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10. ročník perFEKT JobFair 2019

 

Vážení čtenáři, 

uchazeči o zaměstnání v oblasti elektrotechnického průmyslu a IT. 

Dostává se vám do rukou brožura z již 10. ročníku veletrhu pracovních 

příležitostí perFEKT JobFair, který je nedílnou součástí prestižní 

studentské soutěžní konference Student EEICT. 

Díky účasti předních mezinárodních firem působících v oblasti elektro  

a IT máte jedinečnou možnost poznat oblast jejich působení nejen  

v České republice, ale po celém světě a zároveň se dozvědět,  

které pracovní pozice resp. profese jsou poptávány na trhu práce. 

Každoročně roste počet tuzemských vystavovatelů, kteří mají 

absolventům co nabídnout. 

Přítomné společnosti mají o vaše schopnosti a znalosti velký zájem, proto 

neváhejte a navštivte jejich stánky v prostorách Fakulty elektrotechniky 

a komunikačních technologií. Pevně věříme, že 10. ročník veletrhu 

pracovních příležitostí perFEKT JobFAIR posune vaši kariéru dopředu, 

a že zúčastněné společnosti najdou ty pravé kandidáty na poptávané 

pracovní pozice.

Za organizační tým přeji všem účastníkům úspěšný perFEKT JobFair.

 

Ing. Michal Pavlík, Ph.D.

výkonný předseda JobFair
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ABB je vedoucí a průkopnická společnost, která úzce  
spolupracuje se zákazníky z oblasti energetiky, průmyslu, 
dopravy a infrastruktury ve zhruba 100 zemích světa. Již 
více než čtyři desetiletí rovněž stojí v čele vývoje digitálních 
technologií  a jako vedoucí společnost na trhu dodává 
digitální průmyslová zařízení a systémy. Instalovaná báze 
těchto systémů do dnešní doby přesáhla 70 000 řídicích 
systémů propojujících 70 mil. zařízení.  
www.abb.cz/kariera

—
Lepší svět začíná s vámi 
Vy jste pro nás to 
nejcennější
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—
Nastartujte Vaši kariéru u nás
Jak začít spolupracovat  
s ABB Česká republika

www.abb.cz/kariera
www.facebook.com/ABBCzech
www.instagram.com/abbcareer

Promoce

Zaměstnání
Máte jasnou představu o tom, 
v jaké oblasti nebo funkci byste 
chtěli zahájit kariéru? Připojte 
se tedy k nám a začněte u nás 
pracovat. Práci sice zahájíte v 
určité lokalitě, ale i tak budete 
moci využívat všech výhod mezi-
národního pracovního prostředí.

Pracující student
Chcete během studia dlouho-
době pracovat? Jako pracující 
studenti budete zapojeni do 
každodenního provozu a bu-
dete se podílet na zajímavých 
a mezinárodních projektech.

Bakalářské  
a diplomové práce
Chcete zpracovávat bakalářskou 
nebo diplomovou práci se 
společností ABB? Pravidelně 
nabízíme vedení prací 
zaměřených na polovodiče, 
výrobky nízkého napětí, 
hospodaření s energií, výkonovou 
elektroniku, rozváděče, 
turbosystémy, informační 
systémy a podnikový výzkum.  

Aktuální témata naleznete:   
new.abb.com/cz/kariera/
prilezitosti/studenti 

Internship
Jste uprostřed studia a chcete 
využít vaše znalosti v praxi?  
Pak je stáž v ABB tou správnou 
volbou! Trvá 3-9 měsíců a umožní 
vám zaměřit se na specifické 
projekty.

Excelle 
Speciální koučovací a podpůrné 
kurzy jsou určeny výhradně pro 
ženy, které chtějí rozvíjet své 
odborné znalosti a dovednosti. 
Společně tak vytváříme 
budoucnost, kde má každý 
otevřenou cestu k úspěchu.

Trainee Program
Chcete zblízka poznat různé 
funkce a obory podnikání v ABB? 
Pak se přihlaste do některého 
z Trainee programů pro nováčky, 
které představují jedinečnou 
příležitost, jak se zapraco-
vat ve skvělé společnosti.  

European Sales 
Trainee Program
Regionální program pro budoucí 
obchodníky trvá 18 měsíců, 
během nichž si budete moci 
vyzkoušet práci na projektu 
v Evropě.

Zahájení studia

Studenti Absolventi
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Austin Detonator s.r.o., Jasenice 712, 755 01 Vsetín
tel.: +420 571 404 178, e-mail: personal.info@austin.cz, www.austin.cz

Austin Detonator s.r.o.
Jsme největší evropský výrobce průmyslových 
rozbušek pro trhací práce při povrchovém 
i hlubinném dobývání nerostných surovin a při 
stavebních pracích.
Chcete se stát součástí našeho týmu?
  práce ve stabilní a významné firmě regionu
  vlastní technologická
    a výzkumně-vývojová základna
  práce v týmech na zajímavých projektech
  pružná pracovní doba
  pět týdnů dovolené a finanční odměny 
  penzijní a úrazové připojištění aj.

inz_TU-Brno_A5_A.indd   1 04.04.19   10:33

Austin Detonator s.r.o., Jasenice 712, 755 01 Vsetín
tel.: +420 571 404 178, e-mail: personal.info@austin.cz, www.austin.cz

Co vás čeká?
  Spolupráce při vývoji elektronické rozbušky
     E*Star - TOP produktu v našem oboru
  Přímá účast při vývoji prototypů, testování a vyhodnocování
  Vedení a koordinace projektového týmu
  Spolupráce se zahraničními kolegy a cestování do sesterských 

poboček
  Úprava technické elektro dokumentace 
Jaké znalosti a dovednosti byste měli mít?
  VŠ vzdělání elektrotechnického směru
  Silné základy v elektrotechnice
  Zkušenosti s řešením technických problémů
  Znalost a zkušenosti s programováním logických zařízení
  Analytické a logické myšlení, orientaci na výsledky
  Schopnost vést pracovní tým s osobní odpovědností
  Výborné organizační a komunikační schopnosti
  Aktivní, velmi dobrá znalost anglického jazyka 
Výhodou bude, pokud budete mít
  Praxi v oboru
  Znalost rozhraní vývoje low-level komunikačních driverů
  Zkušenosti s prací v mezinárodním prostředí
  Kvalifikace dle § 6 vyhlášky č. 50/1978 Sb.
Co vám můžeme nabídnout
  Zajímavou práci v dynamické mezinárodní společnosti
  Příležitost pro další vzdělávání a profesní růst
  Široký program benefitů včetně možnosti podpory ubytování

inz_TU-Brno_A5_B.indd   1 05.04.19   11:02
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Jsme servisní tým Biovendor  
a potřeBuJeme pomoct. 
Proč?  
protože naše firma Je úspěšná  
a dodává na trh stále nové  
přístroJe:

∙ laBoratorní analyzátory 
∙ laminární Boxy 
∙ laBoratorní inkuBátory 
∙ kompletní vyBavení laBoratoří 

více informací naJdeš: 
www.biovendor.cz

Pak jsi náš člověk! 

Pa
k 

js
i n

áš
 č

lo
vě

k!
 

∙ vše potřeBné tě naučíme a vším potřeBným tě vyBavíme.
∙ tvá mzda poroste zároveň s tvoJí kvalifikací.
∙ Budeš pracovat v kolektivu, který tě nikdy nenechá na holičkách.

co ti můžeme slíbit?

jestliže

co ti můžeme slíbit?

biovendor – laboratorní medicína a.s.
karásek 1767/1, 621 00 Brno
www.biovendor.cz

už chceš hodit teorii  
za záda...

už se toužíš vrhnout  
do víru skutečného  
života...

už se chystáš konečně  
Postavit na vlastní 
nohy...

jestliže 

pokud máš zájem s námi spolupracovat,  
pošli svůj životopis: filousova@biovendor.cz 

inzerce_BioVendor_JobFair_A5.indd   3-4 26.03.19   13:49



Dívejte se…
…budoucnost přichází !

www.codasip.com

Codasip je brněnská společnost založená v roce 2014, která vyvíjí procesorové 
technologie založené na otevřené architektuře RISC-V. Nabízíme hotové 
procesory, ale také špičkovou sadu nástrojů, která umožňuje procesor vyladit 
přesně pro cílovou aplikaci a dosáhnout ideálního poměru výkonu a spotřeby. 
Tyto úpravy můžeme udělat my nebo zákazník sám. Využíváme známých, 
zavedených technologií (LLVM, GNU, QEMU, SystemC, UVM), takže práce 
s naším softwarem je snadná, výsledky rychlé a riziko minimální. Přidejte se 
k nám a pomozte nám tyto jedinečné technologie ještě vylepšit!

wanted@codasip.com    l    Tel.: +420 739 023 500    l    www.codasip.com

CODASIP
UNIKÁTNÍ TECHNOLOGIE PRO DESIGN A LADĚNÍ
PROCESORŮ RISC-V

NÁSLEDUJ NÁS:
1. Najdi náš stánek číslo 18
2. Naláduj hada chrobáky
3. Shrábni výhru

Nejúspěšnější ládovač a jeden náhodně vylosovaný účastník odejdou 
obtěžkáni hodnotným hardwarovým příslušenstvím. Vyhlášení proběhne
v 15 hodin u stánku Codasipu. Přijď včas!



CHCEŠ STABILNÍ ZAMĚSTNÁNÍ  
S GARANCÍ KARIÉRNÍHO RŮSTU? 

NABÍZÍME TI MÍSTO VE ŠPIČKOVÉM TÝMU

- PROGRAMÁTOR:  .NET  |  PLC  |  VIZUALIZACE 

- PROJEKTANT:  ELEKTRO  |  MECHANIKY

JSME PŘIPRAVENI 
NASTARTOVAT  
TVOU KARIÉRU

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU  |  BRNO  |  PRAHA

Jsme inženýrsko-dodavatelská společnost pro automatizaci  
výrobních technologií a výrobních informačních systémů – MES  
s cíli shodnými s vizí Industry 4.0. 

MŮŽEME TI NABÍDNOUT: 

- STABILNÍ ZAMĚSTNÁNÍ S NADSTANDARDNÍM FINANČNÍM OHODNOCENÍM A BENEFITY
 Pružná pracovní doba – Home Office, příležitost lukrativní práce v zahraničí, prémie, vzdělávání a rozvoj,  
 mzda až 100 000 Kč při účasti na zahraničních projektech, příspěvek na penzijní připojištění  
 
- KARIÉRNÍ RŮST 

COMPAS automatizace, spol. s r.o.

Nádražní 610/26, 591 01 Žďár nad Sázavou 
tel.: +420 567 567 111, e-mail: kariera@compas.cz

www.compas.cz

PRACUJ V TÝMU ŠPIČKOVÝCH ODBORNÍKŮ,  
ROZVÍJEJ SVŮJ POTENCIÁL A VYTVÁŘEJ  
„CHYTRÉ“ DIGITÁLNÍ TOVÁRNY! 

Jsme inženýrsko-dodavatelská společnost pro automatizaci  
výrobních technologií a výrobních informačních systémů – MES  
s cíli shodnými s vizí Industry 4.0. 

PRACUJ V TÝMU ŠPIČKOVÝCH ODBORNÍKŮ,  
ROZVÍJEJ SVŮJ POTENCIÁL A VYTVÁŘEJ  
„CHYTRÉ“ DIGITÁLNÍ TOVÁRNY! 

MŮŽEME TI NABÍDNOUT: 

- PODPORU PŘI STUDIU 
 Individuální stipendijní programy, praxe, stáže, možnost práce při studiu 
 
- STABILNÍ ZAMĚSTNÁNÍ S NADSTANDARDNÍM FINANČNÍM OHODNOCENÍM A BENEFITY
 Pružná pracovní doba – Home Office, příležitost lukrativní práce v zahraničí, prémie, vzdělávání a rozvoj,  
 mzda až 100 000 Kč při účasti na zahraničních projektech, příspěvek na penzijní připojištění  
 
- KARIÉRNÍ RŮST 

COMPAS automatizace, spol. s r.o.

Nádražní 610/26, 591 01 Žďár nad Sázavou 
tel.: +420 567 567 111, e-mail: kariera@compas.cz

www.compas.cz

Chceš podporu při studiu 
nebo rovnou stabilní zaměstnání  
s garancí kariérního růstu?

NABÍZÍME TI MÍSTO VE ŠPIČKOVÉM TÝMU

- STÁŽISTA 
- PROGRAMÁTOR:  .NET  |  PLC  |  VIZUALIZACE 

- PROJEKTANT:  ELEKTRO  |  MECHANIKY

I TY MŮŽEŠ BÝT JEDNÍM Z NÁS!
JSME PŘIPRAVENI NASTARTOVAT TVOU KARIÉRU

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU  |  BRNO  |  PRAHA



Už více než 25 let 
hledáme nové 
cesty v elektronové 
mikroskopii.

Pomáháme vědcům 
z celého světa 
prozkoumávat 
nanosvět.

Pracujeme na tom, 
aby se elektronový 
mikroskop stal běžným 
laboratorním zařízením.

… vaše cesta  
k elektronové mikroskopii

Příležitost pro studenty
Chcete získat praxi v oboru již při studiu nebo hledáte zajímavé téma bakalářské 
či diplomové práce? O obojím si s vámi rádi promluvíme, ať už na JobFairu nebo 
po něm. Stačí se nám ozvat.

Absolventi vítáni
Máte chuť do práce a jste zodpovědní? 
Pak u nás najdete smysluplnou práci 
v zajímavém a rychle se vyvíjejícím 
oboru. Můžete se podílet na kompletním 
procesu vývoje a výroby špičkových 
zařízení, která pomáhají vědcům 
v materiálových i biologických vědách.

Česká rodinná firma
S počtem zaměstnanců pod stovku a českým vedením si můžeme dovolit neformální 
přístup a flexibilitu středně velké firmy. Každý u nás dostane prostor, aby si našel,  
co ho baví a v čem vyniká, a dále se v tom rozvíjel. K tomu vám v příjemném prostředí 
moderní budovy blízko centra Brna pomohou zkušenější kolegové, kteří jsou 
skutečnými profesionály ve svých oborech.

Od roku 1992 se v Brně zabýváme 
vývojem a výrobou v oborech 
elektronové optiky a mikroskopie. 
Kromě nízkonapěťových transmisních 
elektronových mikroskopů vyrábíme 
elektronové trysky a další zařízení 
v oblasti mikro- a nanotechnologií.

www.delong.cz/kariera  •  job@delong.cz  •  @DelongInstruments

Sídlíme kousek od centra Brna, na Palackého třídě



 
 

Představení 
společnosti 

 
Společnost Elektromont Brno, akciová 
společnost patří mezi přední 
elektromontážní firmy v České republice. 
Nabízí komplexní řešení v oboru elektro a to 
v oblasti silnoproudu do napětí 110 kV, 
slaboproudu, měření a regulace a řídících 
systémů.  
Roční obchodní obrat dosahuje hodnoty v 

rozmezí 250 až 350 mil. Kč.  
Hlavní sídlo firmy je v Brně, realizaci zakázek 

zajišťují divize se sídlem v Brně a Ostravě, 
pobočky v Třinci a Praze a dceřiná společnost 

na Slovensku.  

Naše firma získala nejvyšší kvalifikaci v 

oboru. Jsme držiteli certifikátů dle ČSN EN ISO 
9001 : 2016, ČSN EN ISO 14001 : 2016, ČSN 
OHSAS 18001 : 2008, oprávnění vydané 
OBÚ k činnosti na vyhrazených elektrických 
zařízení, stejně tak i všech příslušných 

oprávnění a osvědčení k provádění prací na 

elektrickém zařízení bez omezení napětí v 

objektech třídy - A, B, C. Díky obdrženým 

certifikátům můžeme garantovat kvalitu, 

vysokou technickou úroveň svých služeb, 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci a 

ochranu životního prostředí.  

 

 

 

 

Referenční zakázky 
 
2016 - HYUNDAI ENGINEERING CZECH 
s.r.o. 
MOBIS LAMP 

SHOP CZ – The 

Electrical Works 

at Mosnov, 

Czech Republic 
 

2016-2017 - TAURID OSTRAVA s.r.o. 
Elekt romontážní práce v rámci výstavby 

mořící linky v areálu BGH LUGAU Německo 
 

2017 - TECHNICAL PROJECT SERVICES 

Těžební loď – 

el.práce „Baker“ 

Nizozemí 
 
 

2017-2019 – JAGUAR NITRA 
Instalace kabelových tras, osvětlení, rozvodny 

NN a VN, instalace transformátoru, kabeláž, 

Nitra 
 

2018 – NOVÁ MOSILANA  
Výměna a servis osvětlení ve výrobních 

povozech, Brno 

 
 

Elektromont Brno, akciová společnost 

     Dokonalost každým voltem 

 
 

Koho hledáme a Co 
nabízíme? 

 

Požadujeme 

▪ VŠ vzdělání, obor elektro 

▪ Samostatnost, spolehlivost, 

zodpovědný přístup, čistý výpis 

z rejstříku trestů 

▪ Flexibilita (pružná pracovní doba, 

služební cesty) 

▪ ŘP skupiny B - výhodou 

▪ Datum nástupu – po domluvě 

Nabízíme 

▪ Práci na plný úvazek 

▪ Technické zázemí 

▪ Přátelský kolektiv 

▪ Nové zkušenosti v oboru 

▪ Práci na tuzemských i zahraničních 

projektech 

▪ Poskytování jazykových kurzů 

▪ Další odborné vzdělávání 

▪ Odpovídající mzdové ohodnocení 

▪ Firemní a teambuildingové akce 

▪ Možnost kariérního růstu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktní údaje 
 
 

Sídlo společnosti – Divize Brno: 
Elektromont Brno, akciová společnost 

Žarošická 4315/17, Židenice 

628 00 Brno  

GPS: 49°44’11.13‘‘N/13°19’48.91‘‘E  

Divize Ostrava: 
Erbenova 79 

703 00 Ostrava  

GPS: 49°48'31.169"N, 18°15'49.019"E 

Divize Třinec: 
Frýdecká 384 

739 61 Třinec  

GPS: 49°40'39.77"N, 18°39'49.277"E 

 

Kontaktní osoba: 
Ing. Kristýna Chytilová 
Tel: +420 599 526 303 

Email: 
chytilova@elektromont.cz 

 

 
 

 

Elektromont Brno, akciová společnost 

     Dokonalost každým voltem 



Jsme společnost zabývající se distribucí nejznámějších značek v oblasti
automatizace  a  elektrotechniky.  Patříme  do  francouzské  skupiny  ETN,
která má více než 800 zaměstnanců a pobočky po celé Evropě. 

Smyslem naší práce je pomáhat zákazníkům orientovat se v moderních
technologiích a zajistit jim vše potřebné pro uskutečnění jejich projektů
od návrhů po dodávky, až k následné technické podpoře.

Naše  brněnská  pobočka  je  mladá,  dynamicky  se  rozvíjející,

s perspektivou dlouhodobého růstu. 

Do našeho týmu hledáme posilu s vidinou dlouhodobé spolupráce.

ELETECHNIK Czech s.r.o. | Škrobárenská 507/12 | 617 00 BRNO | tel. 530 515 300 | www.eletechnik.cz

PRO ABSOLVENTY NABÍZÍME POZICI: 

PRODUCT APPLICATION ENGINEER

Náplní a výsledkem tvojí práce je

• návrh správného a funkčního technického řešení

• dobře zpracované technické a cenové nabídky

• získání zpětné vazby od zákazníka

• orientace v interním systému a nabízených produktech

PRO STUDENTY 4. A 5. ROČNÍKU POZICI:

JUNIOR ENGINEER

Čeká tě 

• získání praktických zkušeností již při studiu

• obdobná pracovní náplň jako u pozice Product Application Engineer

• individuální domluva časových možností, předpoklad cca 20 hodin týdně

Pokud  to  vše  zvládneš,  očekávej  nabídku  být  součástí  týmu  i  po

ukončení školy!

Pro všechny pozice jsou stejné tvé předpoklady

• znalosti na úrovni VŠ oboru automatizace nebo elektrotechniky

• technické myšlení

• schopnost samostatné i týmové práce

• chuť se učit novým věcem

Budeš to právě Ty kdo bude aktivně ovlivňovat stabilitu a expanzi firmy. Staneš

se důležitou součástí našeho týmu. Máš možnost pracovat v pohodovém týmu 

a být v něčem opravdu dobrý. Jsme si vědomi, že za dobře odvedenou práci 

náleží dobrá odměna. Je pro nás jako firmu důležité, co je za námi vidět. 

Pokud je to i pro Tebe důležité těšíme se na Tebe! 

V případě zájmu nás neváhej kontaktovat
přes Jobs.cz !

http://bit.ly/eletechnik

ELETECHNIK Czech s.r.o. | Škrobárenská 507/12 | 617 00 BRNO | tel. 530 515 300 | www.eletechnik.cz



Víte, že 
TAMARA a VĚRA 

nejsou jen dívčí jména?

SPOLUPRACUJTE 
s námi na vývoji celosvětově 

unikátních technologií 
v oblasti detekce a sledování 

vzdušných cílů.

www.era.aero

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA:
• Částečný úvazek
• Vedení bakalářských a diplomových prací
• Praxe/stáž 

NABÍZÍME:
• Profesní růst - od pozice vývojář junior či tester až po SW/HW archi-

tekt nebo systémový inženýr
• Práci na civilních a vojenských projektech v oblasti radiolokace
• Flexibilní pracovní dobu
• Kanceláře pro malé týmy a v Pardubicích vlastní jídelnu a posilovnu

KONTAKT: ERA a.s.
Průmyslová 462
530 03 Pardubice 

Bc. Jindřich Krásný
Tel.: 770 155 871
E-mail: j.krasny@era.aero

Nabídku aktuálních volných pozic sledujte na kariera.era.aero

MÍSTO VÝKONU PRÁCE:
• Pardubice, Praha, Brno, Strakonice, Uherské Hradiště

POŽADUJEME:
• Matematické, fyzikální, elektrotechnické, IT či podobné vzdělání 

(oblast zpracování signálu výhodou)
• Znalost C++, C, Embedded Linux, Python, MATLAB, VHDL, návrhu HW…
• Ochotu učit se novým věcem 





   Čím se zabýváme

   Jací jsme

   Jak pracujeme

   Co nabízíme 

Automatizované
testovací systémy

Podporujeme 
nové nápady

Pravidelně se 
vzděláváme 

Profesní 
 a pracovní růst 

Skutečný podíl na 
rozvoji projektu

Průmyslová
automatizace

Věříme ve slušnost, respekt
 a důvěru

Tvoříme 
unikátní řešení 

Nejmodernější 
vybavení

Postupný průběh 
zapracování   

Školení dle 
výběru

Hardware
in the loop

Nebojíme se výzev

Sestavujeme optimální týmy 
pro každý projekt

Den na 
zkoušku  

Přidáte se k�nám?

Smysluplnou 
práci

                        personální 
            website:

info@kentigen.com    |    +420�605�162�877

Více o nás a o nabízených pozicích najdete zde:

jobs.kentigen.com

 

2 0 

3 0 

4.0 

Tvořte s námi
technologický pokrok

 Šíře našeho působení

 Významné projekty 

Automotive Elektrotechnika Výzkum a vývoj

Environmentální testy 
RunIn testování v klimatické komoře

EOL testování
Infotainment jednotky  |  Optické a akustické testování bezpeč. hlásičů

Analytické stanice 
Kusové ověření komponent do automobilů

Zajímala by vás práce s námi?
Pokud ano, vyplňte prosím náš dotazník, abychom s�vámi mohli zůstat v�kontaktu. 

           dotazník 
     najdete zde:

Více o nás a o nabízených pozicích najdete zde:

jobs.kentigen.com

 Naši partneři 

Vymýšlíme a implementujeme
unikátní řešení strojů a systémů.

info@kentigen.com    |    +420�605�162�877

Měřicí stanice 
Hemodynamický monitor

Test Cell
 Účinnost elektrické pumpy

HIL systémy
Senzory pro autonomní řízení

Funkční testování  –  Telamatické jednotky
Funkční testování posilovačů brzd



č. stánku 29

Lematec s.r.o.
Jsme Česká fi rma s celosvětovou působností. Zabýváme se průmyslovou automatizací 
– vývoj PLC softwaru, oživování strojů a jejich servis. Specializujeme se na platformy 
Siemens, Beckhoff  a Allen Bradley. V našem týmu jsou jak odborníci s dlouholetou praxí, 
tak lektoři, kteří působili v mateřských závodech společností Siemens a Beckhoff . Díky 
tomu poskytujeme komplexní modulární řešení řídicích systémů zohledňující nejnovější 

technologické trendy s důrazem na správnost jejich implementace.

Nabízíme
• Možnost prodloužit pobyt v zahraničí 

po ukončení projektu
• Flexibilní pracovní doba
• 45 000 – 80 000 Kč/měsíc
• Služební notebook i automobil 

k soukromému užití
• Příplatek 40 % kapesného k cestovním 

náhradám

Hledáme
• Zkušené programátory i absolventy 

k zaučení profesionálními lektory 
v rámci fi rmy

• (elektrotechnika, automatizace)
• Ochota vzdělávat se

Místo výkonu práce
Jsme Česká fi rma s celosvětovou působností 

(Německo, USA, Mexiko, Čína, Švýcarsko, …).

Kontakt
Matúš LEVRINC

+420 606 611 606

off ice@lematec.cz

www.lematec.cz

TYP NABÍDKY

HPP

Čím se zabýváme?
▪ Programování průmyslových PLC aplikací a vizualizací (jednoúčelové stroje, 

výrobní linky), programování a oživení robotů
▪ Uvádění strojů a linek do provozu

V čem pracujeme?
▪ Siemens (Tia portal, Step 7, WinCC)
▪ Beckhoff (TwinCAT2, TwinCAT3)
▪ Allen Bradley (RSLogix, FactoryTalkView, Kinetix)
▪ Kuka, Epson
▪ .NET, MS SQL

Kde aktuálně působíme?
▪ Česká republika (home office / kancelář)
▪ USA, Mexiko, Velká Británie, Švédsko, Švýcarsko, Rakousko, Německo, 

Maďarsko, Slovensko, Turecko, Irán, Rusko, Čína, Indie, Tchaj-wan, Japonsko

Náplň tvé práce?
▪ Programování průmyslových aplikací
▪ Tvorba HMI aplikací
▪ Uvádění do provozu
▪ Servis

Jak nás kontaktovat?
▪ Kancelář 355, Purkyňova 648/125, 612 00 Brno
▪

Chceš?

▪ Pracovat s nejnovějšími technologiemi?

▪ Být členem mladého profesionálního týmu?

▪ Flexibilní pracovní dobu?

▪ Osobní růst?

▪ Cestovat při zaměstnání?

Tak se za námi zastav :)
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Holandská 8 
Brno 639 00  
Czech Republic 

 
Kontakt: 
Vojtěch Kadlec  
vkadlec@mcdermott.com  
mcdermott.jobs.cz 

 
 

 

Koncern McDermott je jedním z největších světových poskytovatelů inženýrsko-
dodavatelských služeb v oblasti zpracování ropy a plynu v rafinérském, 
petrochemickém, chemickém a energetickém průmyslu. Stejně tak je předním 
partnerem v oblasti pevných, plovoucích a podmořských zařízení a potrubních systémů 
pro těžbu ropy a plynu. To vše od konceptu, přes kompletní design, nákup a dodávku 
zařízení, až po samotnou stavbu a zprovoznění. V současné době zaměstnáváme přes 
32000 lidí ve více než 50 lokalitách celého světa. Naše rostoucí pobočka v Brně 
zaměstnává na 400 odborníků ve všech souvisejících oblastech, schopných obsáhnout 
celý projekt od jeho počátku až po předání zákazníkovi. 

 

HLEDÁME 
Hledáme motivované absolventy technických oborů (elektro, strojní, chemie, stavební) 
se zájmem o obor Oil&Gas, velkou chutí se neustále něco nového učit a proaktivním 
přístupem. Vzhledem k mezinárodnímu charakteru našich projektů by vhodný uchazeč 
měl mít pokročilou znalost angličtiny. 

 

NABÍZÍME 
• Zajímavou a naplňující práci ve velmi atraktivním oboru 
• Zázemí globální společnosti s více jak stoletou tradicí, která je však unikátní na 

lokálním trhu 
• Účast na projektech globálního významu a spolupráce s týmy z celého světa 
• Balíček zaměstnaneckých benefitů (5 týdnů dovolené, stravenky, příspěvek na 

jazykové kurzy, flexibilní pracovní doba, cafeteria systém…) 
• Možnost karierního a odborného růstu v rámci dlouhodobé spolupráce, a to i 

mezinárodně 
 

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA 
• Částečný úvazek 
• Plný úvazek 
• Závěrečná práce 
• Praxe/stáž 
• Brigáda  

mcdermott.com 

Po více než století, McDermott svým 
globálním zákazníkům poskytuje 
spolehlivá a komplexní řešení. Od studie 
po realizaci, od ropného vrtu až po 
skladování výsledného produktu, který 
svět potřebuje dnes…i zítra.

Kontakty:
McDermott
Holandská 8, Brno
Email: jobscz@mcdermott.com

Upstream Oil & Gas  Liquefied Natural Gas  Refining

Petrochemicals  Power  Industrial Storage  Technology

09092018-10

RAFINERIE Z BRNA ?







NXP Semiconductors se zabývá vývojem a výrobou mikroprocesorů a analogových 
součástek pro automobilový a spotřební průmysl, počítačové sítě a bezdrátové 
komunikace. V České republice je společnost NXP Semiconductors zastoupena 
vývojovými centry v Rožnově pod Radhoštěm a Brně. V moderních laboratořích 
pracuje mezinárodní tým čítající 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 a Marketing a v neposlední 
řadě zákaznické centrum spolu s technicko-obchodním oddělením.

Kariéra ve firmě NXP znamená krok do budoucnosti – jak profesně, tak 
osobnostně. Společnost NXP je globálním hráčem v oblasti technologie a vývoje 
aplikací, měnících náš každodenní život. Náš tým tvoří ambiciózní profesionálové, 
pracujících v mezinárodním prostředí. Hledáme nové, motivované a talentované 
kolegy, kteří se spolu s námi postaví výzvám budoucího vývoje v otevřeném 
prostředí, které firma NXP nabízí.

Právě nabíráme na tyto studentské pozice:
Embedded HW/SW Developer – Rožnov, Brno
SW Technical specialist – Brno
Embedded SW Developer – Rožnov
Systems Engineering Intern – Rožnov, Brno
SW R&D MICR Intern – Rožnov/Brno
ML/AI SW Intern – Rožnov/Brno
Audio Linux Framework Intern - Brno

Zajímate se o:
Vývoj Emb. Aplikací
Strojové učení/umělá
inteligence
Internet of Things
Vývoj validačních /
testovacích technologií
SW Konfigurační nástroje
AUTOSAR a multicore 
řešení
Embedded operační
systémy
Security v embedded 
systémech

Studentům nabízíme:
Práci na reálných projektech, technický mentoring
Výborné mzdové ohodnocení a časovou flexibilitu
Pomoc s bakalářskou, diplomovou či disertační prací
Spolupráci s kapacitami svého oboru



kariera-onsemi.cz

Jsme úspěšným světovým výrobcem 
polovodičů s dlouhou tradicí a více než 2000 
zaměstnanci v České republice. Naše výrobky mají široké 
využití v různých oblastech, jako jsou spotřební a průmyslová elektronika, 
automobilový průmysl, telekomunikační technologie a výpočetní technika. 
V České republice působíme v Rožnově pod Radhoštěm a v Brně.

ZAČNĚTE PRACOVAT 
NA SVÉ KARIÉŘE 
JIŽ V PRŮBĚHU 
STUDIA!

• STÁŽE V ČR I V ZAHRANIČÍ
• VEDENÍ DIPLOMOVÝCH PRACÍ
• STIPENDIA PRO VYBRANÉ STUDENTY
•  SPOLUPRÁCI SE ŠPIČKOVÝMI ODBORNÍKY

Studentům z oborů mikroelektronika, elektrotechnologie, sdělovací technika, 
radioelektronika, automatizace, slaboproudá elektronika, informační 
technologie, fyzika pevných látek, optoelektronika, chemické, fyzikální 
a materiálové inženýrství, anorganická nebo analytická chemie nabízíme:

Více informací na: kariera-onsemi.cz 

ZAMĚSTNANECKÉ 
BENEFITY

Benefity pro naše zaměstnance
• příspěvky na pořízení vlastního bydlení / 

na nájem / na hypotéku

• příspěvek na dopravu do zaměstnání 
(min. 500 Kč / měsíc)

• volná pracovní doba

• kratší pracovní týden (37,5 h)

• 5 týdnů dovolené + další volno navíc 
(bridge days, sick days,...)

• příspěvek na sport, zdraví a kulturu (až 2 400 Kč ročně)

• zvýhodněné telekomunikační služby

• příspěvek na penzijní připojištění (až 6 % k platu navíc)

• doplatek v případě nemoci

• příspěvek na stravování (55 Kč)

• podpora dalšího vzdělávání (včetně kurzů AJ)

• program pro dobrovolníky

• příspěvek na dětské tábory (1000 Kč / rok / dítě)



PŘÍKLADY
CELOSVĚTOVĚ UNIKÁTNÍCH APLIKACÍ

Brno, Tkalcovská 14

www.romill.cz

VÝVOJÁŘ V KORPORÁTU VÝVOJÁŘ v ROmiLLu

CO SKUTEČNĚ
DĚLÁM

PRŮMYSLOVÝ 
MIKROVLNNÝ OHŘEV

GUMA, ELASTOMERY
KERAMIKA
DŘEVO
CHEMIKÁLIE, FARMACEUTIKA
KOMPOZITY
PLASTY
VLÁKNA, PAPÍR, TEXTIL, KŮŽE
SKLO
OBILOVINY, SEMENA, BYLINY, PEČIVO 
MASO, OVOCE, HOTOVÁ JÍDLA

› Mikrovlnný robot k předehřevu polotovarů nadrozměrných pneumatik před vulkanizací
› Mikrovlnná linka pro napařování velkorozměrové dřevní kulatiny k loupání dýhy
› Mikrovlnné vystřelování mořských plžů z ulit

předehřev, vulkanizace
sušení, předsušení, spékání
napařování, sušení, modifi kace
sušení, akcelerování, pěnění
pultruze, vytvrzování, polymerizace
svařování, lepení, recyklování
sušení, předehřev, lepení
temperování, tavení, sušení
pasterizace, inaktivace, pražení
rozmrazování, předvaření, blanšírování

Představy rodičů o tom, co dělám Představy přátel o tom, co dělám Představy rodičů o tom, 
co dělám

Představy přátel o tom, 
co dělám

Představy nadřízených o tom, 
co dělám

Představy nadřízených o tom, co dělám Představy děvčat o tom, co dělám Představy děvčat o tom, 
co dělám

co dělám co dělám

Co jsem si myslel, že budu dělat Co skutečně dělám
Co jsem si myslel, 

že budu dělat

MICROWAVE



S3 Semiconductors (Silicon & Software Systems), patřící do korporace Adesto Technologies, 
navrhuje integrované obvody pro světové technologické firmy. Od založení firmy v roce 
1986 dodáváme špičková řešení v požadované kvalitě a čase, a to díky výjimečným zkuše-
nostem a primárnímu zaměření na Mixed-Signal systémy na čipu a specializované IP bloky. 
S3 Semiconductors poskytuje své služby v návrhu integrovaných obvodů OEM partnerům ve 
svých návrhářských centrech v České Republice, Irsku a Portugalsku. Pražská pobočka byla 
založena v roce 1998 a v současné době zaměstnává 31 zaměstnanců z toho 28 návrhářů. 

V současné době hledáme digitální i analogové návrháře pro naší pražskou pobočku. Noví 
návrháři budou součástí zkušeného týmu a budou se podílet na vývoji komplexních systémů 
na čipu pro různé finální produkty světových technologických firem. Samozřejmostí bude 
také úzká spolupráce s kolegy z jiných poboček na tzv. multi-site projektech. 

• Práce na návrzích integrovaných ob-
vodů v mezinárodním prostředí pro 
technologické světové lídry 

• Atraktivní platové podmínky 

• Možnosti kariérního růstu 

• Profesionální pracovní prostředí 

• Přátelskou a uvolněnou atmosféru v 
týmu 

• Tréninkové programy 

• Možnosti cestování 

• Závěrečné diplomové práce 

• Plný i částečný úvazek 

• Praxe a stáže 

Jan Kovalský 
jan.kovalsky@adestotech.com 
Silicon & Software Systems Česká republika s.r.o. 
Klicperova 12 
150 00 Praha 5 

Hledáme 

Nabízíme 

Kontakt 

Možnosti spolupráce 

S3 Semiconductors 

https://www.linkedin.com/showcase/11212532/ 

https://www.twitter.com/@s3semi  

https://www.s3semi.com 

Custom ASICs 

We cut your costs, boost performance, differ-
entiate your products and protect your de-
signs by shrinking systems into chips 

S3semi by Adesto helps OEMs design more 
optimized electronic systems for low to medi-
um volumes. 

We complement your in-house resources, 
combining our intellectual property (IP) with 
yours to design and deliver exclusive, custom 
chips with the performance you need. 

The uniqueness of your custom chip protects 
your design.  It can’t be easily copied, and 
your customers will recognise the uniqueness 

BOM analysis IC Architects Right First Time 
Let us determine if a cost re-
ducing integration saves you 
money. Full turnkey service 

from product concept to pack-
aged and tested parts in any 

volume. 

With hundreds of staff years of 
RF, DSP, SW, Analog and Digital 
experience coupled with world 
class library of mixed signal IP 

components at a variety of 
process nodes. 

Proven Design Methodology 
ensures complete system solu-

tions can be developed right 
first time. ISO9001 proven 
design processes lower the 

development risk. 

Boost performance, differentiate & protect your designs 

Control 

Sense 

Connect 

Measure 

©Adesto Technologies ww.s3semi.com info@s3semi.com 

S3 Semiconductors 



© 2019 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.  Information herein is subject to change without notice. 

Jsme lídr v oblasti podnikových aplikací. SAP Labs Brno, založeno v 
roce 1995, je vývojové centrum, kde se zabýváme podporou, lokalizací 
a vývojem klíčových produktů společnosti SAP. Po dosažení nejvyššího 
standardu v oblastech kvality, dovedností a IT se brněnská pobočka 
v roce 2016 zařadila do celosvětové sítě SAP laboratoří. Ještě více se 
tak podílíme na inovacích a nových trendech ve vývoji aplikací a jejich 
designu.

SAP, cloudová společnost s klíčovým produktem SAP HANA, je lídr 
na trhu s podnikovým aplikačním softwarem a pomáhá firmám všech 
velikostí a ze všech oborů k lepšímu fungování. 77 % světových výnosů 
z obchodních transakcí má co dočinění se systémy SAP. Technologie, 
jejichž součástí je strojové učení, internet věcí a pokročilé analytiky, 
pomáhají našim zákazníkům přetvořit jejich firmy v inteligentní 
podnikání. SAP poskytuje jednotlivcům a organizacím obchodní 
expertízu a rozvíjí spolupráci, díky níž jim umožňuje mít vždy náskok 
před konkurencí. Společnostem zprostředkováváme jednoduché 
využití technologií, díky čemuž mohou náš software využívat tak, jak 
sami chtějí a bez komplikací. Naše end-to-end sady aplikací a služeb 
pomáhají ve více než 180 zemích světa více než 413 000 zákazníků z 
komerční i veřejné sféry v dosahování vyšších zisků, v přizpůsobování 
se aktuálním potřebám a ve schopnosti těžit z rozdílného přístupu. Díky 
celosvětové síti zákazníků, partnerů, zaměstnanců a uvědomělých lídrů 
pomáhá SAP ke zkvalitňování lidských životů. V České republice působí 
společnost od roku 1992 a dosud získala více než 1 300 zákazníků z 
oblasti podniků, finančních institucí a organizací veřejné správy.

Co požadujeme:
• V SAP Labs aktuálně rozšiřujeme pobočku o nové týmy, do kterých 
hledáme jak juniorní, tak seniorní kandidáty. Vyvíjíme agilně, tzn., že 
hledáme kolegy do menších SCRUM týmů tvořených Product Ownerem, 
Software Architectem a lidmi z oblasti vývoje a kvality. 
• Důležitým kritériem je pro nás láska k vývoji jako takovému a ochota 
učit se novým věcem v rámci backendu i frontendu. Zajímavý je pro 
nás každý kandidát, který má již nějakou zkušenost s programováním 
(ABAP není podmínkou). 

Co nabízíme:
• kontinuální rozvoj technických i soft-skillových dovedností
• flexibilní pracovní doba (po dohodě s manažerem)
• 25 dní dovolené, 12 sick days ročně
• karta Multisport, příspěvek na životní a penzijní připojištění, plně 
hrazené stravenky
• služební vozidlo (po 2 letech ve společnosti)

© 2019 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.  Information herein is subject to change without notice. 



ODSTARTUJ   
SVOU KARIÉRU

S NÁMI!

slovenská IT firma působící  
na středoevropském trhu  
už víc než 28 let

líder v zavádění nových  
technologií a inovativních  
řešení

v Soitron Group pracuje víc než 
800 mezinárodních odborníků 

máme profesionální týmy v České
republice, na Slovensku, Rumunsku, 
Turecku, Bulharsku a Velké Británii

řešíme projekty v oblasti IT infra- 
struktury, IT bezpečnosti, IT služeb 
a outsorcingu, robotizaci a automa-
tizaci procesů, či IT poradenství

CO NABÍZÍME?

facebook.com/Soitron

www.soitron.com/cs/kariera

VÍCE NAJDEŠ NA:

TECHNOLOGICKÝ 
LÍDER

WORK LIFE 
BALANCE

PŘÁTELSKÁ 
ATMOSFÉRA

KARIÉRNÍ 
RŮST

VZDĚLÁVANÍ 
ZAMĚSTNANCŮ

jobs.hrsoitron@soitron.com

BENEFITY



FOCUSED in 
ELECTRON(ic)S? 
JOIN TESCAN!

jobs@tescan.com

Jsme jedním z předních 
světových výrobců na poli 
elektronové mikroskopie. Jsme 
česká firma a naše špičkové 
přístroje vznikají v brněnských 
Kohoutovicích – od prvotního 
návrhu až po výrobu a finální 
otestování.

Nabízíme uplatnění na 
různých pozicích, od vývoje 
přes technologii až po 
oddělení finalizace a servisu. 
Podporujeme také spolupráci se 
studenty v rámci INTERNSHIP 
programu.

Zajímá tě elektro? Nebo 
elektrony? Kontaktuj nás!

VÝVOJÁŘ SOFTWARE
VÝVOJÁŘ EMBEDDED

„Naučíme mikroskop 
správnému chování.“

VÝVOJÁŘ APLIKACÍ
„Navrhuji funkce 

mikroskopu a plním tak 
přání našich zákazníků.“

TECHNOLOG
„Rozumím řeči 

vývoje i výroby.“
PRACOVNÍK FINALIZACE
„Umím vdechnout 
mikroskopu život.“

SERVISNÍ PRACOVNÍK
„Znám anatomii 

mikroskopu nazpaměť.“
APLIKAČNÍ SPECIALISTA
„Ovládám mikroskop 

jako nikdo jiný.“

VÝVOJÁŘ HARDWARE
„Jsem tvůrcem nervové 
soustavy mikroskopu.“



Ultratenký vzorek Gate tranzistoru počítačového čipu připravený pomocí elektronového mikroskopu 
s fokusovaným iontovým svazkem Thermo Scientific™ Helios 5

Thermo Fisher Scientific je světovým lídrem v produktech pro vědu s více než 
70 000 zaměstnanci v 50 zemích světa. V brněnském technologickém centru ve 
Slatině vyvíjíme a vyrábíme zejména elektronové mikroskopy, jejichž historie sahá  
až do 50. let v bývalé Tesle Brno. Naše přístroje se podílí na vědeckých objevech 
v materiálovém výzkumu, lékařství i vývoji budoucí elektroniky.

Software a hardware tvoří v našich přístrojích vysoce komplexní ekosystém.  
Jeho dokonalá znalost nám umožňuje úspěšný vývoj a  produktizaci řešení 
na míru zákazníkům z  různých odvětví. Vyvíjíme manuální i  automatizované 
postupy jak snímat a  vizualizovat informaci z  povrchu či objemu vzorků 
ve velikosti od metrů po zlomky nanometru. K  tomu všemu využíváme 
nejmodernější technologie v praxi. Díky tomu naši zákazníci posouvají hranice 
lidského poznání.

Thermo Fisher Scientific

Software a hardware

Jsme světovým lídrem produktů pro vědu

200 nm

Jsme světovým lídrem produktů pro vědu

Nacházejí své uplatnění tam, kde světelné mikroskopy narážejí na 
limit vlnové délky světla. Vlnová délka urychlených elektronů ve vakuu 
je totiž až 100 000x menší, což umožňuje pozorovat objekty 
se zvětšením až na úrovni jednotlivých atomů.

Přístroje, které Thermo Fisher Scientific v Brně vyvíjí, umožňují
• analyzovat nejnovější tranzistory a  posouvat tak technologické 

hranice ve výrobě mikročipů
• rekonstruovat 3D strukturu mozku s rozlišením jednotlivých synapsí 

a organel v neuronech,
• modelovat nanostruktury v měřítku 1:100 000 000 a přispívat k vývoji 

nových materiálů,
• zkoumat částečky pylu a přinášet tak dosud nepoznané možnosti 

v léčbě různých alergií

www.sVasniProVedu.cz

Elektronové mikroskopy 



Johnson Controls
Tyco Fire & Security Czech Republic s.r.o.
Osvobození 363 / Ráječko
679 02 Rájec – Jestřebí
Czech Republic
Tel. +420 516 486 111 
www.johnsoncontrols.com

Johnson Controls je americký
koncern, který sídlí ve městě
Milwaukee, ve státě Wisconsin,
ve Spojených státech amerických.
Společnost Johnson Controls byla
založena v roce 1885 a jejím
zakladatelem byl profesor Warren
S. Johnson, který jako první
patentoval elektrický pokojový
termostat. Výrobní závod
a vývojové centrum divize Johnson
Controls se nachází v obci Ráječko
v okrese Blansko a staly se jeho
nedílnou součástí v září roku 2016.
Společnost Johnson Controls je v České republice zastoupena společnostmi
Tyco Fire & Security Czech Republic s.r.o. a Johnson Controls Building Solutions spol. s.r.o.

Výrobní závod v Ráječku vyrábí tisíce produktů jak pro soukromý, tak i pro komerční sektor,
např. elektronické zabezpečovací systémy, monitorovací systémy, systémy pro ochranu lidských
životů, systémy pro detekci a hašení požárů a medicínská komunikační a signalizační zařízení.
Vývojové centrum působí v Ráječku od roku 2004 a je součástí evropského vývojového centra
společnosti Johnson Controls, divize Fire Detection. Svoje aktivity zaměřuje na vývoj a design
produktů sloužících pro detekci požáru. Součástí vývojového centra je oddělení Quality
Assurance (testování elektronických zařízení a software), oddělení Drawing office (oddělení
výkresové dokumentace) a projektový management, který zavádí nové produkty do výroby.

KOHO HLEDÁME ?

Absolventy SŠ/VŠ především technických oborů, 
zejména elektrotechnického  směru:

 Se zájmem o další vzdělávání
 Se schopností rychle se učit novým věcem
 S dobrými komunikačními dovednostmi

CO NABÍZÍME ?

 TRAINEE PROGRAM PRO STUDENTY VŠ – možnost podílet se na zajímavých projektech
 Stabilní zaměstnání u globální technologické společnosti 
 Jazykové a profesní vzdělávání
 Možnost karierního postupu
 Propracovaný systém odměňování a zaměstnaneckých benefitů

Kontakt: andrea.frauenbergova-ext@jci.com, mobil +420 725 581 831
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SKODAAUTOKariera WeAreSKODAwww.skoda-kariera.cz

YOUNG  
POTENTIAL 
PROGRAM

PROGRAM PRO  
MLADÉ TALENTY
Cílem PROGRAMU PRO MLADÉ TALENTY  
je získání mladých podnikavých lidí, kteří zajistí 
budoucí růst naší firmy.

UNILIN silně věří v potenciál 
mladých talentů. To je 
důvodem, proč investujeme 
do programu pro absolventy 
a mladé talenty. 
Program je zaměřen na 
studenty posledních ročníků, 
případně čerstvé absolventy, 
kteří mají podnikatelského 
ducha, jejichž profil odpovídá 
UNILIN DNA a naší firemní 
kultuře. 

|  Právě jste absolvoval bakalářské/inženýrské/
magisterské stadium nebo jste v posledním  
ročníku studia? 

|   Komunikujete bez problémů v angličtině?
|  Máte schopnost analytického myšlení  

s citem pro stanovování priorit a přemýšlíte  
kriticky a kreativně? 

|  Rád přebíráte iniciativu a neodmítáte výzvy? 
|  Pracoval/a byste rád/a pro zaměstnavatele,  

který investuje do svých zaměstnanců, do nových  
technologií a do výrobků nejvyšší kvality? 

ABSOLVENTI  
S NADŠENÍM  
PRO UNILIN

JSTE VY TÍM TALENTEM, 
KTERÉHO HLEDÁME?

Tovární 1, Vyškov
www.unilin.com/cs/jobs
email: prace@unilin.com



www.valeo.cz

NASEDNĚTE A VYDEJTE SE NA ROADTRIP 
DO BUDOUCNOSTI S NÁMI! 

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

Aktuálně nabízíme tyto profesní příležitosti pro vývojové inženýry:

SOFTWARE ENGINEER for Computer Vision Research = Vývoj algoritmů 
pro zpracování obrazu s ohledem na budoucí implementaci na 
embedded platformách, pokud máte zkušenost v Computer Vision, 
Machine Learning a Video Processing algoritmech

SOFTWARE ARCHITECT/ENGINEER for Algorithm Development = tvorba 
nových a správa existujících SW komponent pro ADAS (Advanced Driver 
Assistance Systems), pokud máte zkušenost s vývojem v Pythonu 
a C/C++ a embedded systémech

RESEARCH SCIENTIST at Valeo Artificial Intelligence = spolupráce 
na výzkumných projektech, které formují budoucí svět autonomního 
řízení, využití nejnovějších technologií, pokud máte zkušenost 
s Pythonem včetně ML/DL frameworku a s programováním GPU 
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Partneři:

ABB s.r.o.

ASICentrum spol. s r.o.

Austin Detonator s.r.o.

AVL Moravia s.r.o.

AVX Czech Republic s.r.o.

BioVendor – Laboratorní medicína a.s.

Brose Prievidza, spol. s r.o.

Codasip s. r.o.

Compas automatizace, spol. s r.o.

DELONG INSTRUMENTS a.s.

ELEKTROMONT Brno a.s.

ELETECHNIK Czech, s.r.o.

ERA a.s.

Honeywell, spol. s r.o.

Lematec

McDermott

MIELE TECHNIKA s.r.o.

Netcope technologies a.s.

NSC Global

NXP Semiconductors Czech Republic s.r.o.

ON Semiconductors Czech Republic, s.r.o.

ROmiLL, spol. s r.o.

S3 Semiconductors

SAP ČR, spol. s r.o.

Soitron s.r.o.

Swoboda CZ s.r.o.
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TESCAN ORSAY HOLDING, a.s.
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