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VELETRH PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ
PRO STUDENTY A ABSOLVENTY VŠPJ

5. LISTOPADU 2019

Vysoká škola polytechnická Jihlava

JOBStart 2019, 8. ročník		

5. 11. 2019 od 9:30 do 15:00

Jak využít JOBStart naplno?
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.
• Otestujte si úroveň své znalosti angličtiny. V rámci JOBStartu bude probíhat
jazykové testování ve spolupráci se zkouškovým centrem British Council
VŠPJ.
Na setkání s Vámi na JOBStartu se těší a případné dotazy Vám zodpoví:
Soňa Audes
Poradenské a kariérní centrum VŠPJ
Tel.: +420 567 141 245
e-mail: sona.audes@vspj.cz
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Seznam firem a institucí – účastníků dne firem
JOBStart 2019

Název firmy/instituce			
						
Armáda České republiky
BOSCH DIESEL s.r.o.
CK GO2
Československá obchodní banka
ČEZ, a.s.
EuropeDirect a EUROCENTRUM Jihlava
Kraj Vysočina + Evropský region Dunaj – Vltava
KRONOSPAN CR s.r.o.
MANN + HUMMEL
NXP Semiconductors
Statutární město Jihlava
THK RHYTHM AUTOMOTIVE CZECH, a.s.
TOKOZ a.s.
Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech, s.r.o.
Úřad práce ČR Krajská pobočka v Jihlavě
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
ŽĎAS, a.s.
British Council

Testování úrovně anglického jazyka ve spolupráci
se zkouškovým centrem British Council VŠPJ
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9:30 - 13:30

PROGRAM
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JO

Aula
09:30

Zahájení

09:45 - 10:00

Armáda České republiky

10:10 - 10:25

BOSCH DIESEL s.r.o.

10:35 - 10:50

CK GO2

11:00 - 11:15

Československá obchodní banka

11:25 - 11:40

MANN + HUMMEL

11:50 - 12:05

NXP Semiconductors

12:35 - 12:50

TOKOZ a.s.

13:00 - 13:15

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Jihlavě

13:30 - 13:45

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR

14:00

Losování výherců cen
Zakončení
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Základní informace o firmách a institucích:

Armáda České republiky - Rekrutační pracoviště Jihlava
Vrchlického 14
586 01 Jihlava
www.kariera.army.cz

Náplň činnosti, obor podnikání:
Armáda České republiky je nedílnou součástí existence státu. Od 1. ledna 2005
je armáda plně profesionální. Díky
modernizaci a většímu prostoru pro výcvik
si zvyšuje připravenost k zajišťování bezpečnosti občanů našeho státu. Současně
se armáda podílí na mírových operacích. Ozbrojené síly ČR se také podílejí
i na zajišťování bezpečnosti v souvislosti s nepředvídatelnými živelními, ekologickými
či průmyslovými haváriemi a katastrofami.
Nabídka pro studenty a absolventy VŠPJ:
Armáda České republiky každoročně přijme stovky mladých lidí. Vojenský personál
různého profesního zaměření je to nejcennější, co může armáda mít. Na oplátku
armáda nabízí kariérní růst, výhody služebního poměru a stálý plat. Cesta je
vhodná zejména pro ty, kteří reagují na aktuální nabídku doplňovaných míst
v rámci ozbrojených sil ČR. Nemusí studovat na vojenské škole a mohou své civilní
vzdělání uplatnit přímo. Pro takové zájemce je rekrutační pracoviště tím prvním
a jediným místem, odkud vede cesta do uniformy. Profesní poradci jsou zde připraveni
poskytovat informace a pomoc při hledání možnosti uplatnění v ozbrojených silách.
Obory:
Aplikovaná informatika, Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi, Cestovní ruch,
Finance a řízení, Počítačové systémy
Přednáška:
Projdi si s námi krok po kroku rozjezd kariéry vojenského profesionála v Armádě ČR.
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BOSCH DIESEL s.r.o.
Pávov 121
586 06 Jihlava
www.bosch.cz

Náplň činnosti, obor podnikání:
Společnost BOSCH DIESEL s.r.o. v Jihlavě je jedním z nejmodernějších provozů v rámci
skupiny Bosch a patří do divize Powertrain Solutions. Vyrábí se zde komponenty vstřikovacích
zařízení systému Common Rail. V současné době zde pracuje téměř 4300 zaměstnanců.
Nabídka pro studenty a absolventy VŠPJ:
Studentům Katedry technických studií a Katedry ekonomických studií nabízíme možnost
absolvovat odbornou praxi. Praxe je výjimečná příležitost, jak poznat chod jednotlivých
odborných oddělení, spolupracovat na reálných úkolech a projektech, získávat první cenné
pracovní zkušenosti v mezinárodním prostředí.
Nabízíme:
•
•
•
•

práci na dohodu o pracovní činnosti (až do 80 hodin měsíčně),
dlouhodobou spolupráci, popř. zpracování bakalářské práce,
dotované závodní stravování,
práci v silné nadnárodní společnosti.

Obory:
Aplikovaná informatika, Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi, Finance a řízení,
Počítačové systémy
Přednáška:
Možnosti spolupráce pro studenty se společností BOSCH DIESEL s.r.o.
Jak získat pracovní zkušenosti již během studia? Nastínění možností spolupráce pro
studenty VŠPJ. Praktické postřehy z pohledu „pracujícího studenta“.
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GO2 s.r.o.
Lucemburská 1599/31
130 00 Praha
www.ckgo2.cz

Náplň činnosti, obor podnikání:
Jsme specializovaná cestovní kancelář, tvořena zkušeným týmem profesionálů na vybrané
destinace. V oblasti cestovního ruchu působíme od roku2005. Naše služby nabízíme
v Austrálii, na Bali, v Indonésii, ve Vietnamu, na Srí Lance, Maledivách, Reunionu, v Mexiku,
Japonsku, v Tanzánii, Nepálu, Indii a Novém Zélandu.
Nabídka pro studenty a absolventy VŠPJ:
Specializovaná cestovní kancelář tvořena zkušeným týmem profesionálů. Baví nás cestovat,
nasloucháme klientům a organizujeme zájezdy šité na míru.
Obory:
Cestovní ruch, Finance a řízení
Přednáška:
Poznej svět s GO2. Zajímavé ukázky z cest s GO2, které jsme pořádali.

6

Československá obchodní banka, a. s.
Radlická 333/150
150 57 Praha 5
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
Přednáška:
Kariéra v ČSOB
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ČEZ, a.s.
Duhová 425/1,
140 00 Praha 4
www.cez.cz

Náplň činnosti, obor podnikání:
Energetická společnost ČEZ je největším energetickým uskupením v České republice i v rámci
celé střední a jihovýchodní Evropy. ČEZ je největším výrobcem elektřiny v České republice,
dále dodává svým zákazníkům plyn a teplo.
Společnost ČEZ je jádrem rozsáhlé skupiny firem – Skupiny ČEZ, jejíž aktivity zahrnují
pestré spektrum činností od těžby surovin, přes výrobu, distribuci a obchod až po
oblast telekomunikací, informatiky, jaderného výzkumu, projektování, výstavby a údržby
energetických zařízení nebo zpracování vedlejších energetických produktů. Skupina ČEZ je
také aktivní na poli vědy i inovací.
Nabídka pro studenty a absolventy VŠPJ:
Získáte zaměstnání ve Skupině ČEZ, která se pravidelně umísťuje na prvních příčkách anket
o nejlepšího a ekonomicky stabilního zaměstnavatele. Práci, v rámci které si budete dále
rozvíjet znalosti a zkušenosti.
Aktuální nabídku pracovních pozic v celé Skupině ČEZ a akcí pro studenty a absolventy,
na kterých se můžeme setkat, najdete na http://kdejinde.jobs.cz/.
Obory:
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi, Finance a řízení
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EUROPE DIRECT Jihlava
(Regionální rozvojová agentura Vysočina, z.s.p.o. – RRAV)
Matky Boží 1182/9
586 01 Jihlava
www.europedirect.cz/info-centra/detail/7-jihlava

EUROCENTRUM Jihlava
Tolstého 15
586 01 Jihlava
jihlava.eurocentra.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, brigády, dobrovolnictví, pracovní uplatnění.
Obory:
Cestovní ruch, Finance a řízení
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KRONOSPAN CR spol. s r.o.
Na Hranici 2361/6
58601 Jihlava
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.
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:
•
•
•
•
•
•

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 technika pro průmyslovou praxi, Finance a řízení, Aplikovaná informatika,
Počítačové systémy
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Kraj Vysočina + Evropský region Dunaj – Vltava
Žižkova 57
587 33 Jihlava
www.kr-vysocina.cz

Náplň činnosti, obor podnikání:
Kraj Vysočina
Veřejná správa.
Evropský region Dunaj – Vltava
7 regionů, 3 státy, 2 jazyky, společný prostor pro „Společnost 4.0“.
To je Evropský region Dunaj-Vltava, jehož členem je Kraj Vysočina.
Přehled vysokých škol, brigády na území ERDV, podpora výuky němčiny, témata jako „Digital
Health“, vzdělání a Průmysl 4.0, cestovní ruch, doprava nebo energetika atd.
Nabídka pro studenty a absolventy VŠPJ:
Kraj Vysočina
Pracovní uplatnění, praxe, spolupráce při zpracování bakalářské práce.
Obory:
Aplikovaná informatika, Cestovní ruch, Finance a řízení, Počítačové systémy, Zdravotně
sociální pracovník
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MANN+HUMMEL
Nová Ves 66
675 21 Okříšky
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 21 000 zaměstnanci ve více než 70 lokacích po celém světě, skupina dosáhla v roce
2018 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, 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, zákaznické péče, IT aj.

Obory:
Aplikovaná informatika, Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi, Cestovní ruch, Finance
a řízení, Počítačové systémy
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“?

12

NXP Semiconductors
Sochorova 36
616 Brno
www.nxp.com
Náplň činnosti, obor podnikání:
NXP Semiconductor se zabývá vývojem a výrobou mikroprocesorů a analogových součástek
pro automobilový a spotřební průmysl, počítačové sítě a bezdrátové komunikace.
Po předchozích více než 60-ti letech jako součást Motoroly, vzniká v červenci 2004 veřejně
obchodovatelná společnost Freescale. V roce 2015 dochází ke sloučení s firmou NXP
a z centrály této společnosti, nacházející se v Eindhovenu, Nizozemí, jsou řízena vývojová
střediska, výrobní a prodejní centra, která jsou v 35 zemích.
Společnost NXP je globálním hráčem v oblasti technologie a vývoje aplikací, měnících
náš každodenní život.
V České republice je společnost NXP Semiconductors zastoupena vývojovými centry v Brně
a v Rožnově pod Radhoštěm.
V moderních laboratořích zde pracují týmy čítající celkem více než 300 odborníků
z oblastí Vision, SW Tools, Multicore, Motor Control, Security and Connectivity, Embedded
Software, Operating Systems, Analog Products, Customer Support, Software Validation and
Verification, Industrial Connectivity, Pricing, Marketing a velké zákaznické centrum spolu
s technicko-obchodním oddělením.
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Nabídka pro studenty a absolventy VŠPJ:
Hledáme motivované a talentované kolegy, kteří se spolu s námi postaví výzvám budoucího
vývoje v otevřeném mezinárodním prostředí, které NXP nabízí. V České republice nabízíme
výběr. Zájemci o kariéru v naší společnosti si mohou vybrat, zda chtějí pracovat ve větším
městě či blíž přírodě, zda mají zájem o kariéru v oblasti technického výjoje či zda dají
přednost oblasti netechnické.
Pozice ve vývoji:
•
•
•
•
•
•
•
•

Solution inženýr - vývoj řešení pro koncové aplikace
Vývojář konfiguračních nástrojů
Inženýr strojového učení – umělá inteligence
Systémový solution inženýr - vývoj řešení pro koncové aplikace
SW inženýr - vývoj pokročilých analogových systémů
Test inženýr – validace a verifikace SW
Automotive embedded SW inženýr
Industrial SW inženýr

Podpora zákazníků:
• Inženýr SW / HW podpory
• Specialista - cenové oddělení/zákaznické centrum
Aktuálně otevřené pozice naleznete na stránkách: www.nxp.com/careers
Kontakt: +420 571 665 111
Obory:
Aplikovaná informatika, Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi, Počítačové systémy
Přednáška:
Využití procesorů NXP v oblasti umělé intelligence. Představení technologie eIQ vyvinuté
firmou NXP. Tato technologie umožňuje inferenci předem naučených modelů strojového
učení na vestavěných zařízeních. Prezentované demo dokáže za pomocí neuronové sítě
rozpoznat číslice psané prstem na dotykový LCD displej. Aplikace je ve formě digitálního
zámku s čtyřčíselným heslem.
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Statutární město Jihlava
Masarykovo náměstí 97/1
586 01 Jihlava
www.jihlava.cz
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
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THK RHYTHM AUTOMOTIVE CZECH, a.s.
Strojírenská 160
380 17 Dačice
www.thkdacice.cz
Náplň činnosti, obor podnikání:
Firma THK RHYTHM AUTOMOTIVE CZECH, a.s. je dceřinou společností THK Co., Ltd. se sídlem v Tokiu.
Vznikla v roce 1972 a stala se první společností na světě, která dokázala uvést na trh zařízení lineárního
pohybu prostřednictvím valivého kontaktu, tak zvaného lineárního vedení.
Dačický závod je součástí divize Automotive a zabývá se výrobou různých druhů vnitřních a vnějších
kulových kloubů, dutých čepů, vodících táhel a kontrolních ramen náprav pro osobní a nákladní automobily.
V dačickém závodě pracuje téměř 1000 zaměstnanců a tímto se řadí mezi nejvýznamnější zaměstnavatele
na Jindřichohradecku.
Součástí závodu je vývojové centrum, kde spolupracujeme úzce s oddělením technologie, kvality a výroby na
vývoji nových produktů, které se přímo v Dačicích vyrábějí.
Nabídka pro studenty a absolventy VŠPJ:
Studentům nabízíme možnost vykonat placenou praxi, brigády, stáže nebo vedení závěrečných prací.
Absolventi najdou uplatnění na oddělení technologie, ve vývojovém centru nebo v oddělení kvality.
Našim zaměstnancům nabízíme
•
•
•
•
•
•
•
•

pružnou pracovní dobu
týden dovolené navíc
13. plat a roční bonus v případě splnění osobních cílů
příspěvky do cafeterie
dotované závodní stravování v areálu firmy
odborné a jazykové vzdělávání
příspěvek na penzijní připojištění
odměny za pracovní a životní jubilea

Obory:
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi, Aplikovaná informatika, Finance a řízení
Přednáška:
Chcete se podílet na výrobě a vývoji podvozkových komponentů pro přední světové automobilky jako je
Volkswagen, Audi, Porsche, Ford, Land Rover, Jaguar, Maserati nebo Ferrari?

16

TOKOZ a.s.
Santiniho 20/26
591 01 Žďár nad Sázavou
www.tokoz.cz
Náplň činnosti, obor podnikání:
Jsme stabilní česká firma s dlouholetou tradicí, moderními technologiemi a zajímavými
výrobními postupy. Dlouhodobě patříme mezi nejstabilnější zaměstnavatele v regionu.
Zabýváme se výrobou speciálních uzamykatelných mechanismů, visacích zámků, stavebního
a nábytkového kování a komponentů. Mezi naše zákazníky patří nadnárodní společnosti,
včetně výrobců v automobilovém průmyslu.
Nabídka pro studenty a absolventy VŠPJ:
Zpracování odborných prací ve firmě (bakalářské, diplomové), odborné praxe, brigády,
pracovní pozice pro absolventy VŠPJ.
Obory:
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi
Přednáška:
Společnost TOKOZ a.s. je jedním z nejstabilnějších zaměstnavatelů v regionu.
Již od roku 1920 je spjata s výrobou zabezpečovacích mechanismů. Dlouhodobě v naší
nabídce naleznete také stavební a nábytkové kování. Aktuálně se naše firma soustředí na
výrobu zabezpečovacích mechanismů, na zakázkovou výrobu komponentů a výrobkových
sestav pro různá průmyslová odvětví, kde využíváme naše zkušenosti a technologické
schopnosti. Zajímají Vás naše technologie? Chcete vědět, v jakých oblastech se u nás můžete
uplatnit? Je pro Vás lákavá spolupráce s naší firmou v rámci Vašeho studia? Potřebujete
konzultaci při zpracování bakalářské či diplomové práce? Přijďte se o nás dozvědět více.

17

Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech, s.r.o.
Na Hradbách 126
280 02 Kolín
www.tpca.cz
Náplň činnosti, obor podnikání:
Automobilka TPCA vznikla jako joint-venture nejsilnější automobilky světa Toyoty a klíčového
evropského výrobce vozů PSA Peugeot Citroën.
V moderním závodě, sídlícím v Průmyslové zóně v Ovčárech u Kolína, vyrábíme od roku 2005 vozy
Toyota Aygo, Peugeot 108 a Citroën C1 - malé městské vozy, které se vyznačují spolehlivostí a nízkou
spotřebou.
• Staň se součástí našeho týmu a poznej na vlastní kůži nejefektivnější výrobní systém na světě!
• Zažij v praxi Toyota Production System, Lean management nebo zásobovací koncept Just-in-time.
• Zkrátka - nastartuj svou kariéru v TPCA!
Nabídka pro studenty a absolventy VŠPJ:
ABSOLVENTI:
Jako výrobní inženýr/ka u nás můžeš pracovat na Lisovně, Svařovně, Lakovně, Finální montáži,
Kontrole kvality nebo na Oddělení řízení výroby.
Administrativní pozice nabízíme v Oddělení lidských zdrojů, financí, nákupu, informačních
technologií, podnikových záležitostí nebo v Oddělení zdraví a bezpečnosti.
STUDENTI:
V TPCA nabízíme studentům VŠ možnost absolvování odborné stáže. Projdete unikátním školením,
které se používá ve společnosti Toyota po celém světě, setkáte se s nejmodernějšími technologiemi
a seznámíte se s každodenní prací manažerů a specialistů.
V případě vzájemné spokojenosti vám může být nabídnuto pracovní místo v naší společnosti.
Naší filozofií je, obsazovat pracovní pozice především absolventy vysokých škol.
Všeobecnými požadavky na kandidáty a kandidátky jsou univerzitní vzdělání, komunikativní znalost
anglického jazyka a uživatelská znalost MS Office.
Další specifické požadavky mohou být definovány pro konkrétní pracovní místo.
Obory:
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi, Aplikovaná informatika, Počítačové systémy, Finance
a řízení
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Úřad práce České republiky - Krajská pobočka v Jihlavě
Brtnická 2531/21
586 01 Jihlava
www.uradprace.cz, www.eures.cz , www.ec.europa.eu/eures

Náplň činnosti, obor podnikání:
Úřad práce České republiky.
Nabídka pro studenty a absolventy VŠPJ:
Volná pracovní místa.

Obory:
Aplikovaná informatika, Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi, Cestovní ruch,
Finance a řízení, Počítačové systémy, Porodní asistentka, Všeobecná sestra, Zdravotně
sociální pracovník
Přednáška:
EURES - Vaše práce v Evropě.
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Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
Regionální pobočka Brno, pobočka pro Jihomoravský kraj
a Kraj Vysočina
Benešova 696/10
659 14 Brno
www.vzp.cz
Náplň činnosti, obor podnikání:
Všeobecná zdravotní pojišťovna byla zřízena dnem 1. ledna 1992. V současné době máme téměř 6 milionů
klientů, 190 poboček a 3600 zaměstnanců v rámci celé ČR.
Hlavním úkolem každé zdravotní pojišťovny je v souladu se legislativními normami vybírat pojistné na
zdravotní pojištění na straně jedné a na straně druhé hradit zdravotní služby, které byly poskytnuté klientům
pojišťovny smluvními poskytovateli zdravotních služeb.
Z pohledu uchazečů o zaměstnání máme několik programů pro studenty, dále pro absolventy a osoby
zdravotně znevýhodněné.
Uchazeči se mohou hlásit na:
• Odbor služeb klientům, kde jsou klientská pracoviště, Call centra, oblast marketingu.
• Odbor zdravotní péče - zde se zajišťují smluvní vztahy, řeší se úhrady, výpočty a regulace, dále pak revizní
činnost.
• Odbor pojistného a správy pohledávek se zabývá výběrem a přerozdělením pojistného, spravuje pohledávky.
• Ekonomický odbor - provádí účetní operace, kontroluje, analyzuje a zabezpečuje provoz budov a zařízení.
• Právní odbor - má široké uplatnění díky tomu, že pokrývá mnoho právních oblastí. Zabývá se řízením
dědickým, insolvenčním, správním, exekučním, refundacemi, ale i regresy (náhrada nákladů za zdravotní
služby z veřejného zdravotního pojištění).
• IT - na chod aplikací IT systémů dohlíží kolegové dohledového centra IT a Service Desku. O blaho uživatelů
dbají ajťáci „v terénu“, kteří zajišťují IT podporu všem kolegům ve VZP. Jsou zde kolegové a kolegyně, kteří
zpracovávají byznys požadavky a provádějí technické analýzy, dále pak IT architekti, kteří drží v rukou celou
IT architekturu a tím určují směr dalšího rozvoje našeho IS. Samostatnou jednotkou je pak naše projektová
kancelář.
• Personální odbor – personalisti a mzdové účetní se starají o spokojenost všech zaměstnanců.
• Další oblasti – interní audit, bezpečnost, komunikace.
Nabídka pro studenty a absolventy VŠPJ:
Trainee program. Pracovní stáže po celé ČR. Pracovní uplatnění.
Obory:
Finance a řízení, Počítačové systémy, Aplikovaná informatika
Přednáška:
Kariéra ve VZP ČR – představení jednotlivých odborů a možnosti uplatnění pro studenty a absolventy VŠPJ.
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ŽĎAS, a.s.
Strojírenská 675/6
591 01 Žďár nad Sázavou
www.zdas.com
Náplň činnosti, obor podnikání:
Společnost ŽĎAS má asi 2 000 zaměstnanců a výrobní program je zaměřen na tvářecí
stroje, zařízení pro volné kování, stroje na zpracování šrotu, hydraulické lisy, zařízení na
zpracování válcovaných výrobků a rovnání materiálu, inspekční a rovnací linky a dodávky
pro válcovny, výrobu odlitků, výkovků, ingotů a modelů nebo lisovacích nástrojů především
pro automobilový průmysl. Více na www.zdas.com.
Nabídka pro studenty a absolventy VŠPJ:
Nabízíme
•
•
•
•

Zázemí strojírenské společnosti
Různorodou náplň práce vycházející ze zakázkové výroby
Uplatnění pro zkušené strojaře i čerstvé absolventy
Účast na projektech a inovacích v oboru strojírenství a metalurgie

Hledáme
•
•
•
•

Nadšení do práce
Týmového ducha
Proaktivní přístup
Technické a analytické myšlení

Obory:
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi, Finance a řízení, Počítačové systémy,
Aplikovaná informatika
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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.
Nabídka pro studenty a absolventy VŠPJ:
Testování úrovně anglického jazyka ve spolupráci se zkouškovým
centrem British Council VŠPJ.
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ORIENTAČNÍ PLÁN BUDOVY
1

ŽĎAS, a.s.

2

CK GO2

3

EuropeDirect a EUROCENTRUM Jihlava

4

Kraj Vysočina + Evropský region Dunaj – Vltava

5

KRONOSPAN CR s.r.o.

6

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Jihlavě

7

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR

8

TOKOZ a.s.

9

Armáda České republiky

10

Statutární město Jihlava

11

MANN + HUMMEL

12

Československá obchodní banka

13

ČEZ, a.s.

14

THK RHYTHM AUTOMOTIVE CZECH, a.s.

15

Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech, s.r.o.

16

NXP Semiconductors

17

BOSCH DIESEL s.r.o.

18

British Council VŠPJ

23
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RAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ
DĚLÁVÁNÍ
Česká verze x=3,5a

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Poradenské a kariérní
Česká verze - zkrácený text x=3,5a
centrum VŠPJ

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

Anglická verze x=4a

EUROPEAN UNION
European Structural and Investment Funds
25
Operational Programme Research,
Development and Education
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Případné dotazy týkající se
JOBStartu 2019 Vám zodpoví:
Soňa Audes
Poradenské a kariérní centrum VŠPJ
Tel.: +420 567 141 245
e-mail: sona.audes@vspj.cz
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