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Accenture – stánek č. 31  
Accenture je globální společnost poskytující odborné služby a řešení v oblasti strategií, 
poradenství, digitálních technologií, technologických služeb a podpory podnikových procesů. 
Se svými téměř 450 000 pracovníky poskytuje služby klientům ve více než 120 zemích a je 
jednou z největších IT firem světa. 

V Česku má Accenture přibližně 2000 zaměstnanců v oblastech: 

 informačních technologií (vývoj software, DevOps, robotika, IT projektový 
management aj.), 

 kybernetické bezpečnosti, 
 IT infrastruktury (strategie, transformace, migrace, cloud), 
 systémové integrace, 
 technologického a manažerského poradenství, 
 digitálních technologií (UX, Analytics) a 
 outsourcingu podnikových procesů. 

Accenture má dvojici kanceláří v Praze (Chodov, Holešovice). Bližší představení české 
pobočky Accenture naleznete na portálu Proudly.cz 

Více informací na stránce www.accenture.cz/careers 

 

Adastra – stánek č. 25 
Adastra je mezinárodní konzultační společnost, která synergicky propojuje svět byznysu 
a technologického poradenství. Své dominantní postavení v oblasti Information 
Managementu rozvíjíme především v našich klíčových kompetencích – Data Warehousingu, 
Business Intelligence včetně Mobile BI, Master Data Managementu a Enterprise Application 
Integration. 
Naši konzultanti načerpali rozsáhlé zkušenosti na stovkách projektů pro významné klienty, 
v Česku například: Ahold, Cetelem, ČSOB, ČSOB Pojišťovna, Equa bank, GE Money Bank, PPF, 
Škoda Auto, Tipsport, Telefónica O2, Vodafone a další. 
 

 

Alteryx – stánek č. 23  
Alteryx Inc., headquartered in Irvine, California, USA, offers a quick-to-implement, end-to-
end analytics platform that empowers business analysts and data scientists alike to break 
data barriers and deliver game-changing insights that are solving big business problems. The 
Alteryx platform is self-serve, click, drag-and-drop for hundreds of thousands of people in 
leading enterprises all over the world. Visit www.alteryx.com!     
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Ataccama - stánek č. 9 
Jsme Ataccama, česko-kanadská firma, která z Prahy a Toronta už 10 let dělá globální byznys. 
Vyvíjíme platformu softwarových aplikací, které našim klientům z Fortune 500 společností 
pomáhají zpracovávat (big) data. Baví nás nejnovější technologie, stojíme za vybudováním 
jedné z největších technologických komunit v Praze a pořádáme pravidelné meetupy 
(CS HUG). 
Nudit se s námi rozhodně nebudeš. Kromě zajímavé práce v novém officu v Karlíně u nás 
najdeš i skateboardy na rychlejší přesuny po kanclu, kola, playroom s Xboxem a spoustu 
nadšenců, kteří si s tebou rádi zahrají deskovky nebo půjdou zasportovat. Přidáš se? 
 
 
 
 
Bezpečnostní informační služba – stánek č. 19  
BEZPEČNOSTNÍ INFORMAČNÍ SLUŽBA je zpravodajská instituce českého státu, 
která působí uvnitř jeho území. Pro svou činnost využívá velké množství ICT technologií 
v různém rozsahu. 
Je pro Vás ICT něčím víc než jen pouhou prací? 
Chcete se rozvíjet a pracovat s moderními technologiemi nebo chránit zájmy ČR v oblasti 
kyberprostoru? 
Pokud ano, tak je pro Vás určena nabídka práce v oblasti ICT. Specialista ICT pracuje 
v oblastech tvorby síťových řešení, programování a kybernetické bezpečnosti. 

 

CertiCon – stánek č. 22  
Společnost CertiCon se specializuje na komplexní služby v oblasti 
návrhu, vývoje, diagnostiky a testování softwaru a návrhu analogových a digitálních 
integrovaných obvodů pro náročné aplikace v lékařské elektronice, telekomunikační technice 
a zařízení pro průmyslové řízení, rozhodování a diagnostiku. 
Úzká spolupráce s univerzitami a výzkumnými ústavy umožňuje CertiConu poskytovat 
nejlepší služby na mezinárodní úrovni. Našimi klienty jsou především velké zahraniční firmy. 
 
 

CloverDX - stánek č. 20   
We are developers and data consultants behind the CloverDX Data 
Integration Platform. While working on CloverDX, our developers work closely with 
consultants who draw from years of experience managing and implementing data migration, 
integration, consolidation and analytics projects. 
 



DEN FIREM PRO MATEMATIKU A INFORMATIKU  
ABECEDNÍ SEZNAM ÚČASTNÍKŮ 

 

3 
 

 

Commerzbank - stánek č. 16  
Commerzbank is a leading international commercial bank with branches and offices in 
almost 50 countries. In the two business segments Private and Small Business Customers, as 
well as Corporate Clients, the Bank offers a comprehensive portfolio of financial services 
which is precisely aligned to the clients’ needs. Commerzbank finances 30% of Germany’s 
foreign trade and is leading in financing for corporate clients in Germany. Due to its in-depth 
sector know-how in the German economy, the Bank is a leading provider of capital market 
products. Its subsidiaries Comdirect in Germany and mBank in Poland are two of the world’s 
most innovative online banks. With approximately 1,000 branches, Commerzbank has one of 
the densest branch networks among German private banks. In total, Commerzbank serves 
more than 17.5 million private and small business customers, as well as more than 60,000 
corporate clients, multinationals, financial service providers, and institutional clients. The 
Bank, which was founded in 1870, is represented at all the world’s major stock exchanges. In 
2016, it generated gross revenues of €9.4 billion with approximately 49,900 employees. 
 
 
 
Česká pojišťovna – stánek č. 38  
Česká pojišťovna je dlouhodobým lídrem českého pojistného trhu. I 
po 190 letech své existence je průkopníkem inovací v oboru, ale současně si zakládá na svých 
tradicích. Česká pojišťovna je součástí mezinárodní skupiny Generali, která působí po celém 
světě. 

  

 
ČSOB – stánek č. 3  
Československá obchodní banka, a. s. (ČSOB), působí jako univerzální banka v České 
republice. ČSOB byla založena státem v roce 1964 jako banka pro poskytování služeb 
v oblasti financování zahraničního obchodu a volnoměnových operací s působností na 
československém trhu. V červnu 1999 byla privatizována – jejím majoritním vlastníkem (od 
roku 2007 jediným) se stala belgická KBC Bank, která je 100% dceřinou společností 
mezinárodní bankopojišťovací skupiny KBC Group. V červnu 2000 ČSOB převzala Investiční 
a poštovní banku (IPB). Do konce roku 2007 působila ČSOB na českém i slovenském trhu; 
slovenská pobočka ČSOB byla transformována do samostatné právnické osoby k 1. lednu 
2008. Od 1. ledna 2013 uspořádala KBC Group své aktivity na klíčových trzích do tří 
obchodních divizí – Belgie, Česká republika (zahrnuje všechny obchodní aktivity KBC v České 
republice) a Mezinárodní trhy. 

ČSOB poskytuje své služby všem klientským segmentům, tj. fyzickým osobám, malým 
a středním podnikům, korporátním a institucionálním klientům. V retailovém bankovnictví 
v ČR působí Banka pod základními obchodními značkami – ČSOB (pobočky), Era (finanční 
centra) a Poštovní spořitelna (obchodní místa České pošty). 
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Datlowe - stánek č. 4 
Vyvíjíme aplikace pro zpracování a analýzu nestrukturovaných dat – volně psané texty, 
obrázky – v oblastech jako jsou bankovnictví, zdravotnictví, právní dokumentace a další. 
Z textů umíme extrahovat informace, vyhledávat v nich a budovat nad nimi prediktivní 
modely pomocí strojového učení. To vyžaduje kreativní myšlení, pochopení širšího kontextu 
i dobrou orientaci v algoritmech a databázích. Při vývoji aplikací sázíme na nejnovější 
technologie jako streaming architecture, Docker Swarm, Azure, ReactJS. Programujeme 
především v Javě a JavaScriptu, ale také v Groovy, Python, R nebo C#. 
 
 
 

DCIT - stánek č. 6  
Společnost DCIT, a.s. působí na trhu v oblasti informačních technologií 
od roku 1993. Svým zákazníkům poskytuje širokou škálu komplexních služeb ze dvou 
hlavních oblastí, kterými jsou konzultační a auditorské služby v oblasti IT Security a vývoj 
software PROVYS. Novinkou je Stream Circle, platforma na provozování internetových 
televizních kanálů. 
 
 
 
Designeo - stánek č. 37   
Základním principem je pro nás svoboda, což se promítá do toho, jak to u nás chodí. Je nás 
už sice víc než stovka, ale naše interní struktura je jednoduchá, žádné složité organigramy. 
Máme šéfa a několik vedoucích divizí, ale neděláme z toho vědu. Jsme mib:team a ne 
náhodou jsme si zvolili motto working together, kterým se snažíme řídit i na společných 
projektech s našimi obchodními partnery.  

 
 
 
Edhouse – stánek č. 35  
Jsme největší softwarová společnost ve Zlíně. Vznikli jsme v roce 
2006 a vypracovali jsme si pozici férového zaměstnavatele o týmu více jak 90 talentovaných 
software engineerů. Působíme také ve Vsetíně, Uherském Hradišti a Olomouci, kde rozvíjíme 
pobočky vývojového centra Edhouse. Pracujeme pro světové jedničky na mezinárodním trhu 
a tím naplňujeme náš cíl přinášet zajímavou práci na Moravu. Mezi naše klíčové zákazníky 
patří společnosti Thermo Fisher Scientific, NCR, ON Semiconductor a ComAp. Stavíme na 
technologiích - C#, C++, MS .NET, MS ASP.NET, Java, JEE. 
Mimo práce na zajímavých projektech s námi získáš řadu benefitů, akcí a teambuildingů, 
možnost vzdělávat se, dočkáš se i profesního růstu. Budeš mít kolem chytrý tým a možnost 
flexi pracovní doby bez přesčasů. Samozřejmostí je občerstvení na pracovišti, stravenky, 
masáže, pravidelný firemní sport a mnoho dalšího... 
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Greyson Consulting – stánek č. 15  
Dynamicky rostoucí poradenská společnost působící ve střední Evropě, založena zkušenými 
manažery v roce 2007 s cílem poskytovat efektivní, profesionální a flexibilní poradenské 
služby významným organizacím na trhu. 

Jsme tým o více než 170 profesionálech s rozmanitým business a technickým zaměřením: 
projektoví manažeři, IT architekti, business konzultanti, developeři, testeři, IT a business 
specialisti.   

Consulting 
Pomáháme našim klientům pochopit nejnovější business trendy a technologické výzvy 
a vybírat efektivní způsob aplikování inovací v jejich organizacích. Naše poradenské služby 
zahrnují business consulting, projektový management, systémovou integraci, business/IT 
analýzu a přípravu procesních a funkčních designů.   
 
Informační technilogie 
Zastřešujeme IT od A až po Z. Od IT architektury a technického designu, přes vývoj aplikací, 
business intelligence, IT bezpečnosti, až po integraci IT systémů a jejich komponent. 
Pomáháme našim klientům vytěžit z informačních technologií maximum, ať už se to týče 
klíčových systémů pro jejich podnikání, data warehouse a řešení pro business intelligence, 
integrační platformy nebo jiných specifických aplikací. 
 
Testování 
Nabízíme komplexní služby v oblasti IT testování. Od definování testovací strategie 
a detailního přístupu k testování, přes přípravu testovacích scénářů, řízení testovacích týmů, 
exekuci samotného testování, monitoringu a důsledného reportingu stavu testování 
projektovému managementu, až po spolupráci při odstraňovaní chyb s IT dodavatelem. 
 
 
 

IDC CEMA – stánek č. 32    
Is the premier global provider of market intelligence, advisory 
services, and events for the information technology, telecommunications, and consumer 
technology markets. With more than 1,100 analysts worldwide, IDC offers global, regional, 
and local expertise on technology and industry opportunities and trends in over 110 
countries.  
IDC's analysis and insight helps IT professionals, business executives, and the investment 
community to make fact-based technology decisions and to achieve their key business 
objectives. Founded in 1964, IDC is a wholly-owned subsidiary of International Data Group 
(IDG), the world's leading media, data and marketing services company that activates and 
engages the most influential technology buyers.           
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JetBrains – stánek č. 12   
JetBrains is a technology-leading software development company specializing in the creation 
of intelli-gent, productivity-enhancing software. At JetBrains, code is our passion. For over 15 
years we have strived to make the strongest, most effective developer tools on earth. By 
automating routine checks and corrections, our tools speed up production, freeing 
developers to grow, discover and create. JetBrains maintains its headquarters in Prague, 
Czech Republic, with its Research & Development labs located in St. Petersburg, Moscow, 
Novosibirsk, Munich and Boston, and its sales departments operating from Czech Republic 
and North America. It employs more than 800 people all around the world and is organically 
grown, with no external funding. Its product catalogue includes award-winning tools such as 
IntelliJ IDEA and ReSharper, and its IntelliJ Platform has been chosen by a variety of 
companies to build their own tooling on, including Google’s Android Studio. 

 

 

Jumpshot – stánek č. 28  
Start-up, jehož hlavním cílem je analýza a zpracování BigDat. Uživatelé internetu navštěvují 
denně desítky milionů webových stránek, ale většina obchodníků zná detailně pouze analýzu 
své vlastní. Pokud chtějí skutečně vědět o svých zákaznících co nejvíce, potřebují mít přehled 
o tom, co se děje na celém webu. Jumpshot sleduje více než 150 miliard měsíčních kliknutí, 
pomáhá obchodníkům rozklíčovat, co dělají jejich zákazníci kdekoli a kdykoli jsou online. 
Sídlíme v Praze, Brně, Londýně, NewYorku a San Franciscu.  

 
 
 
Komerční banka – stánek č. 17   
Komerční banka patří na českém trhu mezi jednu ze tří největších a nejvýznamnějších 
bankovních institucí. Byla založena v roce 1990 a v současné době je dceřinou společností 
francouzské skupiny Société Générale, která patří mezi největší peněžní domy v Evropě. 
Poskytuje komplexní služby v oblasti drobného, podnikového a investičního bankovnictví pro 
občany, podnikatele, malé i velké podniky a státní správu. 
Studenti a absolventi patří ke skupině, které věnujeme zvýšenou pozornost. Právě oni jsou 
zdrojem inovací, které posouvají naši banku vpřed. A proto jim u nás pomáháme nastartovat 
jejich profesní dráhu a rozvíjet svůj potenciál. 
Nabízíme pro studenty: 

 Možnost poznat bankovní prostředí a získat praxi formou vysokoškolské stáže, 
brigády nebo zkráceného pracovního úvazku v rámci celé Komerční banky. 

 Aktivní účast v inovačních a FINTECH soutěžích a projektech. 
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 Prostor pro vlastní nápady a jejich následnou realizaci v rámci našich programů 
„Academy“. 

 Možnost zpracovat u nás svou bakalářskou anebo diplomovou práci. 
Nabízíme pro absolventy: 

 Jedinečnou příležitost nastartovat svou kariéru a získat zkušenosti na juniorních 
pozicích v různých odděleních napříč Komerční bankou. 

 Možnost účasti v rozvojovém a integračním programu přímo pro absolventy 
„ConnectinG“. 

 Prostor pro seberealizaci a jasný plán kariérního růstu. 
 Práci v přátelském, inspirativním a profesionálním prostředí, jak na centrále, tak 

i v distribuční síti. 
 Možnost zapojit se do řady charitativních a dobrovolnických aktivit společnosti. 

 

 
KPMG Česká republika - stánek č. 33   
KPMG Česká republika zahájila svou činnost v roce 1990, v současné 
době má více než 1000 zaměstnanců a kanceláře v Praze, Brně, Českých 
Budějovicích a Ostravě. Společnost poskytuje služby v oblasti auditu, daní, poradenství 
a práva. Jako součást celosvětové sítě poradenských společností může KPMG Česká 
republika využít znalosti a zkušenosti více než 197 tisíc odborníků, kteří působí ve 154 
státech světa. Nezávislé členské společnosti sítě KPMG jsou přidružené ke KPMG 
International Cooperative  („KPMG International“), švýcarské organizační jednotce. Každá 
členská společnost celosvětové sítě KPMG je právně samostatná a oddělená jednotka a tak 
se označuje. 
 
 

Logio – stánek č. 27    
Poradenská firma v oblasti logistiky a supply chain managementu. 
 
 

MEWS SYSTEMS – stánek č. 2  
Vyvíjíme moderní cloudový hotelový software, kterým měníme 
tvář hotelnictví v ČR i ve světě. Působíme ve více jak 37 zemích světa, od Peru po Japonsko. 
Naši platformu používá více jak 450 hotelů a hostelů. Denně náš systém odbaví více jak 
20000 hotelových hostů. Tým složený z absolventů a studentů MFF UK a ČVUT FIT. 
 

 
mgm technology partners - stánek č. 24   
mgm technology partners is a fast growing company with a strong values and appreciation 
for its employees. We take pride in team success and we would be happy to share the new 
exciting challenges and achievements with you! Our office is situated in a heart of Letná with 
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many cafes and restaurants around. No openspace, no corporate mentality. We want you to 
grow, develop and feel good – endless coffee supplies included. 
We are looking for bright, talented people with the passion for IT! Would you like to find out 
more about our long history of successful projects in software development and e-
commerce? Come and talk to our best developers! 
  

MSD Czech republic - stánek č. 21  
MSD patří mezi přední světové farmaceutické společnosti zaměřující 
se na vývoj inovativních léčiv. Pražský MSD IT Hub, který zaměstnává více než 600 lidí, 
spoluurčuje směr digitální revoluce ve zdravotnictví: zabývá se softwarovým inženýrstvím, IT 
provozem, digitálním marketingem, vytváří matematické modely a business analýzy, zkoumá 
využití mobilních technologií, vytváří aplikace pro řízení prodeje, výroby, výzkumu a vývoje 
léků apod. 
 
 
 

NCR - stánek č. 8 
NCR is a diverse business with 29,000 people in over 180 locations. We’re 
the leading provider of global point-of-sale software for the retail and 
hospitality industries. We're changing how people everywhere bank, 
shop, eat, and travel. How? Simple. We run the everyday transactions that make 
people's lives easier. Our software, hardware, and services enable 550 million transactions 
daily and our promise is that every interaction people have with NCR is an exceptional 
experience. We value ideas. We have a history of firsts. The first cash register. The first fully 
transistorized business computer. The first self-service check-in. 
We pioneered satellite transmission for data, signature capture and self checkout. We 
invented microencapsulation technology and the LCD screen. Today NCR holds around 
2500 patents globally and we're still working at the leading edge of technology. If you have 
ideas and you like to work at pace, you'll be in your element here. Our Prague center of 
excellence is one of our major SW engineering centers for retail and hospitality, looking for 
new talent! 
 
 
 

PwC Česká republika - stánek č. 34  
PwC (PricewaterhouseCoopers) je přední světová poradenská společnost 
nabízející široké portfolio služeb těm nejnáročnějším klientům na českém 
a světovém trhu. V rámci naší divize PwC Technology působíme v 
oblastech IT Project Management, IT Business Consulting, Software Development, Data 
Science, Cybersecurity a Computer Forensics a další. V současné době naše technologické 
týmy čítají přes 200 zaměstnanců a vzhledem k našim úspěchům a narůstající poptávce po 
našich službách neustále rosteme.  
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Hledáme studenty a absolventy, kteří mají chuť aplikovat své akademické znalosti a jejich 
pomocí řešit komplexní problémy a výzvy moderního business světa! 
 
 

Profinit EU - stánek č. 1 
Od roku 1998 poskytujeme komplexní IT služby od návrhu business a IT architektury až po 
dodávky celých řešení. Pracujeme pro více než 50 významných společností z oblastí financí, 
telekomunikací a státní správy. V České republice jsou to mj. Česká spořitelna, Komerční 
banka, ČSOB, Vodafone nebo O2. V našem týmu najdete více než 350 nadšených 
a zkušených profesionálů. Patříme ke špičce v oblasti vývoje SW na zakázku, data 
managementu, datových skladů, business intelligence a big data science. 
 
Práce v Profinitu 
Naši konzultanti se zabývají analýzou, návrhem a vývojem moderních IT systémů. Většinou 
působí na projektech přímo u zákazníků. Právě možnost pracovat na různých projektech je 
na práci v Profinitu unikátní. U nás je možné získat zkušenosti rychleji a do hloubky. Nejsme 
korporace, kde hraje roli „politika“ nebo tisíc pravidel a nařízení, chováme se k sobě 
přátelsky a pomáháme si. Charakter a dobrá organizace práce nám umožňují nabízet 
studentům pružné pracovní úvazky. 
 
Profinit a Matfyz 
S MFF UK a spolupracujeme od roku 2007. Naši odborníci vyučují a cvičí specializované 
předměty přímo na fakultě. Společně s dalšími českými a slovenskými technickými vysokými 
školami a pod záštitou mezinárodní odborné organizace ACM organizujeme soutěž IT SPY, ve 
které odborná porota vybírá nejlepší diplomovou práci z oblasti informatiky a informačních 
technologií. V roce 2016 tuto soutěž vyhrál právě student Matfyzu! 

 
 
Ricardo Prague – stánek č. 30  
Jsme nadnárodní konzultační společnost, zabývající se technickým, strategickým 
a environmentálním poradenstvím. 
 
 

SIZMEK – stánek č. 14   
Sizmek is the largest independent buy-side advertising platform that creates 

impressions that inspire. In the digital world, creating impressions that inspire is vital to 
building meaningful, long-lasting relationships with your customers. Sizmek provides 
powerful, integrated solutions that enable data, creative, and media to work together for 
optimal campaign performance across the entire customer journey. Sizmek operates its 
platform in more than 70 countries, with local offices in many countries providing award-
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winning service throughout the Americas, EMEA, and APAC, and connecting more than 
20,000 advertisers and 3,600 agencies to audiences around the world. 

Sizmek's technology platform supports a serving system that handles over 150 billion 
events every day (vs ~3 billion daily Google search queries), a reporting system that 
aggregates and analyzes terabytes of data in real-time, and a learning system that applies 
machine learning and artificial intelligence techniques over 48 petabytes of data.  These 
systems work in harmony to serve a right advertisement to the right user at the right time. 

We are building some of the most advanced technology in the advertising industry. 
 As a Technical Lead, you will build and scale our infrastructure to keep up with the demand 
growth; you will construct new distributed protocols and/or algorithms that are needed by 
new features.  You will work with talented, cross-functional teams to design, implement and 
deliver a variety of projects to help drive our continued growth over various time lines - 
some long, some short, but all vital to the success of Sizmek’s business. 

 

Seznam.cz – stánek č. 29  
Těžko byste mezi českými internetovými společnostmi našli zkušenější 
než Seznam.cz. Hodně se změnilo od roku 1996, kdy vše začalo seznamem českých webů. 
Dnes jsme velká společnost s více než 1000 zaměstnanci, která vyvíjí desítky internetových 
služeb a aplikací. Zkoušíme nové postupy a pracujeme s nejmodernější technologií. Naše 
stránky používá denně několik milionů lidí, což znamená velkou zodpovědnost za kvalitu 
práce. Přijměte zajímavou pracovní výzvu i vy a přidejte se do týmu.  

 

SUSE LINUX – stánek č. 18  
SUSE bylo založeno roku 1992 a v současnosti je součástí skupiny Micro 
Focus. Primárně se sice zabývá Linuxem, ale kromě toho se jeho portfolio 
orientuje i na segment softwarově definovaných úložišť a zahrnuje i cloudovou platformu 
OpenStack.  

 

Škoda Auto - stánek č. 7  
ŠKODA AUTO patří mezi nejstarší výrobce automobilů na světě a je 
největším tuzemským zaměstnavatelem. Bez velkého IT oddělení by však 
nebylo možné vyrobit jediné auto, oblast IT je tak pro fungování automobilky klíčová. 
Sofistikované informační a výpočetní systémy řídí její chod od fáze vývoje nových modelů, 
přes výrobu dílů a komponentů, konečnou montáž, logistiku, až po prodej a následnou 
poprodejní péči o zákazníky. Samozřejmě se bez nich neobejde ani žádný z firemních 
obslužných útvarů. Současná strategie směřování dalšího rozvoje automobilky si proto již 
nyní vyžaduje mimo jiné i rozšíření oblasti IT o další specialisty a také zcela nové IT profese. 
Vyrobit více než milion vozů ročně – to je možné pouze díky těm nejlepším zaměstnancům, 
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kterých si velmi vážíme. Naše péče o zaměstnance se odráží i ve výsledcích prestižních 
průzkumů, kde se pravidelně umisťujeme na předních příčkách jako TOP zaměstnavatel. 
 
 

T-Mobile Czech Republic -  stánek č. 11  
Voláte, píšete nebo brouzdáte s námi po internetu už od roku 1996. Začínali jsme jako 
Paegas a roku 2002 vystoupili na mezinárodní úroveň coby T-Mobile. Dnes je s námi 
6 milionů zákazníků a díky nim jsme jedničkou na českém mobilním trhu se silnou pozicí 
integrovaného ICT operátora. Jsme členem mezinárodní telekomunikační skupiny Deutsche 
Telekom, díky čemuž využíváme i její zázemí a zákazníkům nabízíme jen samá nej. Vedle 
mobilních a fixních telekomunikačních služeb nabízí T-Mobile i široké portfolio IT služeb 
a řešení systémové integrace pro firemní zákazníky a veřejnou správu. 
 
Jaké to je u nás pracovat? 
Na píchačky si u nás nehrajeme. Klidně si běž odpoledne zaběhat a večer pak doděláš, co 
potřebuješ. Každý nový zaměstnanec si vybere jeden z nejnovějších modelů telefonů 
a benefity dle svého gusta. Dbáme na zdravotní životní styl našich lidí, máme interní kouče 
a T-Univerzitu. Součástí naši firemní DNA je odvaha ke změnám, proaktivný přístup 
k zákazníkům a fakt, že nás to spolu v našem týmu baví. Jestli ti je naše firemní kultura blízká 
a myslíš, že bys k nám zapadnul/a, neváhej a dej nám o sobě vědět. Získáš tak nejen skvělý 
tým kolegů Chceš se hlavně věnovat studiu, práci nehledáš, ale chceš na sobě máknout? Své 
vědomosti si nenecháváme jenom pro sebe. Přihlas se na naše workshopy, přednášky, 
exkurzi, řekni o pomoc s diplomovou prací nebo buď mezi prvními, kteří se dozví o super 
Trainee pozici. Sleduj náš facebook T-Mobile Campus. 
 
 
 

Unicorn -  stánek č. 36     
Unicorn je renomovaná evropská společnost poskytující ty největší informační systémy 
a řešení z oblasti informačních a komunikačních technologií. Působíme na trhu již od roku 
1990 a za tu dobu jsme vytvořili řadu špičkových a rozsáhlých řešení, která jsou rozšířena 
a užívána mezi těmi nejvýznamnějšími podniky z různých odvětví. Máme ty nejlepší 
reference z oblasti bankovnictví, pojišťovnictví, energetiky, komunikace a médií, výroby, 
obchodu i veřejné správy. Na našich projektech spolupracuje téměř 2 000 IT odborníků. 
Vývojová centra máme kromě Prahy i v Brně, Ostravě, Hradci Králové, Pardubicích, Chrudimi, 
Plzni, Písku, Mladé Boleslavi, Liberci, ale také na Slovensku, Ukrajině a v Nizozemsku. 

 
 
 
Valeo - stánek č. 5  
Není nás vidět a stejně jsme přítomni. V podobě sebeparkovacích aut, 
adaptivního tempomatu, nebo hlídání mrtvého úhlu. Patříme mezi průkopníky ve vývoji 
algoritmů pro autonomní auta a systémů aktivní ochrany a asistence řidičů. Naším cílem je 
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zvyšování bezpečnosti automobilů za pomoci moderních elektronických technologií. Na bázi 
radarů, laserových skenerů, kamer rozpoznávajících obraz a ultrazvukových senzorů 
monitorujeme okolí vozidla. Pražské R&D centrum nabízí veškeré technické i komfortní 
zázemí pro vývojáře, aby zažili a zajistili vývoj od A do Z, včetně vlastního reálného testování. 
 

 

 
Vojenské zpravodajství - stánek č. 10    
Kybernetická bezpečnost, analýza kybernetických hrozeb.  

 

 

Willis Towers Watson – stánek č. 26   
Willis Towers Watson je přední globální poradenskou a makléřskou 
společností, která pomáhá klientům měnit rizika ve využitou příležitost. 
Historie společnosti sahá až do roku 1828 a v současnosti zaměstnává Willis 
Towers Watson přes 40 000 profesionálů ve více než 140 zemích. Divize Insurance Consulting 
and Technology je předním poskytovatelem poradenských služeb a technologických řešení 
v oblasti pojistné matematiky a řízení rizik.  

V našem pražském týmu je aktuálně 15 profesionálů s mnohaletými zkušenostmi 
v pojišťovnictví, specializujících se na (nejen pojistnou) matematiku, technologie, strategické 
poradenství, fúze a akvizice, zlepšení výkonnosti, finanční výkaznictví a řízení rizik. 
Poskytujeme služby všem významným pojišťovnám v České republice a ve střední a východní 
Evropě, ve spolupráci s kolegy z našich dalších kanceláří se pak podílíme na projektech v celé 
Evropě. 

 

WITTE Nejdek – stánek č. 13  
Klíčové koncepty pro automobilový svět. Již od roku 1899 přesvědčuje WITTE Automotive 
své automobilové zákazníky pomocí inovativních řešení a technologického know-how 
v oblasti zamykacích a ovládacích systémů a vyvinula se ve významnou obchodní skupinu 
s globální působností.  

Dnes se WITTE Automotive řadí mezi technologické lídry v oblasti mechatronických 
zamykacích systémů a neustále investuje do vývoje inovativních systémových řešení pro 
dveře, kapoty a sedadla. Výsledkem práce inženýrů jsou náročné produkty, které jedinečným 
způsobem propojují mechaniku a elektroniku a nacházejí se téměř ve všech značkách 
automobilů.    


