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Vážení návštěvníci,

v rukou držíte katalog vystavovatelů, kteří se vám představují 
na dnešním 13. ročníku veletrhu pracovních příležitostí 
perFEKT JobFair 2022.

Po dvou letech se opět setkáváme tváří v tvář, kdy se vám 
nabízí příležitost osobně navštívit zástupce společností půso-
bících nejen v oblastech elektrotechnického průmyslu a infor-
mačních technologií, ale v řadě dalších. Letošního pracovního 
veletrhu se účastní řada předních mezinárodních firem a máte 
tak jedinečnou možnost poznat aktivity jejich působení nejen 
v České republice, ale po celém světě, a současně se snad i do-
hodnout na vaši budoucí pracovní pozici.

Věřte, že o vás, vaše znalosti a dovednosti je velký zájem. 
Každoročně roste počet vystavovatelů pracovního veletrhu, 
kdy v rámci tohoto ročníku se vám představuje 38 společností. 
Jistě vám mají co nabídnout. Proto neváhejte a navštivte jejich 
stánky v prostorách Fakulty elektrotechniky a komunikačních 
technologií.

Pevně věříme, že 13. ročník veletrhu pracovních příležitostí 
perFEKT JobFAIR vám nabídne správný směr pro budování vaší 
profesní kariéry. Stejně tak věříme, že zúčastněné společnosti 
najdou ty pravé kandidáty na jimi poptávané pracovní pozice.

Za organizační tým přeji všem účastníkům úspěšný perFEKT 
JobFair.

Ing. Jiří Kouřil
výkonný předseda perFEKT JobFair
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PROČ ČEKAT
NA BUDOUCNOST?
Vytvářej budoucnost společně s námi!
V nejvěštím R&D centru Honeywellu v Evropě 
nabízíme studentské stáže, part-time či 
absolventské pozice. 

Registruj se pomocí QR kódu a o nových 
nabídkách se dozvíš jako první!

PŘÍLEŽITOSTI
PRO STUDENTY 
A ABSOLVENTY
V Honeywellu věříme, že budoucnost je taková, jakou ji společnými 
silami vytvoříme. Zaměřujeme se na oblasti Aerospace a Safety & 
Productivity Solutions. 

Studenty a absolventy všech oborů FEKT VUT
Zájem o dlouhodobou spolupráci a ochota dále rozvíjet 
znalosti z oboru
Stáže: možnost pracovat 16–20 hodin týdně (flexibilní směny)
Komunikativní znalost angličtiny

KOHO HLEDÁME?

PŘÍKLADY POZIC
Electrical/Electronics Engineer 
Hardware Engineer
PLC Controls Engineer
Systems Engineer 
Prototype/Test Technician
Technical Support  

www.honeywell.jobs.cz
careers.honeywell.com/brno
e-mail: Martina.Hanusova@Honeywell.com
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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 
v oblastech:

Klademe důraz především na odborné a jazykové znalosti, které uchazeči získali během studií a předchozí praxe. 
Podstatným kritériem výběru je pro nás také osobnostní hledisko. Během pohovoru se setkáte se zástupcem personálního 
oddělení a vedoucím, který danou pracovní pozici ve svém týmu obsazuje. Společně se snažíme vytvořit přátelskou 
a neformální atmosféru.

Pro studenty:

Zuzana Kozlová
Recruiter
zuzana.kozlova@onsemi.com
+420 605 842 281

SCG Czech Design Center, s.r.o.
1. máje 2594

Česká republika

Preferované obory:

„Pro mnoho lidí je práce povinnost, pro mě však práce pro onsemi znamená radost. Považuji 
za štěstí, že jsem se mohla stát členem skupiny neskutečně vzdělaných lidí a špičkách 
ve svém oboru. Ve vývoji polovodičových součástek je velká budoucnost. Jsem ráda, že 
jako analogový designér mám tu možnost kombinovat seberealizaci v tomto technickém 
odvětví a zároveň spolupráci se skvělými lidmi.“

Design Layout Engineer





Už více než 65 let pedstavuje znaka Garrett to nejlepší z inovativních technologií 
peplování spalovacích motor. A už v oblasti motorsportu, osobních nebo 
nákladních vozidel, Garrett dal svtu adu prkopnických technologických ešení 
pro zvyšování výkonu a dosažení optimální spoteby paliva.  

V souasnosti se Garrett, krom oblasti turbodmychadel, zamuje i na 
elektrifikované systémy peplování a softwarová ešení pro konektivitu automobil. 
V portfoliu výrobk najdeme inovativní ešení pro širokou škálu aplikací pro 
benzínové, naftové, plynové a hybridní pohonné jednotky vetn jednotek 
založených na použití vodíkových palivových lánk, a to jak u osobních a 
nákladních automobil tak i prmyslových pohonných soustav. 

Ve vývojovém centru v Brn nabízíme dlouhodobé brigády i pozice na hlavní 
pracovní pomr, exkurze a workshopy.   

Koho hledáme? 
• Studenty a budoucí absolventy oboru elektrotechniky a mechatroniky 
• Návrháe obvod a DPS 
• Testovací inženýry  
• Projektové inženýry, kteí ídí vývoj aktuátor a senzor u dodavatel
• Návrháe elektrického motoru a výkonové elektroniky 
• Programátory embedded systém

Co v Garrettu najdete? 
• Šanci podílet se na unikátních vývojových projektech, které zahrnují 

elektromechanické soustavy, elektrické stroje, ídicí elektroniku a software, a to vše 
pro elektrifikované peplování spalovacích motor nebo elektrická vozidla  

• Spolupráci se špikovými odborníky v R i zahranií, od kterých se mžete uit 
• Projekty s reálným výsledkem a nejmodernjší technologie 
• Možnost poznat vývojová centra i v zahranií 
• Vedoucí, kteí Vám dají šanci rst 
• Pátelské pracovní prostedí 
• Rozvoj svého potenciálu 

Kontakt: 
Jarmila Uherová 
jarmila.uherova@garrettmotion.com 
Tuanka 100, 627 00 Brno – Slatina 
www.garrettmotion.com/careers

Garrett Motion is a cutting-edge automotive

technology company that has been pioneering 

turbocharging for more than 65 years. Now,

Garrett is leading exciting breakthroughs in

electric & hybrid solutions and vehicle software, 

contributing to a cleaner, safer,

and smarand smarter world on the move.

Garrett’s R&D centers in the Czech Republic  

are driving innovation that is shaping the future

of mobility.  No matter the experience

or background, talent will always

find a voice at Garrett.

Join us and make your mark!



Co si kamarádi myslí, že děláme.

Co si moji kolegové myslí, že děláme.

Co skutečně děláme.

Chceš taky? Přidej se!

valeo.jobs.cz

Co si máma myslí, že děláme.

Co si já myslím, že děláme.
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NXP Semiconductors se zabývá vývojem a výrobou mikroprocesor a analogových

souástek pro automobilový a spotební prmysl, poítaové sít a bezdrátové

komunikace. V eské republice je spolenost NXP Semiconductors zastoupena

vývojovými centry v Rožnov pod Radhoštm a Brn. V moderních laboratoích

pracuje mezinárodní tým ítající více než 300 odborník 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 ad
zákaznické centrum spolu s technicko-obchodním oddlením.

Kariéra ve firm NXP znamená krok do budoucnosti – jak profesn, tak osobnostn.

Spolenost NXP je globálním hráem v oblasti technologie a vývoje aplikací, mnících

náš každodenní život. Náš tým tvoí ambiciózní profesionálové, pracujících v

mezinárodním prostedí. Hledáme nové, motivované a talentované kolegy, kteí se
spolu s námi postaví výzvám budoucího vývoje v oteveném prostedí, které
firma NXP nabízí.

 




 
 
 
 
 
  
 


 
 


  
 
 

















DĚLÁME CHYTRÉ TECHNOLOGIE
A ŘÍDÍME DOPRAVU.

TADY I VE SVĚTĚ.

Jsme to my, kdo z obyčejných měst dělá chytrá města.
Staráme se o to, aby se dobře parkovalo, průjezd
městem byl rychlejší a bez kolon, aby silnice a dálnice
nebyly přetížené a aby bylo možné efektivně řídit
dopravu. Je nás na to více než 160, máme vlastní tým
IT vývojářů a spoustu dalších lidí, kteří se starají o hladký
průběh našich projektů. Pracujeme v 55 zemích světa,
ale sídlo máme ve Zlíně. Můžeš si vybrat technologie,
které tě zajímají, a pracovat na projektech na té nejvyšší
úrovni, které lze v našem oboru dosáhnout.

KDO JSME?

ŘÍZENÍ
DOPRAVY

VÁŽENÍ
ZA JÍZDY

PARKOVACÍ
SYSTÉMY

SILNIČNÍ
METEOROLOGIE

DETEKCE
PŘESTUPKŮ

DETEKCE
DOPRAVY

www.cross-traffic.com

Technicky zdatné, jazykově vybavené
zaměstnance zapálené pro elektrotechniku
s chutí pracovat a rozvíjet se.

• PROGRAMÁTORY (SW & HW)
• SALES ENGINEERY
• ELEKTROINŽENÝRY
• ELEKTROTECHNIKY

KOHO HLEDÁME?

DOSTANEŠ SE
DO CELÉHO SVĚTA

PRUŽNÁ
PRACOVNÍ DOBA

NOTEBOOK, MOBIL
A MOBILNÍ TARIF

5 TÝDNŮ
DOVOLENÉ

KURZY
A VZDĚLÁVÁNÍ

PŘÍSPĚVEK
NA STRAVOVÁNÍ

PŘÍSPĚVEK NA
SPORTOVNÍ AKTIVITY

13. PLAT

ZAUJALI JSME TĚ? Pošli životopis na kariera@cross.cz.
Potkáme se a pokud nám to bude spolu
klapat, rádi tě vezmeme mezi sebe.





SKODA-KARIERA.CZŠKODA AUTO - CareerŠKODA AUTO a.s.@WeAreSKODAŠKODA AUTO Kariéra

OBJEV SVOU
  PŘÍLEŽITOST

VE SVĚTĚ TECHNOLOGIÍ



OUR VALUES
Trust 
We are honest and reliable global citizens, and we keep our promises.
Expertise
We combine a strong history of knowledge with constant learning.
Drive
We have a passion for innovation, are open to change and committed to being fast 
and flexible.

OUR VISION 
It is a human right to feel safe. Since Saab was started, we have strived to 
keep society and people safe. Through systems and solutions that increase security, 
we can make this possible. 

www.saab.com

SAAB AB serves the global market with world-leading products, 
services and solutions from military defence to civil security. 
With operations in over 100 countries, Saab continuously 
develops, adapts and improves new technology to meet 
customers' changing needs.

OUR MISSION 
By pushing mental and technological boundaries we make people safe. Our mission 
describes how we work to achieve our vision. By improving and updating technological 
systems and solutions, we increase security in society, for its citizens and for those 
whose job it is to maintain security. We also contribute insight into how threats to our 
security change and develop innovative new solutions that make society secure.

TRAINING AND SIMULATION 
Product portfolio covers the full range of training solutions including capabilities 
and products for live and virtual training.
We understand training and provide scalable state-of-the-art training solutions
for military, security and emergency services all over the world.

Live training
      Instrumented training systems
Live fire training
     • Range equipment
Virtual training and integration
     • Ground combat simulators
Training services
     • Logistical and operational support

•

•
• Meeting the global market’s requirements
• Worldwide customer base in over 60 countries 

 A leader in precision engagement systems

 
Business unit Dynamics is a workplace for more than 2200 employees all around the world. 
We offer a market-leading product portfolio comprising of ground combat weapons, 
missile systems, torpedoes, unmanned underwater vehicles, training systems and 
signature management systems for armed forces around the world as well as 
unmanned underwater vehicles for the offshore industry. 

DYNAMICS -  WHO WE ARE

www.saab.com



belfuse.com/power-solutions

BEL POWER SOLUTIONS
Dubnica nad Váhom, Slovakia

Bel Power Solutions, s.r.o. is a Bel 
group company that specializes in 
the development and production 
of intelligent, efficient and reliable 
AC-DC, DC-DC and DC-AC 
power conversion devices. Bel 
is a market leader in railway 
with Melcher™ brand products 
and technology leaders in the 
development of high efficiency 
and high power density front-end 
products. 

Applications range from board-
mount power to system-level 
architectures for servers, storage, 
networking, industrial and 
transportation. 

Location in Dubnica nad Váhom 
currently employs over 600 
emplyees.

Bel Power Solutions for EEICT&JobFair 2022.indd   1 28/03/2022   14:40:43

CONTACT

FRESH GRADUATES ARE WELCOMED!

Cooperation with Students:  
silvia.richterova@psbel.com 

Recruitment:  
zdenka.bolechova@psbel.com 

belfuse.com/skrecruiting

YOU GET 
 » company sponsored scholarship 
 » internship while studying 
 » full time job after graduation 
 » modern benefit system including: 

- flexible workdays / home office 
- various financial compensations  
   & bonuses 

      - career growth

MAKE A PROGRESS IN YOUR CAREER WITH US

We are expanding our R&D team 
• Software Design Engineers (C programmer, C# programmer) 
• SW Quality Assurance Engineer
• Electrotechnical Design Engineers
• Mechanical Design Engineers 
• PCB Design Engineers
• Test Engineers
• Product Safety Engineers
• Project Managers JOIN US!

Bel Power Solutions for EEICT&JobFair 2022.indd   2 28/03/2022   14:40:46



JOIN US
#teamcongatec

congatec, with around 300 employees worldwide, is a rapidly growing technology 

company focusing on embedded and edge computing products and services. The 

high-performance computer modules are used in a wide range of applications 

and devices in industrial automation, medical technology, transportation, 

telecommunications, and many other verticals. The headquarter is in Deggendorf 

Germany and congatec entities are in Czech Republic, Taiwan, Japan, China, Korea, 

USA, Austria, UK, and France.

www.congatec.com/Jobs

Benefits
- Flexible working hours
- Mobile Working
- Team- and Sport-Events
- Additonal free days
- MultiSport program support
- Free Inhouse Seminars & Language Courses
- Support of further Training
- Free fresh fruit, coffee and tea

www.congatec.com/Jobs

ours

Events
s

Software Engineer BIOS (m/f/d)

Software Engineer FPGA (m/f/d)

Test Engineer (m/f/d)

Hardware Engineer (m/f/d)

OPEN POSITIONS
@congatec BRNO

Become part of our successful team!
We look forward to receiving your application



POPIS SPOLEČNOSTI
 Společnost ČEPS je výhradním provozovatelem přenosové soustavy ČR, 
která tvoří páteřní síť elektrizační soustavy. Zajišťuje bezpečný a spolehlivý přenos 
elektřiny od výrobců k distributorům a dále rovnováhu mezi výrobou a spotřebou 
elektrické energie, která je nezbytným předpokladem fungování elektrizační sítě. 
 Dceřiná společnost ČEPS Invest zajištuje inženýrské a dodavatelské činnos-
ti pro elektroenergetická rozvodná zařízení. Specializuje se na zařízení vvn a zvn. 

HLEDÁME
 Hledáme talentované a motivované studenty či absolventy energetiky a 
elektrotechniky se zájmem o vystudovaný obor, kterým můžeme předávat naše 
zkušenosti. Vítáme kolegy, které baví pracovat v týmu a chtějí se dále učit a vybu-
dovat si unikátní profesní know-how pro další kariéru. 

NABÍZÍME
 Studentům VŠ nabízíme stáže, stipendijní programy, brigády, naši odbor-
níci spolupracují se studenty na kvalifikačních pracích. Každý rok se s námi můžete 
potkat na Letní škole, která umožňuje studentům poznat během jednoho týdne 
firmu ze všech úhlů pohledu. Absolventi u nás spolupracují s respektovanými 
odborníky, účastní se zajímavých moderních projektů, vidí výsledky své práce a 
také za ně přijímají odpovědnost, čímž dál rostou. Zaměstnance odměňujeme 
širokou škálou zaměstnaneckých benefitů. 

www.ceps.cz

PŘENESTE K NÁM SVOU ENERGII 

A TRANSFORMUJTE KARIÉRU NA NEJVYŠŠÍ NAPĚTÍ 
 
 

Zajišťujeme spolehlivý provoz, rozvoj a bezpečnost

české přenosové soustavy. Jsme společnost ČEPS.

www.ceps.cz
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Podstatné je, co chcete Vy.

 

 

A

B

 
podnikající od roku 2000 v oblasti 

PROJEKTANTY ELEKTRO - SILNOPROUD A MaR

 

 

Volejte na  
+420 547 423 311 

ochrana ovzduší

energetika a teplárenství

vodárenství

let zkušeností

22 27
destinací

5 308 
instalovaných

1 915 
realizovaných
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Hlásit se můžeš po celý rok prostřednictvím našich kariérních stránek: 
www.hella.jobs.cz či rovnou na e-mail: recruitment.cz@hella.com

Hledáš dobře placenou praxi šitou na míru tvému rozvrhu  

a dalšími plány? Podívej se na možnosti, které jsme pro  

Tebe připravili a dej nám o sobě vědět!



SUPERVISOR / SERVISNÍ INŽENÝR/KA  
pro plynem izolované rozvodny VVN (vhodné i pro absolventy VŠ)  

Naše servisní skupina zajišťuje komplexní služby pokrývající technologie a zařízení VVN. Jsou to zejména generátorové
vypínače, vypínače VVN, plynem izolované rozvodny GIS, modulární systémy, distribuční a výkonové transformátory. 
Poskytujeme servisní služby v České republice, ale i v dalších zemích Evropy a světa.  Právě teď máte skvělou příležitost
patřit mezi špičkové specialisty v našem oboru a do detailu poznat jedinečnou technologii zařízení pro VVN. Hledáme více 
kolegů pro instalaci plynem izolovaných rozvoden VVN po celém světě.

HLAVNÍ PRACOVNÍ ÚKOLY:  

- Instalace a uvádění do provozu nových plynem 
izolovaných rozvoden VVN v zahraničí

- Spolupráce s výrobními závody ve Švýcarsku, 
kde se také konají odborná školení a certifikace.

- Střednědobé služební cesty za našimi 
zákazníky v zahraničí.

- Úzká spolupráce se supportním týmem
(koordinace průběžného plnění úkolů,
komunikace ohledně materiálu, cestování 
apod.)

HITACHI ENERGY NABÍZÍ:  

- Kvalitní zaučení a klidná odborná práce.
- Výborný support od manažerky projektu.
- Firemní kulturu, která staví na lidských

hodnotách, vzájemné kooperaci a hledání   
smysluplných a efektivních řešení.

- Možnost rozšiřovat si znalosti v oboru a stát se 
tak expertem na servis technologie, která je 
jedinečná. Osobní růst.

- Příležitost poznat svět

PŘEDPOKLADY PRO VÝKON PROFESE:  

- VŠ elektrotechnického směru (VN, VVN 
výhodou), pozice je vhodná i pro absolventy

- Osvědčení z vyhlášky 50 min. §5 
- Znalost anglického jazyka na úrovni B1
- Manuální zručnost a chuť neustále se rozvíjet.
- Flexibilitu a ochotu cestovat po celém světě 

(min. 6 – 9 měsíců v zahraničí).
- Aktivní, samostatný a odpovědný přístup k práci,

ochotu spolupracovat s kolegy.
- Řidičský průkaz skupiny B

ŠIROKÉ SPEKTRUM BENEFITŮ:

- 5 týdnů dovolené
- 7,5 hodin pružné pracovní doby
- Příspěvek na osobní útratu ve výši +40% k

zákonné minimální výši diet
- Cafeteria systém (možnost využít nasbírané 

body v oblasti vzdělání, sportu nebo jiných   
volnočasových aktivit) ve výši 6 000 Kč ročně.

- Příspěvek na penzijní připojištění 2–3 % ze 
mzdy.

Svůj životopis pošlete na adresu martina.kolackova@hitachienergy.com, do předmětu mailu uveďte název pozice.

Zasláním Vašeho životopisu do společnosti Hitachi Energy dáváte souhlas ke zpracování Vašich osobních dat a jejich 
uchování  v personální databázi společnosti Hitachi Energy, a to výhradně za účelem zprostředkování zaměstnání po dobu 
výběrového  řízení, nejdéle však jeden rok od jejich zaslání.

Jsme globální výrobní spole nost v oblasti energetiky,
která buduje udržitelnou energetickou budoucnost
prost ednictvím vyrobených produkt  a za ízení. Díky
spojení 2 inovativních leader , spole nostem Hitachi a
ABB, jsme navázali na bohatou historii. Dnes už se
spole n  jako jedna firma pod názvem Hitachi Energy
soust edíme na naléhavé výzvy, kterým elí nejen naši
zákazníci, ale i celé lidstvo. Vy tak práv  te  máte
jedine nou p íležitost psát s námi novou kapitolu v
oblasti energetiky.



 

  
 

KYOCERA AVX Components s.r.o. 
Dvořákova 328, Žichlínské Předměstí, 563 01 Lanškroun 
Telefon: +420 465 358 111 
Email: company@kyocera-avx.com      
Web: www.kyocera-avx.com 
 

 

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ 
ELEKTROKONSTRUKTÉR 

 

Co u nás budete dělat? 

V technickém úseku bude Vaším hlavním úkolem modernizace a podpora výrobních a testovacích 
zařízení. V rámci technické podpory každého stroje nebo strojního zařízení probíhá úzká spolupráce 
s oddělením výroby, údržby, technologie a kvality. Nedílnou součástí Vaší práce bude i jednání 
s externími dodavatelskými firmami a zahraničními závody.  

Nejtypičtější úkol vypadá takto: technologie zadá požadavek na zařízení a Vaším úkolem je 
spolupráce na technické specifikaci, pak koordinace přípravy (nejčastěji ve spolupráci s externí 
firmou nebo firmami) a následně koordinace výroby takového stroje nebo jeho modifikace. Finálním 
úkolem je uvedení zařízení do výroby a jeho následná podpora. 

Co od Vás očekáváme? 

Máte zájem o elektronická zařízení. Jste samostatný/á, spolehlivý/á, bez problémů se domluvíte 
s kolegy. Máte VŠ vzdělání v elektrotechnickém oboru. Ovládáte Microsoft Office (Excel: umíte 
vytvořit a upravit tabulku, vytvořit grafy; Word: jste schopen/na používat většinu funkcí). 

Budeme rádi, pokud máte předchozí zkušenosti se zajišťováním nových strojů pro výrobní linky. 
Rád/a přicházíte věcem na kloub a jste zvídavý/á (nalézání nových řešení, zlepšování stávajících 
zařízení bude Vaší každodenní činností). Umíte nějaký programovací jazyk. Ovládáte elektro CAD. 
Rozumíte anglicky (alespoň písemnou formou). 

Na co se u nás můžete těšit? 

Budete mít možnost podílet se na nejnovějších technologiích (Laser, Robots, IoT senzors). 
Podporujeme kariérní postup i vzdělávání zaměstnanců. Naše oddělení rozvoje a vzdělávání Vám 
ochotně pomůže ve Vašem osobním i profesním růstu. Pro naše zaměstnance nabízíme kurzy 
angličtiny zdarma. Náš pracovní týden je zkrácen na 37,5 hodiny. Pracovní dobu si po domluvě 
s nadřízeným můžeme přizpůsobit aktuálním potřebám. Máme pět týdnů dovolené. V jídelně si 
vybíráme ze sedmi druhů dotovaných jídel. Přímo v areálu firmy si můžeme nakoupit v mini obchodě. 
Jsme stabilní zaměstnavatel – v Lanškrouně působíme už téměř 30 let.  
 
 
Kontaktujte nás:  
Mgr. Pavlína Mlatecová, 465 358 131, 727 914 118, pavlina.mlatecova@kyocera-avx.com 

www.kyocera-avx.com
www.kyocera-avx.cz
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Celosvetovo má spoločnosť MAHLE zástúpenie v 5 divíziách, zamestnáva viac ako 72 000 zamestnancov v 

30 krajinách. Slovensko je jednou z kľúčových lokalít spoločnosti MAHLE, nielen pre jeho polohu ale aj históriu 

automobilového priemyslu. MAHLE Behr Senica s.r.o ako súčasť divízie Thermal Management v rámci MAHLE 

koncernu, naštartovala výrobu v roku 2015 v Senici so zameraním na výrobu klimatizačných modulov pre top 

hráčov na poli automobilového priemyslu. Od roku 2019 sa spoločnosť pýši produktami vlastných vývojárov z 

moderného vývojového centra. Cesta k novým výzvam a neustále hľadanie nových riešení je súčasťou našej 

každodennej práce. Ako popredný medzinárodný partner a dodávateľ v automobilovom priemysle ponúkame 

atraktívne pracovné pozície v modernom vývojovom centre. 

 Ponúkame:

  Možnosť profesijného rastu v

 modernom pracovnom prostredí

 Zaujímavé finančné a nefinančné benefity 

 Tréningový a development program

 MAHLEforME - Rodinný program

 Pružný pracovný čas / Homeoffice

 Miesto výkonu práce:
Senica

 Požadujeme:

 VŠ vzdelanie (technický smer)

 AJ na komunikačnej úrovni

 Kreativita, flexibilita a „team spirit”

  Ochota pracovať na medzinárodných 

projektoch

 Ochota sa neustále učiť a rozvíjať

 Kontakt: 
Ing. Slávka Pavlíková 

slavka.pavlikova@mahle.com

www.mahle.com 

www.linkedin.com/company/mahle/mycompany

www.instagram.com/mahlecareers/ 

www.facebook.com/MAHLE.Kariera.SK

HPP – brigáda – stáž - trainee program - diplomové práce

MAHLE Behr Senica, s.r.o.
Zažil som skvelý osobný a
profesion lny rozvoj. Program mi
umožnil vytvoriť si sieť kontaktov
medzi oddeleniami.

Máš otázky týkajúce sa nášho programu pre študentov a absolventov? Neváhaj nás kontaktovať:  

slavka.pavlikova@mahle.com. Tešíme sa na Tvoju žiadosť! Ďalšie informácie o otvorených pozíciách nájdeš na 

našom web: www.jobs.mahle.com/slovakia

Alexis Nauges 
Project Manager HV PTC Controller 
Former International Graduate Project Management

“

Program pre študentov a absolventov

Chceš pracovať na svojej budúcnosti a  podieľať sa s  nami na mobilite budúcnosti? Súčasťou medzinárodného  
programu pre absolventov sú vzrušujúce a rozmanité úlohy. Pripravíme Ťa na Tvoju budúcu kariéru a náročné úlohy, 
ktorých sa ujmeš. Pripoj sa k nášmu tímu a buďme #StrongerTogether.

Program pre mladé talenty

 

Získaj pracovné skúsenosti v práci už počas štúdia!

Si študentom inžinierskeho štúdia a máš dobré

referencie z univerzity?

Môžeš očakávať

 15 –18 mesiacov v rámci vybranej oblasti,

 ktorá Ti dá príležitosť stať sa súčasťou rôznych

 medzinárodných projektov  

   Prevzatie zodpovednosti od začiatku a osobný

 i profesionálny rast 

    Ak nás presvedčíš o svojich kvalitách, 

 získaš trvalé zamestnanie

Medzinárodný program pre absolventov

Si absolvent vysokej školy technického smeru?

Môžeš očakávať

  18 mesiacov flexibilnej stáže, možnosť výberu 

 oddelenia pre Vašu stáž 

  Stabilnú pozíciu od začiatku, zaujímavé ohodnotenie

 Individuálny program s podporou mentorov



DISCOVER THE
POSSIBILITIES

Phillips-Medisize Internships! 

Internships

About Us:

Rotational Engineering
Program 

Operations in Europe, North America
and Asia
7,000+ employees
Commercializes 50+ new products a
year for customers

Open to new college graduates with a
Bachelor or Masters level degree in a related
technical discipline.
18-month program with three, 6-month
rotations at Phillips-Medisize facilities (Czech
Republic, Denmark, Finland, Ireland, Poland).
To learn more, contact Bianca van Hamburg, 
 bianca.vanhamburg@molex.com

Scan the code or visit www.kochcareers.com and
enter "Phillips-Medisize" in the search bar 

to find available Internships  

Opportunities in front-end design,
development, and manufacturing.
Partner with experienced engineers to
solve real problems.
Work in cross-functional teams together
with Mechanics, Electronics, and Software
engineers.

Phillips-Medisize, a Molex company, brings
decades of innovation to leading healthcare
and life science companies to develop
groundbreaking solutions that help people live
healthier, more productive lives.



DODÁVÁME VÝROBKY 

          ZEMÍ

www.micostelcom.com

70

Máte technické 

-

 
hr@micostelcom.cz

Micos-Telcom-inzerat-204x286_22-03-23.indd   1 23.03.2022   12:38:29

PROČ K NÁM?

www.noark-electric.cz

Vždy dáváme něco navíc
Vše vyřeší kousek dobrého dortu

Přinášíme nové nápady 
Tvé nápady nás zajímají!

Na své kolegy se můžeš spolehnout 
Táhneme za jeden provaz

Naše ruka má pevný stisk 
Aneb co slíbíme to dodržíme!

Firma působící na trhu od roku 2011
Parta kolegů a kamarádů rozsetá po celé Evropě

Milovníci dortů a dobrýho kafe

Výrobce a dodavatel elektrotechnických přístrojů a komponentů

KDO JSME?

Brozura_A5.indd   1 28.03.2022   11:38:43



HLEDÁME TALENTOVANÉ
TECHNIKY

robotikaprůmyslová automatizace

inovace

programování

strojírenské technologie

projekce

www.nuviaautomation.com

radiometrické systémy

Jsme inženýringovou společností, zaměřenou především na dodávky zařízení, služeb
a SW pro energetiku, průmysl a výzkumné instituce. Konstruujeme, programujeme,
vyrábíme, instalujeme a servisujeme jednoúčelové stroje a výrobní linky založené       
na špičkových komponentách montážní techniky, pneumatiky a řídicích systémů
nejen pro automobilový průmysl. Vyvíjíme, projektujeme, dodáváme a servisujeme
systémy měření ionizujícího záření. Vyvíjíme specializované informační systémy pro
sběr, vizualizaci a zpracování dat. Máme 300 zaměstnanců, sídlo naší společnosti je 
 v Třebíči, pobočky v Praze, Brně a Kralupech nad Vltavou.

NUVIA a.s., TŘEBÍČ

NABÍZÍME POŽADUJEME
Možnost seberealizace, profesní růst
Práci s nejnovějšími technologiemi
Zázemí silné a stabilní společnosti
Zajímavý systém finančního
odměňování
Skvělý kolektiv a přátelské prostředí
Pozice: Programátor PLC, PC, robotiky /
Projektant elektrické a řídicí části strojů /
Strojní konstruktér
HPP / brigáda / stáž / diplomová
práce

VŠ vzdělání v oboru
elektrotechniky, elektroniky,
strojírenství, IT
Znalost anglického jazyka na
uživatelské úrovni
Samostatnost při řešení
pracovních úkolů
Komunikativnost, schopnost
práce v týmu

KONTAKT

Ilona Holčáková
+420 568 409 815
hr.cz@nuvia.com
www.nuviaautomation.com
www.nuvia.com
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www.sysgo.com

Aerospace

Developing Locally - Acting Globally - Across all Industries
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Embedded Software Engineer (m/f/d)





let na trhu instalovaných 

Koho hledáme? 

 
(elektro, strojní, fyzika) se zájmem 
o elektronovou mikroskopii

 Teoretický základ v oblasti 
elektro, strojní nebo fyziky

 
 
 Znalost AJ (min. pasivní)

 

 Flexibilní pracovní dobu
 Dovolenou nad rámec zákona, 

 
Multisport kartu, výhodný mobilní 

 Zázemí pro cyklisty, kávu zdarma 

jobs@tescan.com
www.jobs.tescan.com
www.tescan.com  |  www.tescan.cz
www.facebook.com/MikroskopyzBrna





#mindgrowing careers 

Autonomous mobility. Connectivity. IoT. Smart machines. TTTech Group 
companies are doing work in megatrends that are transforming the world 
as we know it. As machines are becoming more interconnected, the power 
of the human mind in shaping these new digital environments responsibly 
and sustainably has never been more important. The people who work with 
us are experts in their fi elds and we depend on every single one of them 
to drive innovation and make us a little bit better. Together, we create 
high-tech products that change the world. 

In our pioneering teams, we encourage each other to excel in our 
unique and fascinating projects. Always, we support one another in line 
with our vision: “Advancing safe technologies – improving human lives.” 
You will fi nd it #mindgrowing 

#mindgrowing reasons for working with us 

• We are a team – open door policy, communication at eye level 
and hands-on mentality

• Flexible arrangement of the daily work routine

• Personal and professional training and development 
with our TTTech Academy or individual coaching opportunities

• Comprehensive onboarding program, Welcome Day, and buddy 
program

#mindgrowing opportunities as

• Expert with professional experience (for a wide range of disciplines)

• Project leader, team leader or a member of the management 
team with experience and expertise

• Graduate looking to immerse yourself in an innovative company

• Intern looking to gain your fi rst practical experience

• Researcher in the framework of scientifi c work (Bachelor, Master or PhD)

career.tttech.com

The people who join us change our company
The products we build together change the world



                                                                                                                       

  

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 





Partneři:
 
Honeywell
SCG Czech Design Center
Thermo Fisher Scientific
Garett Motion
Valeo Autoklimatizace
ABB
ASICentrum
NXP Semiconductors
UNIS
CROSS Zlín
E.ON Česká republika
ŠKODA AUTO
Saab Czech
AVL Moravia
Bel Power Solutions & Protection
congatec
ČEPS
ENETEX-TEP
GeneProof
GMC - měřící technika
HELLA AUTOTECHNIK NOVA
Hitachi Energy Czech Republic
Kyocera AVX Components
Lematec
MAHLE Senica
MEDISIZE CZ
MESIT holding
Micos Telcom
Miele technika
NOARK Electric Europe
NUVIA
Precheza
SYSGO
TDK Electronics
TESCAN ORSAY HOLDING
TR instruments
TTTech Computertechnik AG
Zeta CZ
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