
Preciosa Group – světová špička v oblasti produkce broušeného 
křišťálu, výroby rokajlu a perlí, světelných projektů, výroby hotové 
luxusní bižuterie i unikátních skleněných zátek. 
 

TRAINEE PROGRAM 2015 V PRECIOSE 
 
Co je Trainee program ve společnosti PRECIOSA Group? 
 
Trainee program 2015 je roční adaptační a rozvojový program pro 
absolventy bakalářského a magisterského stupně studia vysokých škol 
z technických oborů: mechatronika, konstrukce, strojírenství, strojírenská 
technologie, průmyslové inženýrství, materiálové inženýrství, fyzika, 
optika apod. 
 

• Komu je nabídka určena? 
Všem schopným, samostatným a kreativním absolventům s technickým 
vzděláním, kteří mají zájem na osobním rozvoji a dalším vzdělávání.  
 

• Kde se Trainee program odehrává? 
Společnost Preciosa Group sídlí v Libereckém kraji se závody v Liberci, 
Jablonci a okolí. 
 

• Co mě během ročního programu čeká? 
Seznámení s unikátní českou výrobou, seznámení s jednotlivými 
provozy, závody a úseky, spolupráce s odborníky, projektová práce na 
samostatných úkolech. 
 

• Je Trainee program placený? 
Ano, Trainee program probíhá formou hlavního pracovního poměru se 
smluvní měsíční mzdou. 
 

• Co budu dělat, až Trainee program skončí? 
Pokud budete úspěšným absolventem ročního rozvojového programu, a 
budete mít zájem v naší společnosti i nadále pracovat, pak Vám 
nabídneme další uplatnění. 
 

• Proč bych se měl do Trainee programu přihlásit? 
Protože společnost Preciosa Group je silná česká úspěšná společnost 
působící celosvětově v oblasti skla a bižuterie. U nás najdete jedinečné 

uplatnění - vyrábíme unikátní produkty a k tomu potřebujeme technology, 
konstruktéry, mechatroniky a další technicky vzdělané uchazeče, kteří 
najdou uplatnění v našem R&D. 
 

• Jaké máte benefity? 
Svým zaměstnancům nabízíme řadu výhod  - týden dovolené navíc, 
závodní stravování, flexibilní pracovní dobu, příspěvek na sport a 
rekreaci, výhodné tarify volání, příspěvek na penzijní připojištění, firemní 
rekreaci, firemní kulturní a sportovní akce, účast na zahraničních 
konferencích, jazykové vzdělávání, odborná školení, klademe důraz na 
osobní rozvoj. 
 

• Jste společensky odpovědná firma? 
Ano, máme jednu z nejstarších podnikových nadací v České republice. 
Za dvacet let své existence rozdělila Nadace Preciosa více než 150 
milionů korun. Pomáhá především neziskovému sektoru, ale i potřebným 
jednotlivcům. 
 

• Jak se mohu do Trainee programu nominovat? 
Do programu se můžete přihlásit tak, že zašlete Váš životopis nejpozději 
do 10. 5. 2015 na adresu: jana.stastna@preciosa.com  
spolu s krátkým motivačním dopisem, a následně úspěšně absolvujete 
výběrové řízení (během měsíce června 2015). 
 

• Nejsem z Libereckého kraje, proč bych se měl stěhovat? 
Nabízíme nejen zajímavé pracovní uplatnění ve společnosti Preciosa. 
Region Liberecka a Jablonecka je ideálním místem k žití. V Jizerských 
horách se báječně jezdí na kole a lyžuje. Na své si přijdou i milovníci 
kultury, krajské město Liberec má hned tři divadelní scény, v 
jabloneckém divadle zase hostují úspěšné divadelní soubory i hudební 
tělesa z celé republiky. Z měst pod Ještědem to je jen kousek do 
idylického Českého ráje, do hlavního města se cestuje slabou hodinku. 
Nejen mladí lidé se do našeho regionu stěhují právě proto, aby byli blíž 
přírodě a příjemnějšímu životnímu tempu. 
 
Výběrové řízení pro rok 2015/2016 právě začíná! Přihlaste se do Trainee 
programu 2015 PRECIOSA na adrese: jana.stastna@preciosa.com, do 
předmětu uveďte heslo Trainee program 2015. Těšíme se na Vás. 
Více informací najdete na www.preciosa.com. 


