiu měsíčním 

stipendijním příspěvkem
• Zaměstnání na poloviční/plný úvazek

Hledáme
• Jsi student/absolvent VŠ strojní,  

elektrotechniky či informačních  
technologií

• Zajímáš se o techniku a domluvíš se 
anglicky nebo německy

• Máš chuť podílet se na vývoji dopravy 
budoucnosti

Místo výkonu práce
Praha, Plzeň, Brno a Ostrava

Kontakt
Kristýna Homolová

kristyna.homolova@siemens.com

+420 720 954 682

www.siemens.cz/mobilityjobs

TYP NABÍDKY

HPP • brigáda • trainee program • diplomové práce

NAJDEŠ NÁS V PRAZE, BRNĚ, OSTRAVĚ A PLZNI

Tvoříme dopravu 
budoucnosti

siemens.cz/mobilityjobs

A5_pridej_se_k_nam.indd   2A5_pridej_se_k_nam.indd   2 28.01.2021   14:11:1928.01.2021   14:11:19
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TYP NABÍDKY

HPP • stáž • diplomové práce

SIGMA GROUP a.s.
SIGMA GROUP a.s. je nejvýznamnějším výrobcem čerpací techniky v  České republice 
s tradicí delší než 150 let. Společnost se zaměřuje na výzkum, vývoj a výrobu čerpadel 
a čerpacích soustrojí pro průmyslové využití. Mezi klíčové zákazníky patří tuzemské a za-
hraniční průmyslové podniky působící v oblasti lehkého i těžkého strojírenství, klasické 

a jaderné energetiky, petrochemie, metalurgie, těžby ropy a vodního hospodářství.

Nabízíme
• Motivující ohodnocení v závislosti 

na pracovním výkonu
• Možnost osobního rozvoje 

a profesního růstu
• Příspěvek zaměstnavatele 

na penzijní připojištění
• Příspěvek zaměstnavatele 

na stravování
• Firemní jazykové kurzy

Hledáme
• Projektant – strojní
• Konstruktéry – fluidní inženýr, procesní 

inženýr, aplikovaná mechanika

Místo výkonu práce
Lutín

Kontakt
Jarmila Hanáková, personální ředitelka

+420 585 651 104-5

+420 606 775 500

hanakova@sigma.cz

Čerpadla s tradicí od roku 1868.

SIGMA GROUP a.s.  •  Jana Sigmunda 313  •  783 49 Lutín 
jobs@sigma.cz  •  www.sigma.cz  •  www.facebook.com/sigma.cz 45



SOR Libchavy
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SOR Libchavy spol. s r.o.
Společnost SOR, která má více než 25 let zkušeností a řadí se mezi významné české 
výrobce autobusů, zaměstnává více než 700 lidí a dosahuje tržeb na úrovni 3,5 mld. Kč. 
SOR se zaměřuje na výrobu autobusů s akcentem na levný provoz, určených nejen pro 
tuzemské odběratele, ale i trhy zemí Evropské unie či bývalého východního bloku. Au-
tobusy SOR jezdí na Slovensku, v Polsku, Nizozemí, Srbsku, Lucembursku, Rusku, Dán-
sku, Německu, Estonsku, Litvě, Lotyšsku, Ukrajině, Chorvatsku, Belgii, Bulharsku, ale 
i například na Faerských ostrovech. SOR dodává široký sortiment různých délek vozi-
del. Původní sedmi a půl metrové vozy již nejsou v nabídce, v současnosti jsou nabí-
zeny standardní vozy o délkách 8,5, 9,5, 10,5, 11, 12, 12,5 metrů a článkové o délce 18,75 
metrů. Postupně začaly být vyráběny i autobusy s pohonem na stlačený zemní plyn 
(CNG), elektrobusy a trolejbusy. V tomto roce se zaměříme zejména na vývoj vodíkových  

a hybridních pohonů.

Nabízíme
• Spolupráci na vývoji nových technologií 

a designu  
• Samostatnost v různých konstrukčních 

oblastech
• Práci v české stabilní společnosti

Hledáme
• Dobrá znalost programů Inventor 

a AutoCAD
• Technické myšlení

Místo výkonu práce
Libchavy, okres Ústí nad Orlicí

Kontakt
Klára Klapková – personalistka

+420 739 500 220

klapkova@sor.cz

Ing. Miroslav Stejskal – vedoucí konstrukce

+420 605 338 621

stejskal@sor.cz

TYP NABÍDKY

HPP • brigáda • diplomové práce

Tvoř s námi
novou budoucnost
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TYP NABÍDKY

HPP • brigáda • stáž • trainee program • diplomové práce • ostatní

SSI Schäfer s.r.o. 
Společnost SSI Schäfer je mezinárodní strojírenská společnost, která zaujímá přední 
postavení na trhu automatizovaných logistických systémů. Našim hlavním výrobním 
programem jsou dynamické a automatizované skladovací systémy. Hranický závod patří 
mezi nejvýznamnější výrobní centra společnosti a dodává nejmodernější systémy do ce-
lého světa. Se svými 1 200 zaměstnanci patříme mezi největší strojírenské společnosti 

na Olomoucku a byli jsme opakovaně oceněni mezi nejlepšími zaměstnavateli v kraji.

Nabízíme
• Stáže a brigády
• Diplomové a bakalářské práce
• Pracovní pozice pro absolventy
• Stipendijní program
• Možnost pracovat na zajímavých  

projektech

Hledáme
Studenty z oborů:
• Strojírenství 
• Elektrotechnika 
• Automatizace 
• Ostatní technické obory

Místo výkonu práce
Hranice

Kontakt
Lucie Lacmanová 

+420 733 789 848

prace.hranice@ssi-schaefer.com

ssischaefer.jobs.cz 
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TYP NABÍDKY

HPP • stáž • trainee program • diplomové práce

ŠKODA TRANSPORTATION a.s.
Škoda Transportation je tradiční česká společnost působící v oboru strojírenství již více 
než 160 let. Více než 100 let se věnuje dopravnímu strojírenství a stále roste a rozši-
řuje svůj potenciál, areály a  investuje do rozvoje zaměstnanců, inovací a  technologií. 
Do vlastního výzkumu a vývoje investuje každoročně kolem miliardy korun. Škoda Trans-
portation nabízí perspektivu širokému spektru oborů a specializací od designérů, stroj-

ních inženýrů až po IT vývojáře. Posouvejte se dopředu!

Nabízíme
• Možnost podílet se na unikátních pro-

jektech – stavíme vlaky, tramvaje, met-
ro, trolejbusy, řídící jednotky, software, 
hardware a komplexně řešíme dopravní 
systémy

• Jazykové i odborné vzdělávání
• Příspěvek na penzijní/životní pojištění, 

stravování i volný čas
• 5 týdnů dovolené, služební počítač 

a telefon

Hledáme
• Vaše nadšení a touhu něco dokázat
• Chuť učit se novým věcem
• Pozitivní přístup k práci

Místo výkonu práce
Plzeň, Praha, Ostrava, Šumperk, Zlín

Kontakt
Mgr. Jakub Karel, Recruiting manager

+420 733 696 675

+420 378 186 406

jakub.karel@skoda.cz

www.skoda.cz
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TYP NABÍDKY

brigáda • stáž • diplomové práce • exkurze

TE Connectivity
Jsme světový lídr v oblasti konektivity. Patříme mezi nejinovativnější společnosti světa – 
25 % našich aktuálně vyráběných produktů bylo vyvinuto v posledních 3 letech. Působíme 
v atraktivním a perspektivním oboru automotive. Vytváříme příležitosti pro studenty a ab-
solventy. Podporujeme interní kariérní růst a profesní rozvoj. Máme zkušené odborníky, 
u nás je od koho se učit. Se 2 500 zaměstnanci patříme k největším zaměstnavatelům na 
Brněnsku. Najdete nás v Kuřimi sedm kilometrů od Brna. Z královopolského nádraží je to 

jen půlhodina autobusem nebo 10 minut autem.

Nabízíme
• Studentům nabízíme exkurze, přednáš-

ky, praxe, stáže, diplomové práce i pla-
cené brigády. Zejména v Kvalitě, produkt 
managementu, procesním inženýrství 
i ve výrobě

• Absolventům nabízíme práci na HPP dle 
aktuální nabídky na te.jobs.cz

• Nyní například pracovní pozice: Procesní 
inženýr, Inženýr kvality, Digital factory 
programmer, Designer

Hledáme
• Opravdový zájem o svůj obor a výborné 

studijní výsledky
• Výrazný překryv studovaného oboru 

s našimi procesy a produkty
• Ochotu přizpůsobit se životu ve výrobní 

firmě

Místo výkonu práce
Kuřim

Kontakt
Vít Heinz

+420 725 999 726

vit.heinz@te.com

www.te.com

ANY
CONNECTION
CAN CHANGE
THE WORLD
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TESCAN ORSAY HOLDING, a.s.
TESCAN je jedním z předních světových výrobců elektronových mikroskopů. Naše špičkové 
přístroje dodáváme na míru našim zákazníkům – společnostem působícím ve vědě i prů-
myslu. Nabízíme uplatnění absolventům s  technickým nebo přírodovědným zaměřením, 
zejm. na pozicích v rámci R&D (konstrukce, SW, HW, fyzika), finalizace mikroskopů, servis-
ní podpory, technologie či globálních aplikací. Podporujeme také spolupráci se studenty 

formou dlouhodobých placených stáží při studiu nebo flexibilních pracovních úvazků.

Nabízíme
• Smysluplnou práci v prestižním odvětví
• Flexibilní pracovní dobu, dovolenou nad 

rámec zákona, sick days
• Jazykové kurzy, Multisport/ActivePass 

karta, výhodný mobilní tarif, finanční 
bonusy

• Zázemí pro cyklisty, kávu zdarma  
a mnoho dalšího…

Hledáme
• Znalosti v oboru, na kterých můžeš sta-

vět a dále je rozvíjet (dle pozice – fyzikál-
ní inženýrství, strojírenství, materiálové 
vědy, elektronika, SW, apod.)

• Nadšení a zájem o elektronovou 
mikroskopii

• Znalost AJ (min. pasivní)

Místo výkonu práce
Brno

Kontakt
+420 530 353 225

jobs@tescan.com

www.jobs.tescan.com

TYP NABÍDKY

HPP • brigáda • stáž • diplomové práce

APPLICATIONS SPECIALIST 
– GEOLOGY
We are currently seeking a highly motivated and energetic 
Applications Specialist for our Earth Sciences Team. This person 
will work closely with the customers and internal teams providing 
excellent technical support for the product portfolio focused on the 
field of geology and mineralogy.
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Thermo Fisher Scientific
V brněnském technologickém centru vyvíjíme a vyrábíme špičkové elektronové mikro-
skopy a spektrometry. Podílejí se na výzkumu viru ZIKA, HIV, umožňují vývoj nových ma-
teriálů i zmenšení mobilních telefonů. Každý den naše práce přispívá k tomu, aby byl svět 

zdravější, čistší a bezpečnější.
Patříme k největším výrobcům elektronových mikroskopů na světě a navazujeme na více 
než 70 let dlouhou tradici, kterou tento obor v Brně má. Najdete mezi námi odborníky na fy-
ziku, elektroniku, software, mechanickou konstrukci i logistiku. Chcete toho být součástí?

Více o našich technologiích na www.thermofisher.com.

Nabízíme
• Kontakt s nejmodernějšími technolo-

giemi na poli elektronové mikroskopie 
a spektroskopie

• Podporu vzdělávání a rozvoje
• Flexibilní pracovní dobu
• Moderní prostředí
• Jsme společností, která si uvědomuje, 

že zaměstnává špičkové odborníky 
a přizpůsobuje tomu svůj styl práce, 
platové podmínky a zaměstnanecké 
výhody

Hledáme
• VŠ absolventa technického zaměření
• Dobrý obecně technický přehled
• Schopnost samostatného uvažování 

a rozhodování
• Odpovědný přístup k řešení problémů
• Aktivní znalost anglického jazyka

Místo výkonu práce
Brno

Kontakt
Alexandra Fecíková

+420 737 430 952

alexandra.fecikova@thermofisher.com

jobs.thermofisher.com

TYP NABÍDKY

brigáda • DPČ • HPP

Vyvíjíme přístroje, 
které posouvají 

hranice lidského 
poznání.

Vlastimila Pecha 12, Brno-Černovice thermofisher.jobs.cz

Elektronové 
mikroskopy

Spektrometry MicroCT
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TYP NABÍDKY

HPP • brigáda • diplomové práce • exkurze

WINDMÖLLER & HÖLSCHER 
Machinery k.s.

Společnost Windmöller & Hölscher Machinery k.s. je součástí nadnárodní skupiny  
Windmöller & Hölscher, která patří k předním výrobcům strojů a systémů k výrobě a zpraco-
vání flexibilních obalů. Našim zákazníkům, jichž je více než 5 tisíc ve 131 zemích světa, nabí-
zíme široké spektrum strojů a systémů zaměřených na extruzi fólií, tisk a zpracování obalů, 
a to od poradenství a engineeringu přes dodávku vysoce kvalitních strojů až ke kompletní 
výrobě balicích prostředků. Celosvětově zaměstnáváme téměř 3 100 zaměstnanců, kteří 

s velkou motivací, kreativitou a nasazením průběžně rozvíjí naši společnost.

Nabízíme
• Odborné praxe
• Podporu při zpracování diplomových 

a bakalářských prací
• Exkurze a odborné přednášky
• Rozvoj vašeho talentu
• Spolupráci se zkušenými kolegy

Hledáme
• Motivované studenty a absolventy 

technických oborů
• Znalost němčiny nebo angličtiny
• Chuť zapojit se do atraktivních projektů

Místo výkonu práce
Kralice na Hané

Kontakt
Mgr. Eva Kurfürstová

+420 774 747 213 

Eva.Kurfuerstova@wuh-group.com

www.wuh.cz 

Tohle balí naši 
konstruktéři!

OK, 
neplníme sáčky chipsy.  
Zato vyvíjíme a konstruujeme inovativní stroje a systémy pro výrobu a potisk fóliových 
a papírových obalů a obalů ze syntetických tkanin. A s nimi lze skvěle chránit, uchovávat 
a atraktivně prezentovat výrobky.
Přidejte se k nám!

TISK | EXTRUZE | ZPRACOVÁNÍ

Windmöller & Hölscher Machinery k.s. 
Háj 374, 798 12 Kralice na Hané 
+420 582 311 153 | Eva.Kurfuerstova@wuh-group.com 
www.wuh.cz
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TYP NABÍDKY

HPP • brigáda • stáž • trainee program • diplomové práce

ZKW Slovakia s.r.o.
ZKW nie je vo svete automotivu nováčikom. Viac ako 80 r. sme spoľahlivým dodávateľom 
osvetľovacích systémov a elektronických modulov pre známe značky (BMW, AUDI, VW, 
Ford, Škoda, Porsche, Opel, Volvo, Jaguar, Land Rover, KTM). ZKW Slovakia, súčasť kon-
cernu ZKW Group, naštartovala výrobu v Krušovciach pri Topoľčanoch v r. 2006. Málokto 
vie, že súčasťou jeho auta sú svetlá, ktoré sú výsledkom vývoja slovenských odborníkov 
v našom vývojovom stredisku. Ďalšie svetlo môže svietiť aj vďaka vám. Hľadáme skúse-

ných expertov, ako aj šikovných absolventov s technickým vzdelaním a myslením.

Nabízíme
• Kreatívnu prácu vo vývoji s najmoder-

nejšími technológiami a sofvérmi (Catia, 
Speos, Lucidshape, Eagle, CANoe…)

• Medzinárodné prostredie a super 
kolektív

• Kariérny rast
• Tréningy so skúsenými vývojármi, jazy-

kové vzdelávanie
• Flexibilnú prac. dobu, prácu z domu, 

príspevok na dochádzanie

Hledáme
• Technické vzdelanie v oblasti 

konštrukcia, elektronika, optika, výrobné 
technológie, plasty, manažment kvality, 
robotika, automatizácia…

• Komunikatívnu znalosť AJ
• Kreatívnych tímových hráčov s chuťou 

sebarealizovať sa

Místo výkonu práce
Krušovce pri Topoľčanoch (SR)

Kontakt
Lucia Kubičková

+421 908 297 920, lucia.kubickova@zkw.sk

Kristína Krátka

+421 908 297 924, kristina.kratka@zkw.sk
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POSTDOKTORANDSKÉ MOŽNOSTI VE VÝZKUMU

NETME Centre • CEITEC • Český technologický park

Alternativa? Doktorské studium
Doktorské studium na FSI je zaměřeno na teoretické základy daného oboru a  odborné 
znalosti zvolené specializace. Studium probíhá prezenční formou studia (4 roky) nebo 
kombinovanou formou studia (až 8 let). Doktorand musí prokázat schopnost dosahovat 
původních vědeckých výsledků. Zájemci si mohou vybírat akreditované studijní programy 
v českém a anglickém jazyce. Přihlášky ke studiu se podávají elektronicky do 31. 5. 2021.

Přijímací řízení
• Vstupní požadavky – řádně ukončené stu-

dium v magisterském studijním programu 

technického nebo přírodovědného zaměření 

a úspěšné absolvování přijímací zkoušky

• Přijímací řízení startuje v dubnu

• Výběr vedoucího disertační práce a tématu, 

zveřejněného na internetových stránkách 

fakulty www.fme.vutbr.cz

• Vyplnění e-přihlášky na internetových strán-

kách fakulty, zaslání dokladu o ukončeném 

magisterském studiu, životopisu a motivač-

ního dopisu 

Studium
• Individuální studijní plán obsahující 

5 zkoušek (2 teoretické základy, 

2 specializace a cizí jazyk)

• Výuka 4 hodiny týdně

• Složení státní doktorské zkoušky

• Obhajoba doktorské disertační práce

• Publikace v impaktovaných časopisech

Doktorské studijní programy
• Aplikovaná matematika

• Konstrukční a procesní inženýrství

• Strojírenská technologie

• Inženýrská mechanika

• Materiálové vědy

• Energetické inženýrství

• Fyzikální inženýrství a nanotechnologie
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Fakulta strojního inženýrství VUT
Technická 2896/2

616 00 Brno

Koordinátorka Dne firem

Mgr. Iveta Hovorková, 778 490 148, hovorkova@fme.vutbr.cz

Oddělení vnějších vztahů a marketingu

marketing@fme.vutbr.cz
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