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Zažij Veletrh 
JobChallenge 
2021!
Registruj se na www.jobch.cz a připoj se k 15. ročníku  
Veletrhu pracovních příležitostí JobChallenge. 

Letos se s vystavovateli, kariérními poradci i dalšími 
návštěvníky potkáš opět online přímo na veletržním 
webu. Pro účast na veletrhu ti stačí připojení na inter-
net, nic víc nepotřebuješ. Zúčastnit se můžeš,  
ať budeš kdekoliv.

Stejně jako loni pro tebe veletržní tým připravuje 
dvoudenní program plný virtuálního setkávání, ale také 
doprovodného programu a soutěží o hodnotné ceny.

Už 9. listopadu se můžeš těšit na Poradenský HUB  
– rozvojové webináře, konzultace životopisů i dvě no-
vinky: koučovací zóny a panelové diskuze. Zapoj se do 
programu a objev, jak se prezentovat zaměstnavatelům, 
jaké jsou klíčové kompetence pro uplatnitelnost nebo 
jak hledání pracovních příležitostí řeší tví vrstevníci. 

Hlavní veletržní den se koná o den později, ve středu  
10. listopadu. Čekat na tebe budou online stánky se 
zástupci desítek společností z různých oborů. Spoj se 
s nimi a zjisti, co aktuálně nabízejí, jak to u nich chodí 
nebo koho hledají. Získej přehled o aktuální situaci na 
trhu práce a důležité kontakty pro svou (budoucí) kariéru. 

 
Těšíme se na tebe 9. listopadu a 10. listopadu!

2

http://www.jobch.cz/
https://www.jobch.cz/


O čem je Veletrh 
JobChallenge?
Především o seznamování, objevování různých mož-
ností a zkoušení všeho, co by tě mohlo bavit. Proto 
neváhej navštívit více stánků, poslechni si zástupce 
jednotlivých  společností a zeptej se jich na cokoliv, co 
tě zajíma. Lepší dojem uděláš, když se na online stánky 
připojíš i se zapnutou kamerou a zeptáš se přímo, ale 
určitě nebude vadit, pokud využiješ chat a svůj dotaz 
jen napíšeš.

Na veletrhu se potkáš se spoustou lidí, a proto je ideální 
příležitostí si vyzkoušet rozhovory s personalisty nebo 
svůj krátký elevator pitch. Vystavovatelé na stáncích 
vědí, že se potkají se studenty a čerstvými absolventy. 
Neočekávají proto sáhodlouhé výčty zkušeností, nebo 
dokonalou sebeprezentaci. Budou rádi za každou otáz-
ku a chuť si s nimi povídat. Z tohoto důvodu na veletrhu 
budou – aby se s vámi všemi seznámili, zjistili, jaké jsou 
vaše plány a společně jste probrali, jestli vám můžou 
nabídnout nějakou pracovní příležitost.

Veletrh rozhodně není o testování tvých dovedností 
a znalostí. Je šancí pro prozkoumání, kde všude se 
můžeš se svým oborem uplatnit a co by tě mohlo bavit. 
Zjistíš, že trh práce ti toho nabízí mnohem víc. Ať studu-
ješ na FEKTu, ekonomce nebo fildě.

Neváhej navštívit různé virtuální stánky nebo se stavit 
na doprovodný firemní program či Poradenský HUB. Už 
v úterý 9. listopadu se můžeš těšit na konzultace životo-
pisů, koučovací zóny, rozvojové webináře nebo pane-
lové diskuze. Vybírat si můžeš už teď na tomto odkazu. 
Hlavní veletržní den pak odstartuje ráno 10. listopadu. 
Těšit se na tebe budou zaměstnavatelé z 16 různých 
oborů i odborníci na webinářích nebo TALK shows. 
Podívej se sem a registruj si včas své místo. 

9.11.

10.11.

10.11.

Poradenský HUB

Doprovodný program

Online stánky
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TOP 4 důvody,  
proč se registrovat
 1. Můžeš vyhrát!

Chceš vyhrát zajímavou cenu? Například iPad 2020 
od společnosti Digiteq Automotive? Pak se bezplatně 
registruj na veletrh a nahraj do administrace svůj živo-
topis. Nezáleží na tom, kolik v něm máš zkušeností. Pro 
účast v soutěži rozhoduje pouze fakt, že ho v systému 
máš a máš za sebou registraci. Pojď s námi soutěžit!

  2.  Můžeš zaujmout!

Tvoje CV v databázi není super jen pro soutěžení, ale 
také pro zaujmutí vystavovatelů. Ti si mohou životopi-
sy návštěvníků prohlížet a zkoumat, zda právě ty nejsi 
člověkem, kterého do svého týmu hledají. Usnadni jim 
hledání svou registrací na veletrh a detailním vyplněním 
svého profilu.

 
 

  3. Získáš přístup k doprovodnému programu 

JobChallenge letos nabízí množství webinářů, TALK 
shows a dalších aktivit. Pro účast se stačí na ně přihlá-
sit. Pro přihlášení na konkrétní část programu se stačí 
registrovat na veletrh. Vyplníš pár řádků a registraci 
zdarma máš za sebou. Pak už tvojí přihlášce na cokoliv 
nic nebrání.

  4. Označíš si oblíbence

Jako návštěvník s vlastním profilem si můžeš označit 
vystavovatele, kteří tě zajímají. Stačí u jejich profilů dát 
„Mám zájem“ a název společnosti i s jejím logem se ti 
objeví ve tvé administraci. Pokud například nebudeš za 
pár dní vědět, jak se konkrétní firma jmenovala, nebo 
kdy je na svém online stánku, nebudeš muset dlouho 
hledat. Přihlásíš se do svého profilu a vše rychle zjistíš.

Chci se registrovat

Co můžeme nabídnout?
▪  až 6 týdnů dovolené
▪  příspěvky na sport, stravování, dovolenou 
 a výuku jazyků
▪  levnější cestování pro vás a vaši rodinu
▪  školení a odborné kurzy
 ... a mnoho  dalších výhod i nad rámec zákoníku práce.

Pojďte s námi 
zajistit hladký provoz 
a přepravu cestujících

Pojďte do toho s námi.
www.cd.cz/kariera

CD_nabor_UNI_2021_148x70_v01.indd   1CD_nabor_UNI_2021_148x70_v01.indd   1 17/08/2021   15:5217/08/2021   15:52

inzerce
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inzerce

Časový  
harmonogram  
veletrhu
Veletrh práce JobChallenge potrvá, stejně jako loni, dva 
dny. Hlavní veletržní den je až ten druhý, středa 10. listo-
padu. Už od 9 ráno se budeš moci potkat s různými vy-
stavovateli na jejich virtuálních stáncích, nebo si s nimi 
chatovat či volat pomocí komunikační platformy Mluvii. 
Kdy budou online tví oblíbenci? Podívej se na time-line 
online stánků a poznač si zajímavé časy do kalendáře. 

Jestli budeš mít ve svém programu ve středu ještě 
volno, můžeš se připojit k doprovodnému programu. 
Chystáme pro tebe TALK shows se zástupci vybra-
ných firem nebo webináře s odborníky. Jejich kapacita 

Stačí kliknout zde

je omezená, a proto je potřeba se na ně registrovat 
předem. Registrace na veletrh tě nic nestojí, zabere ti 
jen pár kliknutí, a pak dostaneš přístup k přihláškám na 
různé části programu. Na návštěvu online stánků se 
předem hlásit nemusíš. Místo na nich vždy bude, stačí 
si vybrat a přijít.

Den před hlavním veletržním dnem, v úterý 9. listopadu, 
na tebe čeká Poradenský HUB. Letos na něm můžeš 
zažít konzultace životopisů, nejrůznější rozvojové 
webináře nebo si vyzkoušet koučovací zóny s ostatní-
mi studenty. Připravujeme pro tebe také dvě panelové 
diskuze. Jednu na téma výběrových řízení a druhou na 
problematiku gender pay gap. Debatovat mezi sebou 
budou experti na daná témata, tak se registruj předem, 
ať na tebe zůstane místo. 

Ať tě z programu zaujalo cokoliv, o všem se více infor-
mací dozvíš na veletržním webu.

NASEDNI A VYDEJ SE NA ROADTRIP DO BUDOUCNOSTI S NÁMI!

Praha | Rakovník | Humpolec | Žebrák | Podbořany

Jedeme po hlavní ulici budoucnosti. Vyvíjíme a vyrábíme systémy pro autonomní 
a elektrická auta zítřka. Tvoříme mosty mezi auty a digitálními technologiemi. 
Ať už jezdíme autonomně či ti zaručujeme pohodu při řízení, užíváme si jízdu s tebou.

www.valeo.cz

https://www.jobch.cz/online-stanky
https://www.jobch.cz/online-stanky
https://www.jobch.cz/


konzultace CV webinář o trhu práce (natočený předem)

Firemní doprovodný program

Poradenský HUB

09:30 10:00 10:30 11:00

13:00 14:00 15:00

Poznej sám sebe 
a své silné stránky

→

→

Jak na 
skvělý životopis? Dosáhni svého cíle Výhody LinkedIn

Výběrová řízení v praxi 
Uplatnitelnost: 

12 klíčových kompetencí Gender pay gap

WEBINÁŘ

WEBINÁŘWEBINÁŘ

PANELOVÁ DISKUZEPANELOVÁ DISKUZE

KOUČOVACÍ ZÓNAKOUČOVACÍ ZÓNA
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16:00

→
→

WEBINÁŘ

TALK SHOW

TALK SHOW

TALK SHOW TALK SHOW

TALK SHOW

TALK SHOW

WEBINÁŘ

WEBINÁŘ

WEBINÁŘ

ABB: Co zvážit při vývoji! BDO: Kybernetická
bezpečnost

WEBINÁŘ

Deloitte:
Prioritizace

Digiteq: Virtuální realita 
a hlasové ovládání

PwC: Audit 
na vlastní kůži

Valeo

Sense Arena s.r.o.

Skupina ČEZ Notino

EY

Honeywell

9. listopadu

10. listopadu
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Vyhraj díky Veletrhu 
JobChallenge!

 
Podmínky registrační 
soutěže:

* Registrovat se do  
9. 11. 2021, včetně,  
na veletržní web  
www.jobch.cz.

* Nahrát do stejné doby 
(9. 11. 2021) životopis 
do své administrace.

 
Podmínky veletržní soutěže:

* Registrovat se na web 
www.jobch.cz, a to  
nejpozději 10. 11. 2021.

* Nasbírat alespoň tři 
soutěžní grafiky různých 
barev se soutěžními 
hesly v chatech online 
stánků.

* Vyplnit soutěžní dotazník 
na webu a uvést do něj 
daná tři hesla.

* Odeslat dotazník.

Registrační soutěž
Díky pár kliknutím a nahrání jednoho PDFka můžeš vyhrát hodnotnou cenu 
iPad 2020 od společnosti Digiteq Automotive, která navrhuje a testuje ře-
šení pro mobilitu budoucnosti a je členem koncernu Volkswagen. Nezáleží 
na tom, kolik zkušeností a dovedností v něm budeš mít uvedeno. Důležité je 
ho nahrát na web a je to. Do registrační soutěže jsou automaticky zapojení 
všichni, kteří se na veletržním webu zdarma registrují a do administrace 
nahrají svůj životopis.

Výhercem registrační soutěže bude jen jeden z vás. Vyhlásíme ho v hlavní 
veletržní den na facebookové stránce Veletrhu práce JobChallenge,  
a to v 10:30 dopoledne. Šťastný výherce si cenu může přijít vyzvednout  
v Kariérním centru MU v následujícím týdnu (15.–19. listopadu 2021). 

Veletržní soutěž
Registrace na veletrh ti nezajistí jen možnost zapojit se do registrační 
soutěže (spolu s nahráním CV). Zároveň je vstupním krokem pro účast 
v soutěži veletržní. V ní můžeš vyhrát tyto ceny: Balíček kosmetiky od 
Notino, Samsung Galaxy Tab A 8.0 LTE od Honeywell, Instax vč. pouzdra 
a filmu od Currys, Samsung Galaxy Watch Active od BENU. 

Kromě registrace zdarma ti bude stačit se 10. listopadu připojit k online 
stánkům různých vystavovatelů. Online stánky budou obsahovat i chat, 
ve kterém se mezi 9:00 a 17:00 budou v různých časech objevovat sou-
těžní grafiky – barevné čtverce se soutěžními hesly. Celkově se můžeš 
setkat se třemi barvami – fialovou, žlutou a modrou. Tvým úkolem bude 
nasbírat alespoň tři soutěžní grafiky rozdílných barev. Tedy alespoň 
jednu fialovou, jednu žlutou a jednu modrou.

Nalezená hesla potom vložíš do soutěžního dotazníku, který najdeš v den 
veletrhu na webu, a dotazník odešleš. Ze všech odpovědí vybereme náhod-
ně několik šťastlivců, kteří získají některou z výše uvedených cen.

Výherce zveřejníme na veletržní facebookové stránce,  
a to v pondělí 15. listopadu, tak ji nezapomeňte sledovat.
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Valeo

Skupina ČEZ

Notino

EY

SEACOMP s.r.o.

Raiffeisenbank a.s.

Marelli Automotive Lighting Jihlava  
(Czech Republic) s.r.o.

ABB, s.r.o.

Adastra

AGROFERT, a.s.

Allcons Industry s.r.o.

Allegro MicroSystems Europe Ltd., o.z.

Atlas Copco Services s.r.o.

BENU Česká republika s.r.o.

BDO

Currys CoE s.r.o.

České dráhy, a.s.

Deloitte Česká republika

Deutsche Telekom Services Europe  
Czech Republic s.r.o

Digiteq Automotive

EDSCHA AUTOMOTIVE KAMENICE s.r.o.

Edwards, s.r.o.

ESET Research Czech Republic

FNZ

Frontman s.r.o.

Generali Česká pojišťovna a.s.

GJW Praha spol. s r.o.

Gooddata s.r.o

Honeywell

Johnson & Johnson

KBC Group, Shared Service Center CZ

Konica Minolta Business Solutions 
Czech, spol. s.r.o.

Kooperativa pojišťovna, a.s., VIG

Lear Corporation Engineering  
Czech Republic, s.r.o.

MANTA

oncomed manufacturing a.s.

Pinkerton ČR s.r.o.

PROFICIO Marketing

Profinit EU, s.r.o.

PwC Česká republika, s.r.o.

Rödl & Partner

RWS

SAP

Sense Arena s.r.o.

STRABAG a.s.

TESCAN ORSAY HOLDING, a.s.

ZF Group

 

A

B

C

D

 

E

F

G

H
J
K
 

M
O
P

R

S

T
Z

Seznam všech vystavovatelů
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Partneři 
a vystavovatelé 
Veletrhu 
JobChallenge 
2021
Poznej vybrané vystavovatele letošního ročníku, a přede-
vším jeho partnery. Seznam všech vystavovatelů si můžeš 
prohlédnout na předchozích stránkách. Na těch dalších 
pak objevíš bližší informace o těch, kteří se ti chtějí před-
stavit ještě před veletržním dnem.

U každého medailonku najdeš barevné štítky se zkratka-
mi různých oborů. Jejich legendu vidíš na této stránce. 
Štítky značí obory, ve kterých vystavovatelé hledají  
uchazeče. Barevné označení oborů najdeš i na webu  
www.jobch.cz u online medailonku každého zaměstna-
vatele. A to jak před veletrhem, tak i v den jeho konání. 
Před navázáním online kontaktu si tak můžeš prověřit, 
že nabízí pracovní příležitosti v oborech, o které máš 
zájem. S barevnými štítky se setkáš i v rámci své admini-
strace na www.jobch.cz. Můžeš si k svému profilu přidat 
takové obory, které tě zajímají, ať už je studuješ, nebo ne.

potravinářství a zemědělství

informační technologie

technika

právo

dřevařství a nábytkářství

stavebnictví

strojírenství

administrativa

bankovnictví, pojišťovnictví  
a finanční služby

obchod

ekonomika a podnikové finance

marketing a reklama

lidské zdroje

chemie

lékařství a farmacie

služby a klientský servis

vystavovatel nabízí plné úvazky 

vystavovatel nabízí zkrácené úvazky 

vystavovatel nabízí možnost stáží 

vystavovatel nabízí pracovní příležitosti pro handicapované

IT

EKON

HR

SERV

CHEM

OBCH

PRAV

STAV

STRO

TECH

DREV

MARK

BANK

POZE

ADMI

FARM

FULL-TIME

PART-TIME

INTERNSHIP
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Notino

 
 
Jsme největším online prodejcem parfémů a kosmetiky 
v Evropě. Všechny klíčové projekty si realizujeme sami. 
Od vlastních IT systémů, až po design dárkových tašek, 
ve kterých zákazník dostane svůj oblíbený parfém. 
Potěší tě, že naše firemní kultura je stále uvolněná. 
Dokážeme se rychle rozhodovat a věci měnit. Zbytečné 
procesy a byrokracii u nás nečekej. Zajímavé projekty 
a chuť na sobě pracovat naopak ano.

Máš pocit, že tohle odpovídá tvým představám?  
Tak neváhej a nastartuj svou kariéru u nás.

 
Tereza Voháňková
tereza.vohankova@notino.com
+420 603 407 062
www.pracujpronas.cz

Skupina ČEZ

 
 
Jsme největším energetickým uskupením v České 
republice i v rámci střední a jihovýchodní Evropy. 
Zabýváme se výrobou a distribucí elektřiny, dodáváme 
plyn a teplo. Naše aktivity dále zahrnují oblast jaderné-
ho výzkumu, informatiky, telekomunikací, projektování, 
výstavby a údržby energetických zařízení. Hlavními pri-
oritami strategie ČEZ jsou přeměna výrobního portfolia 
na nízkoemisní již do roku 2030, uhlíková neutralita do 
roku 2050 a nabídka komplexních energetických řešení.

 
Martin Klacián
martin.klacian@cez.cz
+420 211 042 715
www.kdejinde.cz

Valeo

 
 
Jsme předním dodavatelem pro automobilový průmysl. 
Navrhujeme inovativní produkty a systémy, které přispí-
vají ke snižování emisí CO2, ke zlepšení výkonu vozidel 
a k vývoji intuitivního řízení. V České republice máme 
přes 4000 zaměstnanců a pět výrobních závodů: dva 
v Rakovníku, dále v Humpolci, Žebráku a Podbořanech. 
Vyrábíme zde senzory do chytrých aut, klimatizační 
jednotky, kompresory, výměníky tepla, chlazení baterií 
elektromobilů, kontrolní panely a komponenty pro spoj-
kovou hydrauliku. V R&D centru v Praze a na testova-
cím polygonu vyvíjíme systémy do autonomních aut od 
software přes mechaniku až po výsledné testování.

Zuzana Jakabova
cz.recruitment.mailbox@valeo.com
www.valeo.cz

EY

 
 
Jsme konzultanti. Klientům pomáháme uspět, realizovat 
jejich sny a dělat práci efektivněji. EY není jenom Audit 
a Daně. Specializujeme se i na Forenzní služby, Consul-
ting 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 výji-
mečné lidi, abychom společně vytvářeli lépe fungující 
svět. A když máš přístup k největším firmám na trhu, do-
kážeš svět kolem sebe změnit jedinou dobrou otázkou. 
Troufneš si?

 
Nikol Kokšteinová
nikol.koksteinova@cz.ey.com
+420 731 642 807
www.cestastey.cz

IT IT

IT IT

EKON OBCH OBCHPRAV BANK

STRO STROTECH TECH STAV

SERV MARKADMI

PART-TIME FULL-TIME PART-TIME

FULL-TIME PART-TIME INTERNSHIP
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SEACOMP s.r.o.

 
 
Zajímá vás, jak může fungovat sklad o velikosti brněn-
ského výstaviště, jak vypadají nemocniční informační 
systémy nebo systémy pro správu budov? Chcete spo-
lupracovat se známými značkami z celého světa? Tak to 
je Seacomp pro vás správné místo. Vznikli jsme v roce 
1997 a v centru Brna dále rozšiřujeme náš tým.

 
David Bryša
david.brysa@seacomp.cz
+420 608 736 650
www.seacomp.cz

Pantone modrá 281C

Pantone oranžová 144C

CMYK modrá  100/72/0/32

CMYK oranžová 0/48/100/0

IT

Marelli Automotive Lighting 
Jihlava (Czech Republic) s.r.o.

 
 
 
 
Od roku 1997 se zaměřujeme na vývoj a výrobu prvo-
třídních předních světlometů. Pracujeme s nejmoder-
nějšími technologiemi a výsledkem naší práce jsou 
nejlepší systémová řešení a kvalitní sériové výrobky, 
které získávají ocenění na světovém trhu. Naše produk-
ty dodáváme předním světovým výrobcům automobilů 
jako jsou Audi, BMW, Mercedes, VW a Škoda. Společ-
ně se zákazníky navrhujeme špičkové světlomety, které 
dotvářejí charakter dané značky a modelu.Máš pocit, že 
tohle odpovídá tvým představám? Tak neváhej a nastar-
tuj svou kariéru u nás.

 
Soňa Audes
sona.audes@marelli.com
+420 605 492 150
www.al-lighting.cz  

TECH STROEKON ADMI

Raiffeisenbank a.s.

 
 
Začali jsme v roce 1993 se dvěma pobočkami a díky 
úspěšnému růstu jsme se postupem času stali pátou 
největší bankou, pevně etablovanou na tuzemském 
trhu. Raiffeisenbank nabízí širokou škálu bankovních 
služeb a produktů jak fyzickým osobám, tak podnika-
telům a firmám. Ve svém podnikání, aktivitách, rozvoji 
a inovacích nás inspirují jak klienti, tak i zaměstnanci. 
K Raiffce se neváže jenom zázemí velké stabilní banky, 
ale také spousta možností, jak se v kariéře rychle posu-
nout a využít svůj talent.

 
Dana Kováčová
dana.kovacova@rb.cz
www.rb.cz

EKON OBCHADMI SERV BANK

FULL-TIME PART-TIME INTERNSHIP

FULL-TIME PART-TIME

FULL-TIME PART-TIME INTERNSHIP
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Allegro MicroSystems Europe 
Limited

 
 
 
 
With more than 50 years of experience developing 
advanced semiconductor technology and application 
specific algorithms, Allegro is a global leader in power 
and sensing solutions. From green energy to advan-
ced mobility and motion control systems, our team is 
passionate about developing intelligent solutions that 
move the world forward and give our customers a com-
petitive edge. Get hands on experience and help make 
innovation happen. Learn more about our positions

 
Pavel Krejčí
pkrejci@allegromicro.com
+420 277 010 222
www.allegromicro.com/careers

IT

AGROFERT, a.s.

 
 
Jsme největší privátní zaměstnavatel. Koncern  
AGROFERT tvoří téměř 32 tisíc lidí a sdružuje 229 
společností. Podnikáme v oblastech chemie, zeměděl-
ství a prvovýroby, potravinářství, lesnictví a dřevařství, 
pozemních technologiích a technice, logistice a do-
pravě, obnovitelných zdrojích a médiích. Pravidelně 
rozšiřujeme tým budoucích odborníků, a to bez ohledu 
na předešlé zkušenosti. Dáme příležitost každému ta-
lentu. Připravte si CV, vyberte firmu a vámi vybraný obor 
a vše zašlete naší personalistce. Kontakty naleznete 
v brožuře.

 
Petra Adámková
petra.adamkova@agrofert.cz
+420 725 981 829
www.agrofert.cz/kariera

CHEMPOZE

TECH

EKON DREV FARM
FULL-TIME

FULL-TIME

PART-TIME

PART-TIME
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Atlas Copco Services s.r.o.

 
 
Atlas Copco není tak vidět, ale je téměř všude… Věděli 
jste třeba, že Atlas Copco kompresory pomáhají uvařit 
50 % celosvětové produkce piva?

 V brněnském Atlas Copco Services najdou pracovní 
uplatnění zkušení specialisté, studenti i čerství ab-
solventi mnoha oborů. A nejen to. Přátelská firemní 
kultura, relax zóna ve 20. patře s výhledem na celé Brno 
pro ranní lekce jógy a odpolední kávu, wellbeingové 
akce, kariérní růst a dlouhý list firemních benefitů – to 
je švédský styl Atlas Copco Services!

 
Petra Boháčová
petra1.bohacova@atlascopco.com
+420 721 010 237 
www.atlascopcoservices.jobs.cz

Currys CoE s.r.o.

 
 
Currys (former Dixons Carphone) is Europe’s leading 
electronics retailer and services company. Our custo-
mers can shop online or visit a local store that are 
based in UK & Ireland and Nordic countries (as Elkjop 
and Elgiganten). We employ over 40 000 people in 9 
countries.

Since 2007, our Centre of Excellence in Brno supports 
business in various areas: finance, IT, logistics, robotics, 
HR, customer care and content & copywriting. Our team 
in Brno has 700 members of 43 different nationalities!

 
Martina Kuchtíčková
BrnoHR@currys.co.uk
+420 736 518 727
www.currys.cz

Digiteq Automotive

 
 
V Digiteq Automotive navrhují, vyvíjí a nasazují kom-
plexní elektronické systémy, které umožňují bezpeč-
nější a pohodlnější jízdu. Například učí auta provádět 
vybrané činnosti autonomně nebo zajišťují, aby auta 
„mluvila“ nejen spolu, ale také s vámi a se svým okolím. 
Jejich mateřské společnosti Škoda Auto a CARIAD jsou 
součástí koncernu Volkswagen, stejně jako Digiteq 
Automotive. To jim umožňuje podílet se na projektech 
pro koncernové značky. Pobočky mají v Praze, Plzni 
a v Mladé Boleslavi.

 
Petra Nováková
Petra.Novakova@digiteqautomotive.com
+420 703 467 061
www.digiteqautomotive.jobs.cz

České dráhy, a.s.

 
 
Jsme jedním z největších zaměstnavatelů v České 
republice. Zajišťujeme dopravní obslužnost širokému 
spektru zákazníků. Věnujeme mnoho úsilí modernizaci 
našich vlaků a neustálému zlepšovaní služeb. Denně 
vypravíme kolem 7 000 vlaků a ročně s námi cestuje 
více než 175 milionů cestujících. O zaměstnance se 
staráme, jejich názory nás zajímají. Velmi si ceníme, že 
jsme získali 3. místo v soutěži Zaměstnavatel roku 2020. 
Dejte se na dráhu, která dává smysl!

 
Darina Mondočková 
mondockova@gr.cd.cz
+420 724 645 898
www.cd.cz/kariera

IT

IT

OBCHADMI

ADMI

STRO

TECH

TECH

EKON

EKON BANK

IT

FULL-TIME PART-TIME FULL-TIME PART-TIME INTERNSHIP

FULL-TIMEFULL-TIME PART-TIMEPART-TIME INTERNSHIP
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Deloitte Česká republika

 
 
Pomáháme špičkám českého i světového byznysu 
v oblastech jako jsou daně, právo, audit, finance, IT, 
doprava, HR a mnoho dalšího. V České republice 
zaměstnáváme více než 1200 odborníků a hledáme 
nové kolegy. Máme kanceláře v Praze, Brně, Ostravě, 
Plzni a Hradci Králové. I přesto, že se nemůžeme potkat 
fyzicky, rádi tě uvidíme na online veletrhu. Těšíme se na 
tebe, dozvíš se nejen o výběrovém řízení, prozradíme 
ti tipy, jak si vylepšit CV a také zjistíš, jak u nás funguje 
auditní i daňový tým.

 
Iva Habrnálová
ihabrnalova@deloittece.com
+420 703 429 704
www.jsmedeloitte.cz

GJW Praha spol. s r.o.
 
 
 
 
Jsme stavební firma zabývající se modernizací a stav-
bou železničních tratí, stanic a vleček a provozováním 
drážní dopravy. Jsme licencovaným dopravcem v ČR 
i SR, disponujeme vlastními hnacími vozidly, nákladními 
vozy a speciálními hnacími drážními vozidly (podbíječ-
ky, kolejové pluhy, čističky), které k našemu předmětu 
podnikání využíváme.

Máme pobočky v Praze, Hradci Králové, Havlíčkově 
Brodě a další organizační složku na Slovensku  
a v Německu.

 
Karla Brixová
karla.brixova@gjw-praha.cz
+420 721 490 919 
www.gjw-praha.cz

Frontman

 
 
Už od roku 2017 pomáháme menším firmám v jejich 
rozvoji. Vytváříme stabilní a zdravé zázemí pro projekty, 
které mají potenciál růst. Máme dlouholeté zkušenosti 
s právním poradenstvím nebo marketingovými strate-
giemi. Vyznáme se ale i v účetnictví, IT technologiích 
či v personalistice. Věříme v lidský potenciál, a proto 
se pro každého snažíme najít takovou pracovní pozi-
ci, která bude daného člověka naplňovat. Je to vidět 
i na výsledcích firmy, úspěšných projektech i motivaci 
všech posouvat se dál.

 
Dominika Sasynová
+420 725 419 749
sasynova@imfrontman.com
www.imfrontman.com

ITIT HRHR OBCH MARKADMI

STAVSTROTECH

TECH EKON PRAV

Honeywell
 
 
 
 
V Honeywellu věříme, že budoucnost je taková, jakou 
ji společnými silami vytvoříme. V Brně najdete naše 
největší evropské výzkumné a vývojové centrum. Dvě 
hlavní divize (Aerospace;  Safety & Productivity So-
lutions) se zaměřují na vývoj pokročilých technologií 
pro letectví, inteligentních ochranných pracovních 
prostředků a řešení pro zvýšení produktivity za pomocí 
automatizace a robotiky. Naši lidé se podílejí na projek-
tech, které dělají náš svět inteligentnější, bezpečnější 
a udržitelnější.

 
Martina Hanušová
martina.hanusova@honeywell.com
+420 778 720 165
www.honeywell.jobs.cz

IT TECH STRO

FULL-TIME PART-TIME INTERNSHIPFULL-TIME

FULL-TIME

PART-TIME

PART-TIME

INTERNSHIP

INTERNSHIP FULL-TIME PART-TIME
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FULL-TIME FULL-TIMEPART-TIME PART-TIMEINTERNSHIP INTERNSHIP

STRABAG a.s. 
 
 
 
 
Jsme součástí nadnárodního koncernu STRABAG a pa-
tříme k největším stavebním společnostem na našem 
trhu. Pro naše zákazníky realizujeme i ty nejsložitější 
stavební projekty ve všem oblastech stavebnictví. Sta-
víme na týmové spolupráci a na odborných i lidských 
kvalitách.

Těšíme se na to, že Vás budeme mít možnost poznat!

 
Karin Bílková
karin.bilkova@strabag.com
+420 222 868 220
www.strabag.cz

SAP
 
 
 
 
SAP je globálním lídrem na trhu s podnikovým apli-
kačním softwarem. V Brně se nachází jedno z jeho 
vývojových center SAP Labs Czech Republic, kde se 
týmy zaměřují na vývoj, lokalizaci a podporu klíčových 
produktů a řešení SAP. Absolventům, studentům i IT 
odborníkům nabízí příležitost podílet se na inovacích 
podnikových systémů a pomáhat tak firmám po celém 
světě lépe fungovat.

 
Veronika Marková
veronika.markova@sap.com
+420 257 115 511
www.sap.com/cz/about/careers/joining 
/locations/sap-labs-czech-republic.html

IT STAV

Rödl & Partner
 
 
 
 
Úspěch Rödl & Partner, původně firmy s jedním za-
městnancem, se začal psát v Norimberku v roce 1977. 
Našich 5.130 advokátů, daňařů, auditorů, konzultantů 
a IT odborníků najdete ve 106 pobočkách ve 48 zemích 
světa. V ČR působíme od roku 1991 v Praze a Brně. 
Celkem více než 320 poradců zde poskytuje služby 
v právní, daňové, auditorské, účetní a podnikové sféře. 
Naše filozofie je založena na týmové práci, kvalitě po-
skytovaných služeb a individuálním přístupu nejen ke 
klientům, ale i k zaměstnancům.

 
Zuzana Hošková
roedl@roedl.com
+420 606 955 999
www.roedl.net/cz/cz/kariera 
/kariera_u_roedl_partner_ceskarepublika.html

EKON ADMI PRAV

RWS
 
 
 
 
Jsme největší světový poskytovatel jazykových služeb 
– pomáháme zákazníkům vytvářet, překládat a dodávat 
jejich obsah ve více než 250 jazycích. Náš globální tým 
lingvistů, projektových manažerů, specialistů a odbor-
níků na lokalizaci úzce spolupracuje se zákazníky, aby 
zajistil, že jejich komunikace a obsah bude konzistentní 
ve všech jazycích a v souladu s daným trhem. Pracuje-
me s klienty jejichž produkty denně používáte na svém 
smartphonu nebo PC stejně jako další 2 miliardy lidí po 
celém světě.

 
Lívia Babincová
livia.babincova@rws.com
+420 731 492 245
www.rws.com

IT SERVADMI MARK

FULL-TIMEFULL-TIME PART-TIMEPART-TIME
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Tak na viděnou 
na veletrhu!

Poradenský HUB

Doprovodný program

https://www.jobch.cz/poradensky-hub
https://www.jobch.cz/doprovodny-program


Věděli jste, že každé třetí auto na světě je vyrobeno naším nářadím, nebo že naše kompre-
sory pomáhají uvařit 50 % celosvětové produkce piva?
Původně malá švédská fi rma založená v r. 1873 má nyní 40 000 zaměstnanců a své zá-
kazníky ve 180 zemích světa.
V našem brněnském centru sdílených služeb poskytujeme fi nanční, zákaznickou či obchod-
ní podporu pro skupinu Atlas Copco. Všechny naše aktivity najdete pod jednou střechou 
v moderních kancelářích Spielberk Offi  ce Centre. Jsme dost velcí na to, abychom vám mohli 
nabídnout osobní i kariérní růst.
Najdete u nás otevřenou a přátelskou fi remní kulturu, relax zónu Sky Club s výbornou 
kávou, různé wellbeing aktivity, cvičení jógy a mnoho dalších fi remních benefi tů. K tomu 
všemu také výhled z terasy 20. patra na celé Brno ;)

Chcete vědět víc? Navštivte naše kariérní stránky:
www.atlascopcoservices.jobs.cz

Atlas Copco 
není tak vidět, 

ale je skoro 
všude...
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Jsme BDO. Jsme auditoři, daňaři, konzultanti, ale  
i znalci, právníci, účetní a IT odborníci. 

BDO najdete skoro po celém světě a v České republice zejména v Praze, 
Brně a v jižních a západních Čechách již od roku 1991.

Ve svých oborech jsme profesionálové a na práci nám záleží. Služby 
klientům poskytujeme na špičkové úrovni, mimo jiné také díky skvělé 
souhře našich týmů. Každý se stále učí a zlepšuje, jak s pomocí kolegů 
u vedlejšího stolu, tak s podporou celé globální sítě. Přijď se o tom 
přesvědčit!

V průběhu roku vypisujeme pozice pro studenty a absolventy vysokých 
škol na stáž i na full time.

 X Mrkni na bdo.cz/spravnymsmerem a dej nám o sobě 
vědět. 

Nevidíš momentálně pro sebe vhodnou pozici? Napiš nám na našich 
kariérních stránkách!

Těšíme se na Tebe!

Tým BDO

Audit  |  Daně |  Poradenství
www.bdo.cz

ZAMIŘ S NÁMI 
SPRÁVNÝM 
SMĚREM

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 1994 založení společnosti v Sezimově Ústí 
 2010 oficiální název EDSCHA AUTOMOTIVE KAMENICE s.r.o.  
 Počet zaměstnanců : 598 (Ø 2021) 
 Výrobní technologie:  montážní technika, lisování, vrtání, broušení, ohýbání trubek, sváření 
 Výrobky:  poháněcí systémy, dveřní závěsy, kontroly dveří, závěsy předních i zadních kapot, 
  ruční brzdy, válečkové vozíky pro posuvné dveře , rukojeti spínačů 
 Vlastní vývojové a zkušební centrum 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 1994 založení společnosti v Sezimově Ústí 
 2010 oficiální název EDSCHA AUTOMOTIVE KAMENICE s.r.o.  
 Počet zaměstnanců : 598 (Ø 2021) 
 Výrobní technologie:  montážní technika, lisování, vrtání, broušení, ohýbání trubek, sváření 
 Výrobky:  poháněcí systémy, dveřní závěsy, kontroly dveří, závěsy předních i zadních kapot, 
  ruční brzdy, válečkové vozíky pro posuvné dveře , rukojeti spínačů 
 Vlastní vývojové a zkušební centrum 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Start your career 
working smarter 
and living better.
Be a part of The New Equation.
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Přidej se k ZF

Tvoříme budoucnost
automobilového průmyslu

Pracuj pro ZF
v České republice
Kde nás najdete: Plzeň, Klášterec nad Ohří, Žatec, Staňkov, 
Frýdlant, Stará Boleslav, Jablonec nad Nisou, Zlín. 
Své znalosti můžete uplatnit v oblastech: Elektrotechnika 
a elektronika, Výrobní inženýrství, Strojírenství, Systémový 
vývoj a testování, a další.

Sledujte náš web a najděte si své místo!

Vývojová centra
• vývoj a testování SW / HW
• diagnostika a kalibrace
   systémů
• konstrukce a výpočty 
• mechatronika 
• IT

Výrobní závody
• výrobní technologie 
• elektrotechnika 
• procesní inženýrství 
• logistika, kvalita, nákup

Lídr pro automobilový průmysl

Kompletní zaškolení a možnost karierního růstu

Práce s moderními zařízeními a technologiemi

Spolupráce na mezinárodních projektech

Stabilní zaměstnavatel

Zajímavý balíček benefitů

Podepište se s námi
na vozy, které jezdí
po celém světě!

ZF.COM/CZ 

My jsme na spolupráci připraveni, co TY?
Sledujte náš web a najděte si své místo!

Vehicle Motion
Control

Automated
Driving

Integrated
Safety

e-Mobility

ZF je mezinárodní technologická společnost, která dodává
systémy pohonného ústrojí a prvků aktivní i pasivní bezpečnosti
pro osobní auta, užitkové vozy i průmyslovou technologii. ZF
neustále zdokonaluje své systémy a soustředí se na vývoj nové
generace mobility (autonomní řízení, e-Mobilita). V roce 2020
dosáhla společnost obratu ve výši 32,6 mld. € a každoročně
investuje více než 6 % svého prodeje do výzkumu a vývoje.

A Volkswagen Group Company

Svět automobilů 
se mění. Buďte 
u toho s námi!

www.digiteqautomotive.com

Podílejte se na 
inovativních projektech 
koncernu Volkswagen!

Elektrické a elektronické systémy v automobilech hrají stále 
důležitější roli. Jako člen koncernu Volkswagen pracujeme na 
vývoji a rozvoji konektivity, digitalizace, autonomního řízení 
či elektromobility. Naši kolegové dělají vše pro to, aby každá 
jízda byla bezpečná a maximálně komfortní. Přidejte se k týmu 
Digiteq Automotive a buďte součástí automobilové revoluce!



Přidej se k ZF

Tvoříme budoucnost
automobilového průmyslu

Pracuj pro ZF
v České republice
Kde nás najdete: Plzeň, Klášterec nad Ohří, Žatec, Staňkov, 
Frýdlant, Stará Boleslav, Jablonec nad Nisou, Zlín. 
Své znalosti můžete uplatnit v oblastech: Elektrotechnika 
a elektronika, Výrobní inženýrství, Strojírenství, Systémový 
vývoj a testování, a další.

Sledujte náš web a najděte si své místo!

Vývojová centra
• vývoj a testování SW / HW
• diagnostika a kalibrace
   systémů
• konstrukce a výpočty 
• mechatronika 
• IT

Výrobní závody
• výrobní technologie 
• elektrotechnika 
• procesní inženýrství 
• logistika, kvalita, nákup

Lídr pro automobilový průmysl

Kompletní zaškolení a možnost karierního růstu

Práce s moderními zařízeními a technologiemi

Spolupráce na mezinárodních projektech

Stabilní zaměstnavatel

Zajímavý balíček benefitů

Podepište se s námi
na vozy, které jezdí
po celém světě!

ZF.COM/CZ 

My jsme na spolupráci připraveni, co TY?
Sledujte náš web a najděte si své místo!

Vehicle Motion
Control

Automated
Driving

Integrated
Safety

e-Mobility

ZF je mezinárodní technologická společnost, která dodává
systémy pohonného ústrojí a prvků aktivní i pasivní bezpečnosti
pro osobní auta, užitkové vozy i průmyslovou technologii. ZF
neustále zdokonaluje své systémy a soustředí se na vývoj nové
generace mobility (autonomní řízení, e-Mobilita). V roce 2020
dosáhla společnost obratu ve výši 32,6 mld. € a každoročně
investuje více než 6 % svého prodeje do výzkumu a vývoje.



Zajímá tě dění na kolejích? 

    Jsi fanda do železnice? 

 Proč ještě nepracuješ u nás?

strojvedoucí

vlakvedoucí

geodety

svářeče

stavbyvedoucí

bagristy

mistry provozních útvarů

řidiče nákladních vozidel

HLEDÁME:

GJW Praha spol. s r.o.

Mezitraťová 137/46

Praha 9 - Hloubětín

N 50°06‘02‘‘ E 14°31‘06‘‘

tel.: 281 090 811

e-mail: gjw@gjw-praha.cz

www.gjw-praha.cz

gjwpraha

gjwpraha

HLEDÁME
PARŤÁKY DO

NAŠEHO TÝMU!
 

#kolejejsoubudoucnost





Spolu jsme silní.
V týmu.

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5, Tel. +420 222 868 111, info.cz@strabag.com

STRABAG Česko

strabag_cesko

V čem je naše síla?
• Jsme součástí koncernu STRABAG
• Patříme k předním stavebním 

společnostem
• Realizujeme všechny druhy staveb
• Máme pobočky po celé republice
• Stavíme na inovacích a koncernovém 

know-how

Co nabízíme?
• Stáže a brigády
• Trainee program
• Osobní i kariérní růst
• Zázemí nadnárodní společnosti
• Pevné základy po Vaší kariéru

Jaké jsou Vaše silné stránky? Dejte nám 
vědět a staňte se součástí našeho týmu!

www.strabag.cz/kariera
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careers.abb/czech/cs
abb.jobs.cz
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Co si kamarádi myslí, že děláme.

Co si moji kolegové myslí, že děláme.

Co skutečně děláme.

Chceš taky? Přidej se!

valeo.jobs.cz

Co si máma myslí, že děláme.

Co si já myslím, že děláme.


