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VELETRH PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ
PRO STUDENTY A ABSOLVENTY VŠPJ

6. LISTOPADU 2019

Vysoká škola polytechnická Jihlava

JOBStart 2019, 8. ročník		

6. 11. 2019 od 9:30 do 14:00

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			
						

Strana

Diecézní charita Brno – Oblastní charita Žďár nad Sázavou
Domov pro seniory Velké Meziříčí
FOKUS Vysočina, z.ú.
Kraj Vysočina + Evropský region Dunaj – Vltava
Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace
Oblastní charita Jihlava
Psychiatrická nemocnice Jihlava
TyfloCentrum Jihlava, o. p. s.
Úřad práce ČR Krajská pobočka v Jihlavě
Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
British Council

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

PROGRAM

1
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Aula
09:30

Zahájení

09:45 - 10:00

Diecézní charita Brno – Oblastní charita
Žďár nad Sázavou

10:10 - 10:25

FOKUS Vysočina, z.ú.

10:35 - 10:55

Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace

11:05 - 11:20

TyfloCentrum Jihlava, o. p. s.

11:30 - 11:45

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Jihlavě

11:50 - 12:05

Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní
nemocnice Praha

12:35 - 12:50

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR

13:00

Losování výherců cen
Zakončení

3

Základní informace o firmách a institucích:

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.
Obory:
Všeobecná sestra, Zdravotně sociální pracovník
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Domov pro seniory Velké Meziříčí, příspěvková organizace
Zdenky Vorlové 2160
594 01 Velké Meziříčí
www.domovvm.cz
Náplň činnosti, obor podnikání:
Domov pro seniory Velké Meziříčí je moderní zařízení sociálních služeb pro seniory a snaží se
vytvořit vlídné prostředí nejen pro své obyvatele, ale také pro pracovníky domova. Mezi cíle
domova patří mimo jiné zvyšovat vzdělávání a kvalifikaci pracovníků domova. Zaměstnanci
domova se zapojují do projektů, díky kterým se například účastní supervizí či čerpají inspiraci
v zahraničí.
Nabídka pro studenty a absolventy VŠPJ:
Pracovní uplatnění, brigáda, praxe, spolupráce při zpracovávání závěrečných prací,
dobrovolnictví.
Obory:
Všeobecná sestra, Zdravotně sociální pracovník
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FOKUS Vysočina, z.ú.
5. Května 356
580 01 Havlíčkův Brod
www.fokusvysocina.cz

Náplň činnosti, obor podnikání:
FOKUS Vysočina, z.ú. je poskytovatelem sociálních a zdravotních služeb pro lidi s duševním
onemocněním, který působí na Vysočině více jak 25 let. Provozujeme řadu terénních služeb
ve městech Pelhřimov a Havlíčkův Brod. Jsme intenzivně zapojeni do reformy duševního
zdraví a destigmatizačních programů. Cílem našich služeb je zvýšení kvality života lidí
s duševním onemocněním.
Nabídka pro studenty a absolventy VŠPJ:
Nabízíme práci v komunitních službách ať již pro sociální pracovníky tak i pro všeobecné
nebo psychiatrické sestry. Jedná se o přímou práci s klienty v jejich přirozeném
prostředí. Při naší práci s klienty podporujeme jejich zotavení, neboť jsme přesvědčení,
že i s duševním onemocněním je možné žít plnohodnotný život. Pracujeme metodou CARe,
IPS a spolupracujeme s dobrovolníky. Realizujeme řadu destigmatizačních aktivit pro
veřejnost i formou workshopů pro studenty.
Obory:
Všeobecná sestra, Zdravotně sociální pracovník
Přednáška:
Na vlastní duši. Stručné představení organizace, činnosti a cílové skupiny a pozvání na
individuální rozhovor k prezentačnímu stánku.
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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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Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
Husova 2624
580 22 Havlíčkův Brod
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-nosníkrční, 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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Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
Vrchlického 59
586 01 Jihlava
www.nemji.cz
Náplň činnosti, obor podnikání:
Poskytování zdravotní péče.
Nabídka pro studenty a absolventy VŠPJ:
Již 170 let se stará Nemocnice Jihlava o své pacienty, zachraňuje jejich životy a pomáhá na
svět těm nejmenším.
Obory:
Porodní asistentka, Všeobecná sestra, Zdravotně sociální pracovník
Přednáška:
Nemocnice Jihlava jako zaměstnavatel.
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Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Kyjevská 44
532 03 Pardubice
www.nempk.cz

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

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
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Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace
Purkyňovo nám 133/2
674 01 Třebíč
www.nem-tr.cz
Náplň činnosti, obor podnikání:
Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace, je moderní, akreditovaná nemocnice zabývající
se poskytováním komplexní a kvalitní zdravotní péče, a to lůžkové, ambulantní, diagnostické,
lékárenské, následné lůžkové péče a dlouhodobé lůžkové péče. V roce 2018 jsme obhájili
akreditaci SAK, která je deklarací kvality a bezpečí poskytovaných služeb. Odborná pracoviště
jsou akreditovaná. Při specializačním vzdělávání spolupracujeme s Fakultními nemocnicemi
v Brně, Praze, Olomouci, Plzni, Ostravě.
ZÁKLADNÍ INFORMACE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

15 lůžkových oddělení (akutní a následná péče) včetně ambulancí
centrální laboratoř (biochemie, hematologie, mikrobiologie)
radiodiagnostické oddělení
patologie
lékárna
536 počet lůžek
více než 1000 zaměstnanců
20 663 hospitalizovaných pacientů/rok
279 309 ambulantních ošetření/rok
6 309 operací/rok
1 259 porodů/rok

11

Nabídka pro studenty a absolventy VŠPJ:
Jste budoucím absolventem lékařských či nelékařských oborů? Hledáte získání specializované způsobilosti bez průtahů? Máte zájem o plný nebo částečný pracovní úvazek?
Chcete práci v nemocnici, která má dobré jméno? Vizí naší nemocnice je poskytování kvalitní
a komplexní zdravotní péče.
Staňte se I Vy součástí našeho týmu!
Naši zaměstnanci se aktivně podílí i na vědecké a vzdělávací činnosti ve zdravotnictví.
Spolupracujeme na předatestační přípravě lékařů a specializačním vzdělávání např. s UK
Praha, FN Hradec Králové, FN Olomouc a FN Brno. Vědecko-výzkumná činnost, pregraduální
a kontinuální vzdělávání zaměstnanců ve zdravotnictví je podpořena i činností vlastní
odborné knihovny.
Naše organizace také nabízí studentům stipendia. Podmínkou k získání stipendia je uzavření
budoucí pracovní smlouvy. Student se tak zavazuje, že nastoupí u poskytovatele stipendia
po ukončení studia do pracovního poměru. Pokud uchazeč o zaměstnání úspěšně projdete
výběrovým řízením má šanci získat náborový příspěvek. V případě nelékařských oborů až
80 000,- Kč.
Seznam všech volných míst najdete na www.nem-tr.cz / kariéra

Obory:
Porodní asistentka, Všeobecná sestra, Zdravotně sociální pracovník
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Oblastní charita Jihlava
Jakubské nám. 2
586 01 Jihlava

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.
Nabízíme pracovní příležitosti/praxe/dobrovolnickou činnost nejen v sociálních službách
- v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež, v adiktologických službách, v terénních
programech zaměřených na rodiny, v pečovatelské službě, odlehčovací službě pro zdravotně
postižené, denním stacionáři, osobní asitenci, ale také ve zdravotních službách – v domácí
ošetřovatelské službě, v hospicové péči a v ostatních službách pomoci – v centru prevence
kriminality nebo v záchranné síti.
Obory:
Všeobecná sestra, Zdravotně sociální pracovník
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Psychiatrická nemocnice Jihlava
Brněnská 455/54
586 24 Jihlava
www.pnj.cz

Náplň činnosti, obor podnikání:
Psychiatrická nemocnice Jihlava je nemocnicí s celostátní působností, která poskytuje
veškerou lůžkovou psychiatrickou péči (s výjimkou dětské psychiatrie) občanům převážně
z okresů Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Jindřichův Hradec, Žďár nad Sázavou a Tábor.
Je odborným léčebným ústavem, který poskytuje komplexní psychiatrickou a diagnostickou
péči ústavní a ambulantní, dále zajišťuje činnost ústavní lékárny a lékárny pro veřejnost.
V současné době disponuje nemocnice 520 lůžky na 18 odděleních šesti primariátů.
Součástí areálu je park, zahradnictví a ZOO koutek s venkovní jízdárnou pro provozování
hippoterapie. Terapeutickým zaměřením ZOO koutek splňuje podmínky socioterapeutické
farmy.
Nabídka pro studenty a absolventy VŠPJ:
• pracovní uplatnění (týden dovolené navíc, příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní
pojištění, podpora vzdělávání a rozvoje)
• odborná praxe, brigáda, podpora a spolupráce při tvorbě závěrečné bakalářské
a diplomové práce
Obory:
Všeobecná sestra, Zdravotně sociální pracovník
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TyfloCentrum Jihlava, o. p. s.
Brněnská 626/8
586 01 Jihlava
www.tyflocentrumjihlava.cz
Náplň činnosti, obor podnikání:
TyfloCentrum Jihlava, o. p. s. je nestátní nezisková organizace se sídlem v Brněnské ulici
č. 8 v Jihlavě.
Posláním organizace TyfloCentrum Jihlava, o. p. s. je pomáhat nevidomým a slabozrakým
občanům Kraje Vysočina, dosáhnout maximální možné míry samostatnosti a zvýšit kvalitu
jejich života a zvyšovat informovanost veřejnosti o problematice zrakově postižených.
Cílem TyfloCentra Jihlava, o. p. s. je poskytovat:
•
•
•
•

vybrané sociální služby
dobrovolnickou službu
poradenství při odstraňování architektonických a informačních bariér
osvětovou a informační činnost pro širokou veřejnost

Nabídka pro studenty a absolventy VŠPJ:
Studentům nabízíme:
• Seznámení s činností organizace a poskytovanými registrovanými sociálními a dalšími
službami organizace.
• Seznámení s cílovou skupinou osob se zrakovým postižením.
• Kurz základů průvodcovství a komunikace s osobami se zrakovým postižením (včetně
osvědčení pro úspěšné účastníky).
• Seznámení se speciálními kompenzačními pomůckami pro osoby se zrakovým postižením.
• Přímá práce s klienty organizace pod supervizí sociálního pracovníka - podpora socializace
a komunikace s okolím u osob s těžkým zrakovým postižením - pomoc se zprostředkováním
zájmových činností, podpora v získávání nových zážitků a přátel apod.
• Možnost realizace samostatné volnočasové či odborné aktivity (společenská posezení,
výlety, přednášky na dané téma apod.) pro klienty organizace pod supervizí sociálního
pracovníka.
• Podpora ze strany odborných pracovníků organizace při realizaci stáže či praxe.
• Pojištění odborných stáží a praxí.
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Dobrovolníkům nabízíme:
•
•
•
•
•

odborné zaškolení v oblasti kontaktu s osobami s těžkým postižením zraku
získání nových zkušeností
pravidelné supervize
pojištění dobrovolnické práce
podporu dobrovolníků - absolventů při hledání zaměstnání (zdarma kurz přípravy na
pracovní pohovory)
• podpora při vytváření přátelských vztahů s uživateli
• získání pocitu smysluplnosti a prospěšnosti ostatním
Zájemcům o zaměstnání nabízíme:
•
•
•
•
•
•

odborné zaškolení v oblasti práce s osobami s těžkým postižením zraku
získání nových zkušeností
pravidelné supervize
možnost práce samostatně i v týmu
získání pocitu smysluplnosti a prospěšnosti ostatním
5 týdnů řádné dovolené

Obory:
Zdravotně sociální pracovník

16

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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Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha
U vojenské nemocnice 1200
169 02 Praha
www.uvn.cz

Náplň činnosti, obor podnikání:
Motto ÚVN: „Bonum aegroti suprema lex – Dobro pacienta nejvyšší zákon“
Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha (ÚVN) poskytuje
komplexní zdravotní péči pro dospělé s výjimkou porodnictví, kardiochirurgie a léčby
popálenin. Činnost veškerého personálu ÚVN je dlouhodobě zaměřena na zajištění kvalitní
a především bezpečné zdravotní péče každému pacientovi. ÚVN jako první zdravotnické
zařízení ve střední a východní Evropě získala v roce 2004 akreditaci Joint Commission
International (JCI). V současné době je kvalita a bezpečnost poskytované zdravotní péče
v ÚVN garantována získáním akreditace Spojené akreditační komise.
ÚVN se aktivně podílí na výchově a pregraduálním vzdělávání studentů ve spolupráci
s řadou vzdělávacích institucí a úzce spolupracuje zejména s 3.LF UK.
ÚVN nabízí svým zaměstnancům v rámci dalšího celoživotního vzdělávání širokou škálu
vzdělávacích aktivit. Organizuje certifikované kurzy,pecializační vzdělávání a kvalifikační
kurzy sanitář, ošetřovatel a praktická sestra. Nabídka je doplněna rozmanitým spektrem
elearningových kurzů a nemocničních seminářů.
ÚVN je také výcvikovým, vzdělávacím a odborným zdravotnickým zařízením Armády České
republiky a místem péče o válečné veterány.
Nemocnice má přes tři desítky klinik a oddělení různých odborností. Provozuje nejen
špičková pracoviště akutní medicíny, ale také lůžka následné ošetřovatelské a rehabilitační
péče a také služby sociální, zaměřené na dlouhodobou podporu klientů. Vedle lůžkové péče
najdou sestry uplatnění také v odborných ambulancích, denních stacionářích nebo i při
poskytování péče v domácím prostředí klientů.
ÚVN je situována v příjemném prostředí Prahy 6 v moderním areálu plném zeleně.

Pokračování na další straně ->
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Nabídka pro studenty a absolventy VŠPJ:
„Pracuj v ÚVN, s námi můžeš růst“
Absolventům nabízíme uplatnění v různých zdravotnických oborech, možnost dalšího
profesního rozvoje a mnoho zajímavých benefitů. V naší nemocnici najdete prostředí, kde
dbáme na odborný rozvoj všech našich zaměstnanců, který jde ruku v ruce s vysokou úrovní
poskytované péče. Čas na kvalitní zapracování nových zaměstnanců je u nás samozřejmostí.
Studentům oboru všeobecná sestra nabízíme také možnost brigády již během studia.
Benefity v ÚVN:
1. PŘÍSPĚVKY PRO ZAMĚSTNANCE (dovolená, sport, kulturní akce, jazykové kurzy, vitamíny,
očkování, masáže, penzijní připojištění) + PŘÍSPĚVKY PRO DĚTI (dovolená, tábory, sport,
jazykové kurzy)
2. OSOBNÍ A PROFESNÍ ROZVOJ (hrazené vzdělávací aktivity - specializační vzdělávání,
certifikované kurzy, semináře, kongresy, sympozia, e-learningové i prezenční formy
dalšího vzdělávání)
3. DOVOLENÁ (5 týdnů dovolené + 1 týden navíc na vybraných odděleních + 3 dny dalšího
pracovního volna)
4. UBYTOVÁNÍ (v ceně od 1.400,-Kč měsíčně)
5. OBĚDY (výběr ze tří jídel za 31,-Kč)
6. FIREMNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLKA
7. SPORTOVNÍ AKTIVITY (zdarma v areálu – posilovna, jóga, kondiční cvičení, tělocvična,
sportovní turnaje, plavání, nordic-walking a mnoho dalších)
8. VOLNOČASOVÉ AKTIVITY (výtvarné dílny, jóga smíchu, trénování paměti a další)
9. PODPORA ZDRAVÍ (psychologické poradenství, nutriční poradenství, duchovní služby,
specializovaná zdravotní péče, slevy na vybrané zdravotní výkony)
10. SLEVY VE VEŘEJNÉ LÉKÁRNĚ A PRODEJNĚ ZDRAVOTNICKÝCH POTŘEB
11. Zajímá Vás víc? Navštivte náš web, napište nebo zavolejte.
Obory:
Všeobecná sestra, Zdravotně sociální pracovník
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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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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

TyfloCentrum Jihlava, o. p. s.

2

Diecézní charita Brno – Oblastní charita Žďár
nad Sázavou

3

Kraj Vysočina + Evropský region Dunaj – Vltava

4

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

5

Psychiatrická nemocnice Jihlava

6

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR

7

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Jihlavě

8

Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská
fakultní nemocnice Praha

9

Oblastní charita Jihlava

10

Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace

11

FOKUS Vysočina, z.ú.

12

Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace

13

Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková
organizace

14

Domov pro seniory Velké Meziříčí

15

British Council VŠPJ

23
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pro vystavovatele
• komunikační
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jazykových
znalostí
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1

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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