Vysoká škola polytechnická Jihlava

Veletrh pracovních
příležitostí
pro studenty a absolventy
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JOBStart 2018, 7. ročník		

7. 11. 2018 od 9:30 do 14:00

Jak využít JOBStart naplno?

Seznam firem a institucí – účastníků dne firem
JOBStart 2018
Název firmy/instituce			
						

Hledáte praxi?
Chcete zjistit, jakým směrem se může ubírat Vaše budoucí kariéra?
Hledáte brigádu při studiu, ideálně v oboru?
• Poznejte zaměstnavatele a personalisty firem a institucí nejen z Kraje
Vysočina.
• Ptejte se na konkrétní možnosti pracovního uplatnění ve vybrané firmě
či instituci. Využijte příležitosti a zjistěte, jak zde probíhá výběrové řízení
a jakým způsobem informují o volných pracovních místech. Zjistěte, co vše
potřebujete k tomu, abyste se mohli o pracovní pozici ucházet.
• Získejte praxi, práci, brigádu nebo trainee program.
• Zanechte na sebe kontakt – vezměte si s sebou kromě životopisu i vizitku.
• Nenechte si ujít přednášky a prezentace firem a institucí, které budou
probíhat v aule, podle časového harmonogramu viz strana 3.
• Vylaďte svůj životopis – zkonzultujte si svůj životopis, který se stane
vstupenkou na pohovor. Ptejte se personalistů na tipy, doporučení
a zkušenosti.
• Otestujte si úroveň své znalosti angličtiny. V rámci JOBStartu bude probíhat
jazykové testování ve spolupráci se zkouškovým centrem British Council
VŠPJ.

Europe direct Jihlava a Eurocentrum Jihlava
Nemocnice Pardubického kraje, a. s.
XART s. r. o.
KRONOSPAN CR spol. s r.o.
Celní úřad pro Kraj Vysočina
Oblastní charita Žďár nad Sázavou
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
MANN+HUMMEL
Chateau Mcely, s.r.o.
Kraj Vysočina + Evropský region Dunaj – Vltava
Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace
Etnetera a.s.
Statutární město Jihlava
Československá obchodní banka, a. s.
iPractice Costa Brava
Fakultní nemocnice v Motole
Oblastní charita Jihlava
Panorama Hotel Prague
Automotive Lighting, s.r.o.
Úřad práce ČR (EURES)
Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
Bühler Praha s.r.o.
Testování úrovně anglického jazyka ve spolupráci
se zkouškovým centrem British Council VŠPJ

Na setkání s Vámi na JOBStartu se těší a případné dotazy Vám zodpoví:
Bc. Simona Mertlová
Poradenské a kariérní centrum VŠPJ
Tel.: +420 567 141 104
e-mail: simona.mertlova@vspj.cz
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9:30 - 13:30

ce o firmách
Základní informa

a institucích:

Aula
9:30
9:45 – 10:00

Zahájení
Etnetera – moderní firma

10:10 – 10:25 Fakultní nemocnice v Motole / film

Posluchárna P3

Název a adresa společnosti:
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Kyjevská 44
532 03 Pardubice

7. 11. 2018 9:30 - 14:00
9:45 – 10:00

Pracovní uplatnění v Oblastní
charitě Jihlava

10:10 -10:25

Kariéra v ČSOB

10:35 – 10:55 iPractice Costa Brava – nabídka praxe

www.nempk.cz

Posluchárna P1

11:05 – 11:20 Zdravá kariéra ve VZP ČR
11:30 - 11:45

EURES – práce v zahraničí

11:30 – 11:45

MANN+HUMMEL / Pracovní
pohovor – tipy a triky

11:50 – 12:05

Prezentace nemocnic Pardubického
kraje

11:50 - 12:05

Corinthia Panorama

Náplň činnosti, obor podnikání:
Jsme moderní nemocnice a největší zaměstnavatel v Pardubickém kraji. Řadíme
se mezi desítku největších nemocnic v zemi. V našich nemocnicích poskytujeme
komplexní ambulantní a lůžkovou péči ve všech základních, specializovaných
i vysoce specializovaných oborech. Provozujeme lůžkovou následnou péči, domácí
péči, základní i specializovanou diagnostickou péči a lékárny

12:35 – 12:50 Bühler a Internet věcí
13:00 – 13:15 Možnosti uplatnění v Celní správě
13:30 – 14:00 Chateau Mcely – služba s láskou
14:00

Nabídka pro studenty a absolventy VŠPJ:
Přidej se k nám! Hledáme všeobecné sestry, lékaře i kolegy do nelékařských profesí.

Losování výherců cen
Zakončení

Název a adresa společnosti:
EUROPE DIRECT Jihlava
RRA Vysočina, z. s. p. o.
Matky Boží 9
586 01 Jihlava
www.europe-direct.cz

Náplň činnosti, obor podnikání:
Podáváme informace o EU, pořádáme různé akce
a semináře, přednášíme pro školy, vydáváme
a poskytujeme publikace a materiály o EU.
Nabídka pro studenty a absolventy VŠPJ:
Praxe, pracovní uplatnění, brigády, dobrovolnictví.

Název a adresa společnosti:
EUROCENTRUM Jihlava
Tolstého 15
586 01 Jihlava
https://jihlava.eurocentra.cz/
Obory:
Cestovní ruch, Finance a řízení
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Co můžeme nabídnout?
• ZAJÍMAVÉ finanční ohodnocení
• nadstandardní NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK
• REZIDENČNÍ MÍSTA
• STIPENDIJNÍ PROGRAM pro studenty
• TÝDEN DOVOLENÉ navíc
• „SICK DAYS“
• PŘÍSPĚVEK NA STRAVOVÁNÍ
• příspěvek na PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ a doplňkové penzijní spoření
• PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ a rozvoje
• spolupráci s VYSOKÝMI ŠKOLAMI
• podporu VĚDY A VÝZKUMU
Nabízíme zajímavou práci v příjemném pracovním prostředí a přátelském kolektivu.
Obory:
Porodní asistentka, Všeobecná sestra
PŘEDNÁŠKA:
Prezentace nemocnic Pardubického kraje.
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Název a adresa společnosti:
XART s.r.o.
Novosady 40
594 01 Velké Meziříčí
www.xart.cz

Náplň činnosti, obor podnikání:
V současné době jsme digitální a reklamní agentura z Vysočiny s celorepublikovou
působností. Našimi klienty jsou regionální, národní i nadnárodní společnosti.
Zajišťujeme pro ně komplexní služby v oblastech online i offline reklamy,
marketingové komunikace, podpory prodeje a spravujeme jejich data. Konkrétně
děláme návrhy brandů a grafický design, tvoříme weby, aplikace a e-shopy
na míru, navrhujeme, tiskneme a vyrábíme reklamu a zastřešujeme marketingovou
komunikaci našich klientů. Převážně našim klientům a partnerům poskytujeme
také datové služby (hosting, emaily, zálohy).
Disponujeme vlastním týmem vývojářů a marketérů a také technologiemi
pro vývoj aplikací, malonákladový tisk a výrobu reklamních tiskovin. Provozujeme
vlastní cloudové řešení v datovém centru. Sídlíme v moderním studiu v centru
Velkého Meziříčí, jen 2 minuty od D1.

Nabízíme:
• tykání
• být součástí sehraného týmu v moderní webové a reklamní agentuře - jedné
z prvních na Vysočině
• vymýšlet a realizovat řešení, která překvapí očekávání i těch nejnáročnějších
klientů
• pracovat na zajímavých projektech pro známé firmy, ve kterých necháš „kus
sebe“
• vyzkoušet vlastní nápady a používat nové postupy
• vidět výsledky své práce v praxi a neustále se zlepšovat v tom, v čem jsi
dobrý, a co máš rád
• zúčastnit se našich legendárních teambuildingů :)
Aktuální hledané pozice:
• PHP/programátor, analytik
• Konzultant online marketingu, online specialista
Obory:
Aplikovaná informatika, Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi, Finance
a řízení, Počítačové systémy

Nabídka pro studenty a absolventy VŠPJ:
Už víc než 18 let děláme úspěšné weby, e-shopy a online aplikace na míru.
Pomáháme řadě velkých, zavedených firem růst nejen na internetu. Tvoříme
zapamatovatelná loga, nápadité reklamy a vtipné slogany. Ale hlavně:
Máme se rádi. Lezeme spolu po rozhlednách i po horách. Díky tomu si nelezeme
na nervy v práci. Chodíme spolu na beach volejbal nebo squash. A stejně dobře
nám to šlape i při týmové spolupráci na projektech. Občas spolu skočíme
na pivko. Ale když se něco nedaří, nehoupeme kvůli tomu hned z okna. Výsledkem
je bezvadný tým, do kterého určitě zapadneš i Ty!
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Název a adresa společnosti:
Celní úřad pro Kraj Vysočina
Střítež 5
588 11 Střítež u Jihlavy (vedle hotelu Tři Věžičky)

Název a adresa společnosti:
KRONOSPAN CR spol. s r.o.
Na Hranici 2361/6
58601 Jihlava

www.celnisprava.cz

www.mojekrono.cz

Náplň činnosti, obor podnikání:
Skupina KRONOSPAN je světový leader v oblasti výroby desek na bázi
dřeva pro nábytkářský průmysl a stavebnictví. Celkem 42 firem skupiny
KRONOSPAN s působností po celém světě tvoří jednu velkou rodinu.
S vlastními výrobními i technickými kapacitami mají významný podíl
na zlepšování kvality bydlení.

Náplň činnosti, obor podnikání:
Výhradní správce spotřebních daní.
Dohled nad zbožím v rámci jednotného celního území Evropské unie.
Ochrana práv duševního vlastnictví, národního kulturního dědictví
a ohrožených druhů živočichů a rostlin.
Kontrolní činnost v oblasti nákladní silniční dopravy.

Mladí jsou naše budoucnost, proto firma KRONOSPAN podporuje
spolupráci se školami všech typů a pomáhá studentům již v průběhu
studia.

Nabídka pro studenty a absolventy VŠPJ:
• Pokud programuješ, ovládáš nástroje hromadného zpracování dat,
vytváříš Mapové podklady či vytěžuješ Datové sklady SQL jazykem,
máš základní předpoklady ucházet se o místo referenta analýzy.
• Hledáme rovněž referenty mobilního dohledu a výkonového
zpoplatnění.

Nabídka pro studenty a absolventy VŠPJ:
• Stáže studentů VŠ
• Témata bakalářských a diplomových prací a odborné vedení při jejich
zpracování
• Technická spolupráce s VŠ v oboru
• Stipendia v průběhu studia
• Široká nabídka Trainee programů pro absolventy (zaškolení a odborné
vedení mentora)
• Brigády během studia - ve výrobě i v kanceláři

Obory:
Aplikovaná informatika, Finance a řízení, Počítačové systémy
PŘEDNÁŠKA:
Možnost uplatnění v Celní správě ČR.

Obory:
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi, Finance a řízení
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Název a adresa společnosti:
Všeobecná zdravotní pojišťovna
České republiky
Regionální pobočka Brno,
pobočka pro Jihomoravský kraj
a Kraj Vysočina
Benešova 696/10
659 14 Brno

Název a adresa společnosti:
Diecézní charita Brno
– Oblastní charita Žďár nad Sázavou
Horní 1679/22
591 01 Žďár nad Sázavou
www.zdar.charita.cz

Náplň činnosti, obor podnikání:
Posláním Oblastní charity Žďár nad Sázavou je poskytovat sociální,
zdravotní a humanitární služby lidem v nepříznivé životní situaci
prostřednictvím kvalifikovaných pracovníků a dobrovolníků. Dále
poskytujeme služby podporující fungování rodiny a služby prevence
rizikového chování. Vycházíme z křesťanských hodnot a usilujeme
o zachování důstojnosti člověka. Působíme převážně na území okresu
Žďár nad Sázavou.
Nabídka pro studenty a absolventy VŠPJ:
Studentům a absolventům nabízíme pracovní uplatnění téměř na celém
území okresu Žďár nad Sázavou na pozicích sociální pracovník,
pracovník v sociálních službách, zdravotní sestra, pracovník
v prorodinných službách, lektor Centra prevence a na dalších pozicích
včetně správy organizace (oblast financí, PR, FR). Kromě pracovních
smluv nabízíme i brigády (dohody o provedení práce nebo o pracovní
činnosti). Dále nabízíme možnost absolvovat odborné praxe, stáže
a účast na dobrovolnické činnosti v našich zařízeních i ve spolupracujících
organizacích.

www.vzp.cz

Náplň činnosti, obor podnikání:
Zdravotní pojištění.
Nabídka pro studenty a absolventy VŠPJ:
• Trainee program.
• Pracovní stáže po celé ČR.
Obory:
Finance a řízení, Počítačové systémy
PŘEDNÁŠKA:
Zdravá kariéra ve VZP ČR.

Obory:
Všeobecná sestra, Zdravotně sociální pracovník
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Název a adresa společnosti:
MANN+HUMMEL
Nová Ves 66
675 21 Okříšky

Název a adresa společnosti:
Chateau Mcely, s.r.o.
Mcely 61
289 36 Mcely
www.ChateauMcely.com

www.mann-hummel.jobs.cz
Náplň činnosti, obor podnikání:
MANN+HUMMEL je předním vývojovým expertem na filtrační systémy a dodává
sériové výrobky i řešení pro mezinárodní automobilový a strojírenský průmysl.
S jasnou vizí „Leadership in filtration“, s 20 000 zaměstnanci ve více než 70 lokacích
po celém světě, skupina dosáhla v roce 2017 obratu téměř 4 miliardy eur.
MANN+HUMMEL je v ČR zastoupen dvěma výrobními závody a centrem sdílených
služeb MANN+HUMMEL Service s.r.o. To zajišťuje služby pro více než 20 zemí
skupiny MANN+HUMMEL a využívá k tomu 11 světových jazyků. Do portfolia
firmy patří služby v oblasti účetnictví a financí, řízení lidských zdrojů, zákaznické
péče, nákupu, IT & SAPu, výzkumu & vývoje, projektového managementu, kvality,
zpracování materiálových dat a dalších.
Nabídka pro studenty a absolventy VŠPJ:
• Zpracování odborných prací ve firmě (bakalářské, diplomové)
• Odborné praxe
• Stipendia
• Trainee programy
• Brigády
• Pracovní pozice pro absolventy VŠPJ
• Odborné přednášky a exkurze
• Pracovní pozice, zejm. v personalistice, účetnictví, nákupu, zákaznické péče aj.
Obory:
Aplikovaná informatika, Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi, Cestovní
ruch, Finance a řízení, Počítačové systémy

Náplň činnosti, obor podnikání:
Eco-chic hotel, Chateau Mcely, nacházející se v malebné krajině nedaleko
Prahy nabízí svým klientům ubytování ve 24 originálních pokojích
a apartmá, restauraci Piano Nobile, která se dlouhodobě řadí mezi TOP
10 restaurací v České republice, přírodní lázně MCELY BOUQUET SPA
s čistě přírodní kosmetickou linií MCELY BOUQUET, 5 hektarový anglický
park a mnoho dalšího. Chateau Mcely je ideálním místem pro romantické
pobyty, odpočinek v lázních, rodiny s dětmi, svatby i netradiční firemní
setkání.
Nabídka pro studenty a absolventy VŠPJ:
Studentům nabízíme možnost spolupráce formou studentské praxe
nebo brigády. Při dlouhodobější kooperaci také spolupráci při zpracování
závěrečných prací. Absolventům nabízíme zajímavou a rozmanitou práci
v perspektivní hotelové společnosti.
Obory:
Cestovní ruch, Finance a řízení
PŘEDNÁŠKA:
Chateau Mcely – služba s láskou
Vše, co děláme, děláme s láskou. Příběh Chateau Mcely.

PŘEDNÁŠKA: Pracovní pohovor – tipy a triky
Odeslání vašeho životopisu do firmy je jen špička ledovce … Co se s ním dále ve firmě
děje, kdo a co ovlivňuje, jestli vás pozvou na pracovní pohovor? Jak se na pohovor
připravit a na co se ptát? Čím na pohovoru zaujmout a za co se vám naopak „odčítají
body“?
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Název a adresa společnosti:
Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace
Purkyňovo nám 133/2
674 01 Třebíč

Název a adresa společnosti:
Kraj Vysočina +
Evropský region Dunaj – Vltava
Žižkova 57

www.nem-tr.cz

www.kr-vysocina.cz

Náplň činnosti, obor podnikání:
Poskytování zdravotní péče, v níž je zahrnuta ambulantní a lůžková základní
a specializovaná diagnostická a léčebná péče, nezbytná preventivní péče
a lékárenská činnost.

Náplň činnosti, obor podnikání:
Kraj Vysočina
Veřejná správa.
Evropský region Dunaj – Vltava
7 regionů, 3 státy, 2 jazyky, 7 oblastí spolupráce.
To je Evropský region Dunaj-Vltava, jehož členem je Kraj Vysočina.
Přehled vysokých škol, brigády na území ERDV, podpora výuky němčiny atd.
Nabídka pro studenty a absolventy VŠPJ:

Organizace provádí vědeckou, vzdělávací a informační činnost ve zdravotnictví,
jíž se zejména rozumí provádění klinického hodnocení účinků léků a nové
zdravotnické techniky, vědecko-výzkumná činnost, pregra-duální a kontinuální
vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví a zajištění činností odborné knihovny.
Organizace poskytuje sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních
ústavní péče.
Obory:
Porodní asistentka, Všeobecná sestra, Zdravotně sociální pracovník

Kraj Vysočina
Pracovní uplatnění, praxe, spolupráce při zpracování bakalářské práce.
Evropský region Dunaj – Vltava
Pracovní uplatnění, praxe.
Obory:
Aplikovaná informatika, Cestovní ruch, Finance a řízení, Počítačové systémy
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Název a adresa společnosti:
Etnetera a.s.
Jankovcova 1037/49
170 00 Praha 7

Název a adresa společnosti:
Statutární město Jihlava
Masarykovo náměstí 97/1
586 01 Jihlava

www.etnetera.cz

www.jihlava.cz

Náplň činnosti, obor podnikání:
V roce 1997 si Martin a Vašek chtěli přivydělat při studiu ČVUT. Založili firmu
a brzy s překvapením zjistili, že mohou zaměstnat i své přátele, kteří sdílí
jejich znalosti a smysl pro humor. Po více jak 20 letech úspěšného fungování
je Etnetera přední společností v oblasti vývoje webových portálů a aplikací.
Pracujeme v liberálním a otevřeném prostředí bez kravat a procesních příruček.
Inspirujeme se principy svobodné firmy, kde se zisky dělí transparentně, týmy
si určují svá vlastní pravidla a management nemá nadstandardní benefity. Není
proto náhoda, že jsme se 4 roky po sobě umístili na třech nejvyšších příčkách
v soutěži Best Employers ČR. Pro vývoj používáme open source řešení. Zabýváme
se vývojem a provozem komunikačních a obchodních platforem, navrhujeme
a vyvíjíme mobilní aplikace, nabízíme bezpečnostní služby a další. Na jaře 2018
jsme otevřeli první pobočku, a to právě v Jihlavě, kde má mnoho našich kolegů
kořeny a mají zájem přinést atraktivní práci.
Nabídka pro studenty a absolventy VŠPJ:
Do nově založené pobočky v Jihlavě hledáme nové kolegy. Uvítáme zkušené
a ostřílené vývojáře a stejně tak i nováčky, kteří se chtějí učit pod odborným
vedením. Budeš se s námi podílet na tvorbě webů a aplikací našich klientů. Naší
parketou je tvorba klientských portálů, intranetů, personalizací, komunikačních
platforem či B2B řešení.

Náplň činnosti, obor podnikání:
Magistrát města Jihlavy – moderní úřad veřejné správy
• Stabilní zaměstnavatel
• Smysluplná a zajímavá práce v přátelském prostředí
• Atraktivita pracovních pozic
• Přehledný systém hodnocení, odměňování a benefitů
Nabídka pro studenty a absolventy VŠPJ:
• Nabídka odborných praxí pro studenty VŠPJ
• Aktuální přehled volných pracovních míst najdete zde:
https://www.jihlava.cz/vyberova-rizeni/tema=50355&p1=103388
Obory:
Aplikovaná informatika, Cestovní ruch, Finance a řízení, Počítačové
systémy, Zdravotně sociální pracovník

Obory:
Aplikovaná informatika, Počítačové systémy
PŘEDNÁŠKA:
Etnetera a.s. je moderní firma nejen svým zaměřením na weby, mobilní aplikace
a VR/AR, ale i svými přístupy k zaměstnancům. Chcete se dozvědět, co Etnetera
dělá? Co znamená svobodná firma v českém prostředí? Jaké jsou současné IT
trendy? Jaké používáme technologie? Proč jsme se rozhodli první pobočku
založit právě v Jihlavě? Dorazte na naší krátkou přednášku.
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Název a adresa společnosti:
iPractice Costa Brava
Rambla Montnegre 52
Santa Susanna 08398

Název a adresa společnosti:
Československá obchodní banka, a. s.
Radlická 333/150
150 57 Praha 5

www.ipracticecostabrava.com

www.csob.cz

Náplň činnosti, obor podnikání:
Československá obchodní banka, a. s. (ČSOB), působí jako univerzální
banka v České republice. ČSOB byla založena státem v roce 1964
jako banka pro poskytování služeb v oblasti financování zahraničního
obchodu a volnoměnových operací s působností na československém
trhu. ČSOB poskytuje své služby všem klientským segmentům, tj. fyzickým
osobám, malým a středním podnikům, korporátním a institucionálním
klientům. V retailovém bankovnictví v ČR působí Banka pod základními obchodními značkami – ČSOB (pobočky), Era (finanční centra)
a Poštovní spořitelna (obchodní místa České pošty). ČSOB svým
zákazníkům nabízí širokou škálu bankovních produktů a služeb, včetně
produktů a služeb ostatních společností skupiny ČSOB.
Nabídka pro studenty a absolventy VŠPJ:
Program Studuj a pracuj, stáže, brigády, konzultace bakalářských
pracích, odborné workshopy atd.
Obory:
Cestovní ruch, Finance a řízení

Náplň činnosti, obor podnikání:
Hlavním cílem naší společnosti je nabídnout místa pro praxe studentům
v jedněch z nejkvalitnějších hotelů a hotelových řetězců na pobřeží Costa
Brava a Maresme. I přes to, že je naše společnost narozena v roce 2015
máme více než 10 let zkušeností v tomto sektoru a můžeme zaručit
úspěšnost v celém procesu spolupráce.
Nabídka pro studenty a absolventy VŠPJ:
Společnost iPractice Costa Brava zajištuje a nabízí studentům pozice
v jedněch z nejlepších hotelů a resortů na pobřeží Costa Brava a severní
části Maresme. Praxe jsou poskytovány o minimální délce 3 měsíců.
Na pozicích - recepce, - cestovní kancelář, - hotelová animace, - bar,
- restaurace, - kavárna - kuchyň.
Obory:
Cestovní ruch, Finance a řízení
PŘEDNÁŠKA:
Seznámení studentů s oblastí praxe, naší společností a nabídkou praxe.

PŘEDNÁŠKA:
Kariéra v ČSOB
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Nemocnice v číslech (za rok 2017)
• 2 199 lůžek, z toho 366 intenzívních
• 79 tis. hospitalizovaných pacientů
• 800 tis. ambulantních pacientů
• téměř 6 tis. zaměstnanců
• cca 8 miliard celkový obrat

Název a adresa společnosti:
Fakultní nemocnice v Motole
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 – Motol
www.fnmotol.cz

Mise
Sloužíme generacím a pomůžeme dětem, s čím jiní nemohou.

Náplň činnosti, obor podnikání:
FN Motol je největší zdravotnické zařízení v ČR. Poskytuje základní,
specializovanou a super specializovanou zdravotní péči a služby všem
generacím pacientů - dětem, dospělým a seniorům. Význam FN Motol nespočívá
jen v šíři praktikovaných medicínských oborů a kapacitě pracovišť, ale i v téměř
ojedinělém soustředění veškerých provozů do jedné lokality - stavebně ji tvoří
2 propojené monobloky a několik samostatných pavilonů, celý areál zabírá
plochu 39 ha. Seskupují se tak specializované lékařské a ošetřovatelské týmy
mnoha oborů, které se v případě potřeby okamžitě dokážou spojit a poskytnout
tak komplexní a kompletní péči.
Široké spektrum oborů pokrývá téměř veškerou problematiku běžné lékařské
péče a plynule přechází v péči specializovanou a super specializovanou.
Pro řadu zdravotnických pracovišť České republiky slouží FN v Motole jako vyšší
instance případů, které jsou již mimo jejich možnosti. V posledních letech se
také díky výrazné specializaci v některých, zejména pediatrických oborech,
stává motolská nemocnice cílem zahraničních pacientů. Činí to z ní světově
uznávanou a známou zdravotnickou kapacitu, splňující světové požadavky péče
poskytované pacientům.
Komplexní je ve Fakultní nemocnice v Motole i specializační vzdělávání
lékařů, zubních lékařů, farmaceutů a nelékařských zdravotnických pracovníků.
Nemocnice ve většině oborů samostatně zajišťuje celou praktickou část
vzdělávání, tj. bez nutnosti absolvovat delší praxe (stáže) v jiných zdravotnických
zařízeních. V oborech specializačního vzdělávání Intenzivní péče a Ošetřovatelská
péče v pediatrii (pro všeobecné sestry) probíhá ve FN Motol také teoretická část
specializačního vzdělávání. Kromě specializačního vzdělávání zdravotnických
pracovníků, nemocnice nabízí řadu dalších bezplatných aktivit celoživotního
vzdělávání pro všechny kategorie zaměstnanců.
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Vize
Staneme se Univerzitní nemocnicí – jedním z klíčových českých i evropských
akreditovaných pracovišť, ekonomicky stabilním a vědecky inovativním,
poskytujícím pacientům komplexní zdravotní péči na mezinárodně srovnatelné
úrovni od prenatálního věku, do období vysokého stáří – která bude přátelská
ke svým pacientům, návštěvníkům, studentům a zaměstnancům.
Nabídka pro studenty a absolventy VŠPJ
Práce, bydlení a další vzdělávání pod jednou střechou
Pracujte ve FN Motol
Nabídku volných pracovních míst najdete na www.fnmotol.cz/kariera, nebo
zavolejte či napište, rádi Vám pomůžeme s výběrem.
Bydlete na ubytovně FN Motol
Ceny od 2 tis. Kč (dvoubuňka) až do 5 800 Kč (jednolůžkový pokoj). Možnost
velké slevy na nájemném po dobu prvního roku zaměstnání. Stravování ve
vlastní jídelně s dotovanou cenou pro zaměstnance (polévka 6 Kč, hlavní jídlo
23 Kč, minutka 48 Kč).
Vzdělávejte se ve FN Motol
Bezplatné zvyšování či prohlubování kvalifikace, specializační vzdělávání,
certifikované kurzy a další formy celoživotního vzdělávání.
Obory:
Porodní asistentka, Všeobecná sestra
PŘEDNÁŠKA:
Fakultní nemocnice v Motole / film
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Název a adresa společnosti:
Corinthia Panorama s.r.o.
Milevská 7
140 00 Praha 4

Název a adresa společnosti:
Oblastní charita Jihlava
Jakubské nám. 2
586 01 Jihlava

www.panoramahotelprague.com

jihlava.charita.cz
Náplň činnosti, obor podnikání:
Svou činnost vyvíjíme především v oblasti sociální a zdravotní péče, tuzemské
i zahraniční humanitární pomoci a v podporování základních lidských práv
a svobod. Naše služby jsou zaměřené zejména na děti předškolního, školního
věku, mládež, na podporu rodin, osoby ohrožené závislostí, na zdravotně
postižené, seniory, nevyléčitelně nemocné a lidé v nouzi, kterým se snažíme
pomoci v jejich nepříznivé sociální či ekonomické situaci.
Nabídka pro studenty a absolventy VŠPJ:
Naše organizace má otevřené dveře jak pro studenty na odborných praxích,
pro absolventy, tak i pro dobrovolníky.
Nabízíme především práci, která dává smysl. Pracují u nás profesionální
pracovníci s dlouhodobou praxí a odbornými zkušenostmi, kteří studenty,
absolventy či dobrovolníky odborně povedou a předají jim své dlouholeté
zkušenosti. Jsme vstřícní pro inovativní nápady. Snažíme se o vyšší zapojení
studenta či dobrovolníka do provozu služby. Klademe důraz na profesionalitu,
všichni pracovníci mají nárok na pravidelné vzdělávání a supervize.

Náplň činnosti, obor podnikání:
Poskytování kvalitních služeb hostům. Našim cílem je být nejlepší
business hotel v našem okolí.
Nabídka pro studenty a absolventy VŠPJ:
Každý nový kolega se stává novým členem naší Panorama rodiny.
Vyjma zajímavých benefitů a spolupráci na osobním a profesním rozvoji
nabízíme mladý tým, kde se budou cítit dobře. Uvědomujeme si totiž, že
náš hotel je hlavně o našem týmu – o lidech, kteří dělají svou práci dobře
a především rádi.
Chceme proto, aby byli spokojení a šťastní.
Obory:
Cestovní ruch
PŘEDNÁŠKA:
Hospitality

Obory:
Všeobecná sestra, Zdravotně sociální pracovník
PŘEDNÁŠKA:
Pracovní uplatnění v Oblastní charitě Jihlava
Přehled jednotlivých sociálních, zdravotních a ostatních služeb. Odpovědi na
otázku, proč právě pracovat v naší organizaci.
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Název a adresa společnosti:
ÚŘAD PRÁCE ČR (EURES)
Úřad práce ČR – Generální ředitelství
Dobrovského 1278/25
170 00 Praha 7

Název a adresa společnosti:
Automotive Lighting, s. r.o.
Pávov 113
58601 Jihlava

www.eures.cz
www.eures.europa.eu

www.tvorimesvetlo.cz
www.al-lighting.cz

Náplň činnosti, obor podnikání:
Automotive Lighting s.r.o. je mezinárodní společností zabývající se
automobilovou světelnou technikou – vývojem a výrobou předních
i zadních světlometů. Výsledkem naší práce jsou nejlepší systémová
řešení a kvalitní sériové výrobky, které jsou oceňovány na světovém trhu.
Společně s našimi zákazníky a partnery navrhujeme světla specifická
pro danou značku a model.
Nabídka pro studenty a absolventy VŠPJ:
Studentům nabízíme účast na exkurzích, celoroční praxe nebo brigády,
zapojení do trainee programů, možnost zpracovat ve firmě závěrečnou
školní práci.

Náplň činnosti, obor podnikání:
EURES – Evropské služby zaměstnanosti.
Nabídka pro studenty a absolventy VŠPJ:
Poradenství pro práci v zemích EU/EHP a Švýcarska.
Obory:
Aplikovaná informatika, Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi,
Cestovní ruch, Finance a řízení, Počítačové systémy
PŘEDNÁŠKA:
Na co nezapomenout při práci v zahraničí

Pro absolventy máme pracovní uplatnění v oblastech - logistika, podpora
výroby, kvalita, technologie, vývoj, engineering.
Obory:
Aplikovaná informatika, Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi,
Finance a řízení, Počítačové systémy
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Název a adresa společnosti:
Nemocnice Havlíčkův Brod,
příspěvková organizace
Husova 2624
580 22 Havlíčkův Brod

Název a adresa společnosti:
Bühler Praha s.r.o.
Jihlavská 1558/21
140 00 Praha 4 – Michle
automation.buhlergroup.com

www.onhb.cz
Náplň činnosti, obor podnikání:
Nemocnice Havlíčkův Brod (NHB) zaujímá významné místo v Kraji Vysočina, kdy
její historie se píše od roku 1897.
Nemocnice disponuje 534 lůžky na 19 odděleních. V monobloku budovy
nemocnice najdete následující oddělení: internu, chirurgii, ortopedii, neurologii,
dětské, hemodialýzu, lůžkové anesteziologicko-resuscitační oddělení,
gynekologii, porodnici, urologii, ušní-nosní-krční, oční, centrální operační sály
s centrální sterilizací, nemocniční lékárna a oddělení léčebné výživy. Ostatní
oddělení se nacházejí v zrekonstruovaných budovách. Patří mezi ně: onkologie,
plicní, oddělení následné péče a rehabilitace, infekční, rehabilitace a kožní
ambulance. Na velmi dobré odborné úrovni jsou vybavena komplementární
pracoviště, jako je radiodiagnostické oddělení, oddělení společných laboratoří,
transfúzní oddělení a oddělení nukleární medicíny. Velmi dobré zázemí
pro diagnostiku a výsledky v léčbě nemocných posunuly havlíčkobrodskou
nemocnici na evropskou úroveň.
Nemocnice podstupuje náročné procesy k získávání oficiálního hodnocení
kvality péče - akreditace nemocnice u SAK, o.p.s. a certifikace komplementů dle
platných ISO norem.
Nabídka pro studenty a absolventy VŠPJ:
Nemocnice má vytvořeny dobré podmínky pro lékařskou i ošetřovatelskou péči
o nemocné a splňuje požadavky, které jsou kladeny na zdravotnické zařízení 21.
století. Pracují zde kvalifikovaní lékaři - specialisté, všeobecné sestry, porodní
asistentky a ostatní nelékařští zdravotničtí pracovníci, kteří se dále vzdělávají
ve své profesi a jsou připraveni na profesionální přístup k nemocnému i jeho
rodině.
Obory:
Porodní asistentka, Všeobecná sestra
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Náplň činnosti, obor podnikání:
Každý den přicházejí miliardy lidí do kontaktu s technologiemi společnosti Bühler,
tak aby zabezpečily své základní potřeby. Významně přispíváme k uspokojení
populace, zaměřujeme se na potraviny a bezpečnost. Celosvětová produkce
a zpracování obilovin, kukuřice, rýže, těstovin, čokolády či cereálií spoléhá na nás.
Společnost Bühler je navíc leaderem v oblasti technologií odlévání a povrchových
úprav.
Jako celosvětový technologický leader investuje společnost Bühler až 5% svého
obratu do výzkumu a vývoje. V roce 2017 vytvořilo 11 tisíc zaměstnanců ve 140
zemích obrat přes 2,3 miliardy EUR.
Nabídka pro studenty a absolventy VŠPJ:
• Mezinárodní úspěšná společnost s důrazem na udržitelný rozvoj
• Široce technické a moderní prostředí se zajímavými výzvami
• Zajímavé možnosti rozvoje a vzdělávání
• Možnost cestování po celém světe
• Flexibilní pracovní doba
• Systém benefitů a stravenek
• Mezinárodní jazykové kurzy
Obory:
Aplikovaná informatika, Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi, Počítačové
systémy
PŘEDNÁŠKA: Bühler a Internet věcí
Technologické postupy produkce potravin se po staletí příliš nemění. Co se však
mění je efektivita využití zdrojů a energií. V době digitální revoluce se dodavatelé
i uživatelé zaměřují na zpracování dat z výroby. Nejen na aktuální parametry
jednotlivých procesů. Ale také na hodnoty z přidružených procesů, na jejich
dlouhodobé uložení, analýzu, vyhodnocení a vzájemnou korelaci, přehlednou
a rychlou vizualizaci, chytré předpovědní modely. To vše v sobě spojuje Internet
věcí.
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Orientační plán budovy
1. nadzemní podlaží
Konzultační stánky firem a institucí najdete zde:
Název a adresa společnosti:
Zkouškové centrum British Council
Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava
www.vspj.cz
Náplň činnosti, obor podnikání:
Přípravné kurzy.
Zkoušky nanečisto.
Zkoušky Cambridge English Language Assessment.
Informační a poradenská činnosti k přípravě ke zkouškám a k administraci
zkoušek.
Zasedací
místnost

Posluchárna
P3

Nabídka pro studenty a absolventy VŠPJ:
Testování úrovně anglického jazyka ve spolupráci se zkouškovým centrem
British Council VŠPJ.

Aula

(přednášky)

Chodba
před aulou

Vestibul
(učebna P1
o patro výš)

Vchod
do budovy
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Případné dotazy týkající se JOBStartu 2018 Vám zodpoví:
Bc. Simona Mertlová
Poradenské a kariérní centrum VŠPJ
Tel.: +420 567 141 104
e-mail: simona.mertlova@vspj.cz
Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava
www.vspj.cz

