DEN FIREM PRO MATEMATIKU A INFORMATIKU
ABECEDNÍ SEZNAM ÚČASTNÍKŮ

Allianz pojišťovna - stánek č. 9
Jsme největší pojišťovnou na světě a působíme ve více než 70 zemích. Značka Allianz patří
mezi globálně 49 nejhodnotnějších. Stavíme na profesionalitě a talentu lidí. Naše firemní
kultura je založena na poctivé práci, osobní odpovědnosti, týmové spolupráci a vzájemné
důvěře. Nabídkou našich moderních produktů určujeme trendy pojistného trhu. Rádi si
vychováváme budoucí zaměstnance z brigádníků zaujatých pro práci. Absolventům nabízíme
další možnost vzdělávání a kariérního či odborného růstu. U nás najdete také zapojení do
zajímavých mezinárodních projektů.
Ataccama - stánek č. 28
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?
Avast - stánek č. 3
Avast je jedním z největších poskytovatelů zabezpečení na světě, který
používá technologie nové generace k boji proti kybernetickému zločinu v reálném čase. Na
rozdíl od jiných společností využíváme naplno potenciál strojového učení v cloudu, kde
dokážeme zpracovávat nepřetržitý proud dat od našich stovek milionů uživatelů. To nám
umožňuje neustále vylepšovat a zdokonalovat naše systémy, díky nimž je náš modul umělé
inteligence chytřejší a rychlejší než kterýkoli jiný.

Barclays - stánek č. 8
We want our Prague Technology Centre to become the number one technology employer in
the Czech Republic by creating an environment where people can do interesting and
challenging work whilst developing their careers and having fun. Since 2008 our Technology
Centre in Prague has grown to become a strategic location for development, testing, and
application management, primarily servicing our Investment Banking division.

Broadcome – stánek č. 30
Business, rewritten by software. Broadcom Inc. is a global infrastructure technology leader
built on 50 years of innovation, collaboration and engineering excellence.
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With roots based in the rich technical heritage of AT&T/Bell Labs, Lucent and HewlettPackard/Agilent, Broadcom focuses on technologies that connect our world. Through the
combination of industry leaders Avago Technologies, LSI, Broadcom Corporation, Brocade
and CA Technologies, the company has the size, scope and engineering talent to lead the
industry into the future.
Broadcom is focused on technology leadership and category-leading semiconductor and
infrastructure software solutions. The company is a global leader in numerous product
segments serving the world’s most successful companies.
Broadcom Inc. combines global scale, engineering depth, broad product portfolio diversity,
superior execution and operational focus to deliver category-leading semiconductor and
infrastructure software solutions so its customers can build and grow successful businesses
in a constantly changing environment.

CTS Trade IT - stánek č. 25
V CTS Trade IT už od roku 2008 vyvíjíme softwarové řešení, které komplexně pokrývá
problematiku obchodování na kapitálových trzích. Spolupracujeme s předními bankovními
institucemi, jako je Česká a Slovenská spořitelna, UniCredit Bank CZ a SK, Raiffeisenbank
v Čechách a Rakousku, ČSOB a další. Naší hlavní zbraní je kombinace IT a business znalostí.
Nejsme žádnou velkou korporací, ani si na ni nehrajeme. Je nás přes 40, a přestože stále
rosteme, zachováváme si pohodu a skvělý team spirit. Máme dobrou partu lidí, která spolu
ráda vyrazí mimo práci na kolo, lyže, nebo jen tak posedí v hospodě. Rádi mezi námi
přivítáme čerstvého absolventa nebo studenta v závěrečném ročníku.
Více o nás najdete také na: https://www.proudly.cz/firmy/1991/cts-trade-it-praha-4?lang=cs

CZ.NIC - stánek č. 31
Sdružení CZ.NIC je především správcem české národní domény, ale nejen to. Věnujeme se
také řadě projektů spojených s vývojem otevřeného softwaru, pustili jsme se do výroby open
source routeru Turris (Omnia a MOX), v Edici CZ.NIC vydáváme knihy, pořádáme konference
nebo provozujeme Národní bezpečnostní tým CSIRT.CZ či výukové centrum Akademie
CZ.NIC. Vedle aktivit v České republice se snažíme působit také v zahraničí, a to především
jako experti v odborných pracovních skupinách nebo jako přednášející na konferencích.
Všechno tu zajímavou práci zvládáme v malých týmech a dohromady je nás něco málo přes
100. Hlavní sídlo máme v Praze nedaleko Žižkovské věže, ale pobočky máme také v Brně,
Českých Budějovicích a Plzni.
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Česká pojišťovna – stánek č. 4
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. 13
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).
DataSentics - stánek č. 1
We are a machine learning and cloud data engineering boutique –
a group of 30 experienced data scientists and data engineers with a combination of
experience both from the agile world of digital start-ups as well as major international
corporations.
We generate value (profits/savings) for our clients by augmenting and innovating their
business and processes with the power of data analytics and machine learning powered by
cloud technologies. We are supporting clients across Europe out of our Centre of Excellence
in Prague – one of the leading European data science and technology talent hubs.
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DCIT - stánek č. 6
Společnost DCIT působí na trhu informačních technologií od roku 1993 a
poskytuje zákazníkům konzultační služby ve dvou oblastech, kterými jsou konzultační
a auditorské služby v oblasti IT Security a vývoj software pro řízení TV stanic PROVYS.
V oblasti IT Security nabízíme penetrační testy interních sítí, externích perimetrů, mobilních
aplikací, webových aplikací, WiFi, bezpečnostní audity a bezpečnostní analýzy. Mezi našimi
klienty najdete všechny významné organizace ze státní správy, banky, pojišťovny,
telekomunikační společnosti, utility - energetika, plynárenství, a řada dalších.
PROVYS je softwarové řešení pro řízení televizních stanic, prodej reklamního času nebo řízení
televizní výroby. Je provozován ve více než 50 televizních a rozhlasových stanicích v celé
Evropě. Mezi naše zákazníky patří například norská TV2, britská BTSport, maďarská MTVA,
řecká OTE, AM Baltics a jiné.
Deloitte - stánek č. 33
Jsme Deloitte, mezinárodní firma, která je pro většinu lidí spojená s auditem či daňovým
poradenstvím. Děláme ale také podnikové poradenství v nejrůznějších oblastech. Zabýváme
se IT a máme specialisty na aplikovanou analytiku či Big Data. Rozumíme datovým skladům
a datové kvalitě. Naši experti se věnují informační bezpečnosti, IT auditu, řízení velkých IT
projektů nebo využití nových digitálních technologií pro transformaci firem. Ve výsledku se
na nás obrací klienti tam, kde potřebují udělat opravdu velký skok kupředu či mají složitý
problém.

Dynatrace - stánek č. 2
Dynatrace is a software product company founded in 2005 in Linz, Austria and is now spread
around the globe.
Believing that the world needs software to work perfectly in 2016 we reinvented our
product from scratch and surprised the market with our Software Intelligence Platform for
the enterprise cloud.
This platform, which combines Application performance management, Cloud infrastructure
monitoring, IT Operations powered by AI and Digital customer experience management,
helps customers like Google, Amazon, Microsoft, H&M, Audi/VW, and Samsung to deliver
perfect software.
We are a diverse, agile working and international collection of experts. We all share an
unquenchable curiosity which drives us to go beyond the obvious solution and anticipate the
future. If we face setbacks, we immediately start exploring the root cause behind them and
find a different solution. But we not only work with each other, we respect each other, laugh
with each other, and celebrate our successes with each other.
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Edhouse – stánek č. 22
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 ...

ERA - stánek č. 35
ERA a.s. je průkopníkem a tvůrcem světového trhu v oboru multilaterace a pokračovatelem
více než padesátileté tradice pasivní radiolokace v České republice.
Má vlastní silné R&D centrum a vlastní více než 30 světových patentů v tomto oboru. Díky
osvědčeným technologiím multilaterace a ADS-B, nabízejícím výkonná a spolehlivá
dohledová řešení, dodala ERA a.s. přes 130 systémů zákazníkům z řad organizací řízení
letového provozu, letišť a vojenských sil ve více než 60 zemích na světě. Rádi byste se
dozvěděli více? Pak se podívejte na kariera.era.aero.

EY - stánek č. 15
Jsme konzultanti. Klientům pomáháme uspět, realizovat jejich sny a dělat práci den za dnem
efektivněji. EY už není jenom Audit a Daně. Specializujeme se také na Advisory, Transakce
nebo na Forenzní služby. Poradenské služby poskytujeme více než tisícovce českých
i mezinárodních společností. Pracujeme pro dvacet firem z české top 30 a pro všech pět
největších bank v zemi. Radíme startupům a začínajícím podnikatelům. Naše kanceláře
najdeš v Praze, Brně i Ostravě. Pracujeme ale u klientů doslova po celém Česku. Máme
proježděnou republiku jako málokdo. EY je pro mladé lidi třetím nejatraktivnějším
zaměstnavatelem světa.
IDC CEMA – stánek č. 34
Is the premier global provider of market intelligence, advisory services, and events for the
information technology, telecommunications, and consumer technology markets. With more
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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.
ISECO - stánek č. 24
Zabýváme se informační a IT bezpečností. Poskytujeme našim klientům konzultační služby a
dodáváme komplexní řešení v oblasti bezpečnosti. Našimi klienty jsou velké společnosti
působící v ČR

JetBrains – stánek č. 12
JetBrains is a technology-leading software development company
specializing in the creation of intelligent, 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 with its Research & Development labs located in St. Petersburg,
Moscow, Novosibirsk, Munich and Boston. Its product catalogue includes award-winning
tools such as IntelliJ IDEA and ReSharper.

Jumpshot – stánek č. 32
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.

Komix – stánek č. 20
Naším posláním je pomocí ICT technologií usnadnit lidem život, zefektivnit jejich práci
a firmám poskytnout dlouhodobou konkurenční výhodu. Již od roku 1992 úspěšně
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aplikujeme moderní informační technologie v klíčových státních institucích a významných
společnostech.

KPMG Česká republika - stánek č. 39
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.

Medical Technologies - stánek č. 17
Medical Technologies je světový leader v oblasti vývoje a výroby medicínských přístrojů pro
fyzikální terapii a respektovanou společností v oblasti kardiologie a estetické medicíny
s neustále rostoucím potenciálem na světových trzích.
Při vývoji a výrobě přístrojů pro fyzikální medicínu, kardiologii a neinvazivní estetickou
medicínu používáme špičkové technologie. Filozofií společnosti je nabízet produkty, které
jsou jedinečné, mají vysokou přidanou hodnotou, nejvyšší možnou kvalitu a působivé
provedení.

Moneta Money Bank - stánek č. 36
Jsme česká banka s ambicí stát se šampionem ve financování českých domácností,
živnostníků a firem. Jsme odpovědnou společností, která myslí na své zaměstnance. Proto
vytváříme příjemné a funkční prostředí, aby se v práci naši lidé cítili dobře a těšili se ze
vzájemné spolupráce. Na naší moderní centrále a pobočkách zaměstnáváme přes 3 000 lidí.
V MONETA pracují profíci, kteří nováčkům pomohou v začátcích a od kterých se můžete učit.

MSD IT - stánek č. 14
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
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marketingem, vytváří matematické modely a business analýzy, zkoumá využití mobilních
technologií, vytváří aplikace pro řízení prodeje, výroby, výzkumu a vývoje léků apod.

Pipedrive Prague - stánek č. 27
Pipedrive is a leading sales management tool that makes selling simple and salespeople
unstoppable. Over 80,000 companies worldwide swear by its intuitive and visual design.
We’re one of the fastest growing cloud-driven SaaS companies worldwide, having raised
$90m in funding and we believe it takes great people to make a great product, so we’ve
assembled a team of 450 and counting bright minds between our six global offices - Prague,
Tallinn, Lisbon, New York, London and Tartu.
Pipedrive Prague is the newest one and it is a development office focusing on delivering new
features to Pipedrive product. Founded in September 2018, it now employs 12+ people,
including software engineers, a product manager and product designers. The plan is to grow
the local office up to around 100 people at a sustainable pace. Right now it feels very cozy,
like a startup within a startup. Which makes it is a unique chance to be a part of something
special from the beginning.
Qminers - stánek č. 38
Jmenujeme se Qminers. Q od slova quantitative. Miners, protože jsme koudelníkovy děti
a taky těžíme data. Opravdu hodně dat.
Jsme parta kamarádů vyvíjející software. Obdivujeme hloubku vědy a primární výzkum
i důmyslný inženýring a jeho elegantní řešení leckdy nesrozumitelných problémů. Rádi
přicházíme věcem na kloub a aplikujeme výsledky teoretického zkoumání na praktické
problémy. Rádi si kreslíme na tabuli a vymýšlíme, jak funguje svět, a následně to zapisujeme
do formulí a programujeme. Neděláme líbivé mobilní aplikace ani ergonomická uživatelská
rozhraní. Děláme software, který obsahuje naše vlastní vědecké výsledky a původní
jedinečná řešení.
Zatím se plně soustředíme na vývoj systému algoritmického obchodování. Náš systém tvoří
a zlepšuje trhy od začátku roku 2014; plně autonomně obchoduje na třech světadílech, 23
hodin denně. Sázíme na chytrost, optimalizaci, precizní formulaci problému a pečlivou
statistiku spíš než na arbitráže, které přeci neexistují. Jsme velkými propagátory technologií
a volných trhů a věříme, že když náš software zlepší trhy pro všechny, vyděláme na tom i my.

Represent - stánek č. 37
V Representu pracujeme na několika e-commerce platformách, které používají největší
celebrity a společnosti z Fortune 100 a dohromady mají miliony uživatelů. Jednou
z platforem, na kterých pracujeme, je Represent (https://represent.com), který dokázal ve
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spolupráci s celebritami získat desítky milionů dolarů pro charity. Další patří pod hlavičku
Custom Inku (https://customink.com), což je největší firma v oblasti custom tisku ve
Spojených státech. V našem tech týmu budujeme jak e-commerce platformy pro naše
zákazníky, tak i interní nástroje pro automatizaci printu a logistiky.

SAP Concur - stánek č. 26
SAP Concur is the world’s leading provider of integrated travel and expense management
services and solutions. On the web, on a smartphone or on a tablet, our cloud-based
solutions deliver an effortless experience for employees and total transparency into
spending, helping organizations of all sizes, industries, and locations run better. We can help
yours run better, too.
We offer mainly our SAP Internship Experience Project. Join us summer 2019 and experience
6 months of paid internship to learn from the best experts on the market, work on real
projects and enjoy our informal working environment during many social and networking
events.
We are looking for students who are interested in: front-end, back-end, and mobile
development, Cloud, AWS, and IT services (implementation, technical consulting).
i ve světě. Pracujeme s těmi nejlepšími technologiemi v oboru, jako například s řešeními od
společností IBM, Rapid7, Mobile Iron či Flowmon.

SUSE LINUX – stánek č. 16
SUSE bylo založeno roku 1992 a primárně se zabývá vývojem Linuxu, ale kromě toho se jeho
portfolio orientuje i na segment softwarově definovaných úložišť a na 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, kterých si velmi
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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.

Tipsport - stánek č. 19
Tipsport mění svět kurzového sázení. V prostředí jedinečné sázkařské komunity umožňuje
svým klientům sdílet informace a nacházet inspiraci. Společnost, která dominuje českému
trhu, tak zároveň výrazně překračuje jeho hranice. V roce 1991 Tipsport vznikl jako lokální
společnost s jedinou pobočkou ve středočeském Berouně. Dnes je mezinárodním holdingem
s třemi tisíci zaměstnanců, kteří v Česku pracují pro značky Tipsport a Chance a na Slovensku
pro značku Tipsport.
Drtivá většina sázek je dnes přijímána on-line a tomu odpovídá i technologické směřování
společnosti. Vlastními řešeními, šíří nabídky i hladinou kurzů se Tipsport už neměří s lokální
konkurencí, ale obstojí v celosvětovém měřítku.
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Unicorn - stánek č. 29
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 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.

Veeam Software - stánek č. 21
Veeam je lídr v oblasti zálohovacích řešení, která umožňují inteligentní správu dat. Platforma
Veeam Availability Platform je nejkomplexnější zálohovací řešení, které pomáhá zákazníkům
na cestě k dosažení úspěchu v 5 fázích Inteligentní správy dat. Těmi jsou zálohování včetně
zajištění neustálé dostupnosti dat, agregace, která zajišťuje ochranu a dostupnost dat napříč
prostředími s více cloudy, viditelnost, neboli zlepšení správy dat s jasnou, jednotnou
viditelností a kontrolou využití, orchestrace a automatizace, kdy se data začínají spravovat
sama díky zapojení strojového učení.

Vendavo - stánek č. 10
Vendavo je vedoucím poskytovatelem řešení pro řízení a optimalizaci cen a marží v oblasti
B2B (business-to-business) pro velké obchodní společnosti po celém světě. Softwarové
řešení od Vendava dokáže zvýšit zisk až o třicet procent tím, že optimalizuje cenovou
strategii zákazníků a zvyšuje efektivitu prodeje. Vendavo poskytuje své služby v oblasti
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pricing software více než třem stům největších světových firem z oblasti high-tech,
průmyslové výroby, chemické výroby, aftermarket a distribuce.

Vistaprint - stánek č. 23
Vistaprint, a Cimpress company, empowers millions of business owners worldwide to market
themselves professionally. Through a revolutionary business model, patented technologies
and direct marketing expertise, we offer a wide range of quality products and affordable
prices, along with design tools suited to every skill level and need, so that everyone can
create the customized materials they need to make an impression.

VZP - stánek č. 18
Jsme jednička ve zdravotním pojištění
VZP ČR je největší zdravotní pojišťovnou v České republice. Práce, do které chodíte kvůli
sobě a 6 000 000 dalších lidí.
Jsme jedním z nejvýznamnějších zaměstnavatelů v ČR, který nadstandardně pečuje o své
zaměstnance. Nabízíme zázemí silné společnosti, které je plné zajímavých příležitostí.
Zaměstnáváme téměř 3600 zaměstnanců nejrůznějších profesí a máme 6 000 000 klientů.
Pojďte k nám. Má to smysl.
Věděli jste, že:
u nás najdou uplatnění lidé nejrůznějšího zaměření – ekonomové, zdravotníci, právníci,
pracovníci v IT či v klientském servisu
máme propracovaný systém vzdělávání zaměstnanců včetně adaptačních programů
umožňujeme i zkrácené pracovní úvazky a programy pro mladé
neděláme rozdíly, a proto je většina našich pracovních míst vhodná i pro osoby se
zdravotním postižením
Dejte společně s námi Vaší kariéře ZDRAVÝ SMĚR.
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