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Dobrý den vážení, 

 

dovolujeme si Vás oslovit v souvislosti s přípravou již tradičního veletrhu pracovních příležitostí perFEKT 
JobFair 2018, který se uskuteční 26.4. 2018 na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií v 
Brně. Rádi bychom Vás na tomto veletrhu přivítali a nabídli Vám možnost představit Vaši společnost 
studentům a nabídnout jim případnou spolupráci. Prezentovat se lze formou stánku, je ale možné navázat i 
případné jiné formy oboustranně výhodné spolupráce. Účastnický poplatek činí 15.000 Kč bez DPH.  

 
V tomto poplatku je zahrnuto: 

 stánek pro společnost s přípojkou k elektrické energii, 

 bezdrátové připojení k internetu, 

 propagace v brožuře perFEKT JobFair pro studenty, 

 informace o účasti společnosti v tiskové zprávě, 

 dodání fotografií a videosestřihu z JobFair, 

 občerstvení (2krát coffee break). 
 
PROGRAM: 
8:00 –   9:00   registrace firem v budově, umístění firmy ke stánku 
9:00 –   9:30   zahájení JobFairu 2018, prezentace o možnostech spolupráce s FEKT 
9:30 – 16:00   JobFair 2018 

 

Za uplynulých 7. ročníků se veletrhu zúčastnilo v průměru na 800 studentů Fakulty elektrotechniky a 
komunikačních technologií, ale i zájemců o zajímavé zaměstnání mimo naši fakultu. Celkem se v roce 2017 
akce zúčastnilo 30 firem a společností a již nyní registrujeme zájem na rok 2018. Fotogalerii či videoreportáž 
můžete shlédnout na webu http://www.feec.vutbr.cz/EEICT/ resp. 
http://www.youtube.com/user/perFEKTniFakulta . 

 

V případě, že vás naše nabídka oslovila, prosíme vás o vyplnění jednoduché přihlášky, kterou naleznete 
jako další přílohu mailu a její zaslání na mail tomesova@feec.vutbr.cz . 

 

Zasílání informací do katalogu firem (informace o společnosti, koho hledá a co nabízí v rozsahu dvou stran 
formátu A5) bude probíhat od 1.1. 2018 do 1. 4. 2018 na mail pavlik@feec.vutbr.cz. 

V případě zájmu Vám poskytneme potřebné doplňující informace. 

 

 
S pozdravem 
         doc. Ing. Jiří Háze, Ph.D. 
        proděkan pro vnější vztahy 
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