JOBStart 2013, 2. ročník
Jak z JOBStartu vytěžit maximum?

Hledáte praxi? Potřebujete si při studiu přivydělat? Zjistili jste, jak je v dnešní
době obtížné najít pracovní uplatnění?

Využijte JOBStart 2013 naplno a usnadníte si Váš kariérní start!
Přímo v budově VŠPJ u konzultačních stánků umístěných před aulou
a v zasedací místnosti vlevo vedle auly Vás bude očekávat 13 personalistů
a dalších zástupců firem a institucí, kteří pro Vás mají zcela konkrétní nabídky
praxe, práce, brigád apod.
•

•
•
•

•

Pečlivě si prostudujte brožuru, zjistěte v ní, co přesně jednotlivé firmy
nabízejí. Případně si také projděte jejich www stránky a připravte
si dotazy.
Navštivte konzultační stánky a domluvte si konkrétní způsob nastartování
Vaší pracovní kariéry.
Udělejte maximum pro to, abyste nabízenou praxi, práci apod. získali
právě Vy.
Buďte připraveni zanechat na sebe kontakt – vezměte si s sebou vizitku
či životopis. Některé firmy nabízejí také konzultace Vašich životopisů,
jejich rady Vám pomohou Váš životopis „vytunit“.
Určitě si nenechte ujít prezentace jednotlivých firem a institucí a tréninky
zaměřené na Váš osobní rozvoj.

Kdy a kde začínají prezentace a tréninky jednotlivých firem a institucí?
Kde najdu jejich konzultační stánky?

Prezentace a tréninky jednotlivých firem a institucí budou probíhat ve středu
27. listopadu 2013 od 9:30 do 14:00 v aule VŠPJ. Na straně 2 této brožury
zjistíte časy jejich zahájení.
Konzultační stánky Vám budou k dispozici na chodbě před aulou a v zasedací
místnosti VŠPJ (vlevo vedle auly) ve středu 27. listopadu 2013 od 9:30 do 14:00.
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Seznam firem a institucí – účastníků DNE FIREM
JOBStart 2013:

Název firmy/instituce:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Čas prezentace v aule VŠPJ:

Automotive lighting, s.r.o
Booking.com				
Česká pojišťovna a.s. 		
Česká spořitelna, a.s.			
Eurocentrum 				
Europe Direct				
Kooperativa pojišťovna, a.s., VIG
KOUS Vysočina, o.s.		
MetLife pojišťovna a.s			
Partners Financial Services		
Statutární město Jihlava
Úřad práce ČR, EURES
STUDENT AGENCY, k.s.

X
9:30
10:00 *
10:30 **
X
X
X
X
11:30
12:00 ***
X
13:00
13:30 ****

*Prezentace: Kariéra v České pojišťovně.
**Přednáška: Jak zapůsobit na potenciálního zaměstnavatele prostřednictvím sociálních sítí? Jak co nejlépe zvládnout videopohovor?
***Přednáška: Jak do 5ti let zvýšit svou cenu na trhu práce tak,
že se o Vás pracovní trh popere?
****Přednáška: Pracovní pobyty v zahraničí a Work and Travel USA
s bývalým účastníkem programu.
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Základní informace o firmách a institucích:
Název a adresa společnosti:
Automotive Lighting s.r.o.
Pávov 113, 586 01 Jihlava
www.al-lighting.cz
www.tvorimesvetlo.cz.
Marelli Group

Náplň naší činnosti:
Automotive Lighting Jihlava je součástí jedné
z největších divizí vyrábějících automobilovou
světelnou techniku. V našem vlastním vývojovém
centru vznikají nová, špičková řešení pro
světlomety budoucnosti. Při výrobě používáme
nejmodernější technologie. V letošním roce
jsme v Jihlavě zahájili výrobu LED modulů
pro světlomety na bázi LED.
Nabídka pro studenty a absolventy VŠPJ: praxe, pracovní uplatnění.
Název a adresa společnosti:
Booking.com
Havlíčkova 3, 110 00 Praha 1
www.booking.com
Náplň naší činnosti:
Booking.com is the market leader of online
hotel reservations in Europe. We offer a dynamic,
pleasant and sophisticated work environment.
A culture that is open, innovative and performance
orientated. Our scale and scope, Amsterdam
roots, commitment to people, and high
standards of integrity make Booking.com
a great place to work.
Nabídka pro studenty a absolventy VŠPJ: pracovní uplatnění.
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Název a adresa společnosti:
Česká pojišťovna a.s.
Na Pankráci 123, 140 21 Praha
www.ceskapojistovna.cz
Náplň naší činnosti:
Financí, pojišťovnictví.
Nabídka pro studenty VŠPJ: praxe, pracovní uplatnění, trainee program, možnost
zpracování bakalářské práce, konzultace životopisu v průběhu DNE FIREM JOBStart 2013.

Název a adresa společnosti:
Česká spořitelna, a.s.				
Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
www.csas.cz
Náplň naší činnosti:
bankovnictví.
Nabídka pro studenty a absolventy VŠPJ: praxe, odborné stáže, pracovní uplatnění,
trainee program „Nastartuj svou kariéru s Absolventským programem České
spořitelny“, možnost konzultace a spolupráce při zpracování bakalářské práce,
konzultace životopisu v průběhu DNE FIREM JOBStart 2013.
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Název a adresa společnosti:
Europe Direct					
Čajkovského 37, 586 01 Jihlava

Jihlava

www.europe-direct.cz
Náplň naší činnosti:
Poskytujeme informace o EU.

Nabídka pro studenty a absolventy VŠPJ: praxe, pracovní uplatnění, brigády,
dobrovolnictví.
Bonus pro studenty a absolventy VŠPJ: kvíz o EU o ceny.

Název a adresa společnosti:
Kooperativa pojišťovna a.s., VIG
Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8		
www.koop.cz
Náplň naší činnosti:
pojišťovnictví
Nabídka pro studenty a absolventy VŠPJ: pracovní uplatnění, trainee program,
konzultace životopisu v průběhu DNE FIREM JOBStart 2013.

5

Název a adresa společnosti:
KOUS Vysočina, o.s.			
Myslibořice 1,675 60 Myslibořice
www.kous.cz
Náplň naší činnosti:
KOUS Vysočina, občanské sdružení je servisní
organizací pro všechny neziskové organizace
Kraje Vysočina. Během praxe mají studenti
jedinečnou možnost podívat se na neziskový
sektor jako celek, získají zkušenosti v oblasti
public relations, fundraisingu, organizace
seminářů a analýzy pod vedením odborníků.
Nabídka pro studenty a absolventy VŠPJ: praxe a možnost zpracování bakalářské
práce pro studijní obory Cestovní ruch, Finance a řízení, Aplikovaná informatika
a Počítačové systémy.

Název a adresa společnosti:
MetLife pojišťovna a.s.
pobočka Farní 70/2, 586 01 Jihlava
www.metlife.cz
Náplň naší činnosti:
Nabízíme širokou škálu kvalitních produktů
životního, úrazového a skupinového pojištění.
Nabídka pro studenty a absolventy VŠPJ: praxe, pracovní uplatnění. Hledáme
schopné obchodníky a manažery. V prvním roce Vám zajistíme zajímavou finanční
podporu, kvalitní a bezplatné zaškolení, nadprůměrné ohodnocení. Navíc pro
Vás máme možné benefity - vizitky, notebook či příspěvek na osobní automobil.
Práci si naplánujte podle Vašich časových možností.
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Název a adresa společnosti:
Partners Financial Services
Palackého 25, 586 01 Jihlava
www.partners.cz/cs/
Náplň naší činnosti:
Poskytujeme nezávislé poradenství v oblasti
nakládání s rodinnými rozpočty a osobními
financemi.
Nabídka pro studenty a absolventy VŠPJ: praxe, možnost zpracování bakalářské
práce, trainee akademie, pracovní uplatnění – 5 míst Consultant-team manager.
Pro studenty a absolventy nabízíme možnost treninku a zapracování v těchto
oblastech: obchodní dovednosti, osobnostní rozvoj, manažerské dovednosti,
personalistika, finanční vzdělání.

Název a adresa společnosti:
Statutární město Jihlava
Masarykovo náměstí 97/1, 58628 Jihlava
www.jihlava.cz
Náplň naší činnosti:
veřejná správa
Nabídka pro studenty a absolventy VŠPJ: konzultace životopisu v průběhu
DNE FIREM JOBStart 2013, semestrální praxe na těchto odborech magistrátu:
odbor školství, kultury a tělovýchovy, odbor kanceláře tajemníka, ekonomický
odbor, odbor dopravy a odbor správy realit. Praxi nabízíme také jednomu studentovi
katedry elektrotechniky a informatiky. Praxe si přijďte domluvit přímo k našemu
konzultačnímu stánku.
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Název a adresa společnosti:
STUDENT AGENCY, k.s.
Nám. Svobody 17, 602 00 Brno
www.studentagency.cz
www.pracovnipobyty.cz
www.jazykovepobyty.cz
facebook: f/Pracovní a Au pair pobyty
Náplň naší činnosti:
Na českém trhu působíme již od roku 1993
a jsme nejvýznamnějším zprostředkovatelem
jazykových, kulturně-výměnných, au pair
a pracovních pobytů v Evropě, USA, Kanadě
či na Novém Zélandu. Každý rok využívají
služeb společnosti STUDENT AGENCY stovky
studentů SŠ a VŠ, kteří mají zájem získat
pracovní či studijní zkušenosti v zahraničí
a zdokonalit se tak v cizím jazyce.
Nabídka pro studenty a absolventy VŠPJ: pracovní a au-pair pobyty, studijní pobyty
v zahraničí, praxe a aktuálně volné pozice v centrální kanceláři STUDENT AGENCY
v Brně nebo na pobočkách v ČR a SR.
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Název a adresa společnosti:
Úřad práce České republiky - krajská
pobočka v Jihlavě,
EURES – Evropské služby zaměstnanosti
Brtnická 2531/21, 586 01 Jihlava
Náplň naší činnosti:
Síť EURES poskytuje služby užitečné
pracovníkům, uchazečům a zájemcům
o práci i zaměstnavatelům, kteří mají zájem
využívat práva volného pohybu osob.
Tyto služby jsou poskytovány přes databáze
a informace zveřejněné na českém a evropském
portále pracovní mobility a také prostřednictvím
informačních a poradenských služeb
nabízených EURES poradci a kontaktními
pracovníky EURES na úřadech práce v České
republice. Služby EURES jsou poskytovány
bezplatně.
Nabídka pro studenty a absolventy VŠPJ: pracovní uplatnění, brigáda.

Firmy prosím kontaktujte až v den konání JOBStartu 2013,
kdy si na Vás personalisté vyhradili čas.
Případné dotazy týkající se JOBStartu 2013 ráda zodpoví:
Mgr. Darina Čermáková
poradenské centrum pro studenty
Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16, 586 01 Jihlava
tel. 567 141 104
e-mail: darina.cermakova@vspj.cz
www.vspj.cz
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