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JIŘÍ

MOTORKÁŘ
IT ŘEŠENÍ

COACHING

zodpovídám za tým vývojářů. Dělám všechno pro to, aby to celé 
šlapalo a moje lidi práce bavila. Protože když jsou happy, sdílejí si 
zkušenosti a dávají tomu mnohem víc. A ve výsledku je pak spokojený 

BE YOURSELF,
MAKE A DIFFERENCE
ACCENTURE.CZ/SAMSEBOU

PROFIL FIRMY
Accenture je vedoucí, globální společnost nabízející 
odborné služby. Poskytujeme širokou škálu služeb a řešení 
v oblasti strategie, poradenství, digitálních technologií, 
technologických služeb a podpory podnikových procesů 
prostřednictvím přibližně 411 000 pracovníků ve více 
než 120 zemích světa. 

Accenture pomáhá největším a nejvýznamnějším firmám ze všech odvětví nastavit 
úspěšné strategie, navrhnout a implementovat plány a dodat řešení. Našim klientům 
se dokážeme postarat o provoz jejich podnikových procesů, infrastruktury i cloudových 
služeb. Accenture je jediná firma se schopností poskytovat takto široké spektrum služeb 
a řešení upravených pro jednotlivá odvětví.

BE YOURSELF,
MAKE A DIFFERENCE

ACCENTURE.CZ/KARIERA

HLEDÁME
Poradenská divize (Consulting) je výzvou pro schopné absolventy VŠ ekonomického 
či technického směru s analytickými dovednostmi a logickým myšlením. 
Oblast moderních informačních technologií (Technology) je příležitostí pro budoucí IT 
odborníky s VŠ nebo SŠ, se zájmem o moderní technologie a základními znalostmi 
platforem, programovacích jazyků (například SAP, Siebel, Java, .NET, Oracle, Salesforce, 
Microsoft) nebo opensource technologií, databází, SQL atd. 
Oblast podpory podnikových procesů (Operations) je šancí pro středoškoláky 
i vysokoškoláky se znalostí alespoň dvou světových jazyků (anglický a jiný jazyk).

NABÍZÍME
• Zajímavou práci v mezinárodních týmech na různorodých projektech 
 v České republice i v zahraničí
• Moderní tréninkový program s možností stálého vzdělávání a práci 
 s nejmodernějšími technologiemi
• Osobního karierního konzultanta, který Ti bude asistovat s vývojem a směrem
 tvé kariéry
• Jasně definovaný proces karierního růstu založený na pravidelném 
 a transparentním hodnocení výkonu pracovníků.
• Skvěle kolegy a multikulturní prostředí s využitím a rozvojem jazykových 
 dovedností
• Unikátní firemní kulturu založenou na respektu k jednotlivci a utvářenou 
 naším etickým kódem 
• Zábavu a skvělý tím lidí na různých firemních akcích
• Atraktivní finanční ohodnocení a širokou škálu zaměstnaneckých výhod 
 a firemních slev
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www.provys.com© DCIT, a.s., PROVYS Division

Pracujeme pro TV stanice

“Přepni se k nám.”

Software Solutions for Media

Vyvíjíme software pro televizní, 
rozhlasové a internetové vysílání, 
řízení výroby, prodej reklamy, 
správu obsahu a autorských práv,
archivaci a procesní řízení. 

HLEDÁME KONZULTANTY 
A PROGRAMÁTORY

 

.NET C#, SQL, PL/SQL
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LMC vyvíjí a provozuje online služby pro svět práce 
a vzdělávání pro více než milion uživatelů. Naším 
snem je, aby lidé měli svoji práci rádi. 

Od ledna 2018 rozjíždíme nový trainee program pro 
studenty a absolventy VŠ Talent Incubator. Vyber si, 
co by tě nejvíc zajímalo:

PHP Developer  |  R&D Data Scientist  |  BI Analyst

Program je na 1,5 roku, placený plus dovolená, firemní 
čajovna atd. Může to být klidně tvoje první pracovní 
zkušenost. Rozhodující je nadšení. 

Přihlaš se už teď na lmc.jobs.cz nebo pošli svoje CV 
či profil na LinkedIn na jakub.macura@lmc.eu.



PROČ PRACOVAT V PROFINITU

Naši konzultanti se zabývají analýzou,
návrhem a vývojem IT řešení. Většinou
působí přímo u zákazníků. Právě 
schopnost a možnost pracovat na 
různých projektech je to, co je na 
práci v Profi nitu unikátní. 

U nás je možné získat zkušenosti 
rychle a do hloubky. Koho láká jedna
oblast, stane se v ní opravdovým

expertem a rozvíjí dál naše 
kompetence.

Nejsme korporace, kde hraje roli 
“politika” nebo tisíc pravidel 
a nařízení. Projektový charakter 
a dobrá organizace práce umožňuje 
také fl exibilní možnosti úvazků 
podle studijních nebo rodinných 
povinností.

PROFINIT EDUCATION

Podporujeme vzdělávání v technických
i obchodních oblastech. Každý náš 
specialista prochází programem 
Profi nit Education, který zahrnuje 
školení pokrývající business (např. 
bankovnictví, pojišťovnictví, telco, …),
technologie a nástroje, problematiku 
softwarového inženýrství i soft-skills 
(např. prezentační a obchodní
dovednosti, krizová komunikace, ...).

Kromě toho v Profi nitu máme 
odborné komunity na diskuzi 
témat technologických i disciplín 
softwarového inženýrství, knihovnu 
plnou odborné literatury a účastníme
se odborných konferencí. Lze 
také získat certifi kace nejen na 
technologie, ale například i pro 
projektové řízení, architekturu 
a podobně.

Pošli svoje CV na kariera@profi nit.eu nebo
hledej více informací na našem webu:

PRÁCE,
KTERÁ MÁ

SMYSL

OTEVŘENOST

FLEXIBILITA

NOVÉ
ZNALOSTI

OCENĚNÍ

Projekty,
na kterých je

závislý business
našich klientů.

Široká
paleta projektů

a fl exibilní
úvazky.

Nejsme
korporace, 

respektujeme 
názory kolegů.

Nabízíme
motivující odměnu
a balíček užitečných 

benefitů.

Na projektech 
i v rámci vzdělávcího
programu Profi nit

Education.

www.profi nit.eu/kariera
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Kdo jsme
Rockwell Automation je celosvětovou 

společností zabývající se průmyslovou 

automatizací, která je pravidelně oceňována 

za inovativnost svých řešení. Těchto úspěchů 

dosahujeme díky našemu největšímu 

bohatství – talentovaným zaměstnancům, 

kteří dokáží inspirovat a motivovat. 

I ty máš možnost přidat se k nám, získat tak 

cenné zkušenosti a nastartovat svou kariéru 

tím správným směrem.

Výpis konkrétních pozic nalezneš na našich kariérních stránkách 
www.rockwellautomation.cz v sekci Kariéra.

PRAM Rockwell Automation_inzerce_dvě_strany_140x202_V3.indd   2 30.10.17   11:24
Výtažková azurováVýtažková purpurováVýtažková žlutáVýtažková černá

Koho hledáme?

 ■ Mladé, ambiciózní studenty či čerstvé absolventy s otevřenou myslí
 ■ Kreativce z oblasti datové analýzy
 ■ Odvážlivce, kterým nejsou cizí pojmy HTML 5 a Java
 ■ Šikuly, kteří rádi testují nejen sebe, ale i C/C++, Python a webové technologie
 ■ Vizionáře, kteří své nápady dokáží realizovat
 ■ Týmové hráče, kteří se nestydí projevit svůj názor
 ■ Pohodáře, kteří se neberou zase tak moc vážně

Co nabízíme?

 ■ Moderní kancelářské prostory v Praze s výbornou dostupností MHD
 ■ Přátelský kolektiv
 ■ Sofi stikovaný systém vzdělávání
 ■ Zázemí silné americké společnosti, lídra v oblasti průmyslové automatizace
 ■ Flexibilní pracovní dobu
 ■ Zajímavé zaměstnanecké benefi ty
 ■ Každodenní využití anglického jazyka

Má tvůj kariérní růst připomínat 
raketový start? Chceš se podílet 
na vývoji a testování inovativních 
řešení? Staň se členem našeho 
R&D týmu.

Výpis konkrétních pozic nalezneš na našich kariérních stránkách 
www.rockwellautomation.cz v sekci Kariéra.

PRAM Rockwell Automation_inzerce_dvě_strany_140x202_V3.indd   3 30.10.17   11:24
Výtažková azurováVýtažková purpurováVýtažková žlutáVýtažková černá
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Why not? Now, is a great time to be at CEMEX as we are well-positioned 
to grow and succeed. We are a dynamic organization providing unique 
development opportunities for employees as we understand that our biggest 
advantage are our people.
Using the latest technologies, we develop innovative business processes 
designed to improve our commercial operational model and operational 
excellence in constantly changing markets. Our Digital Enablement and IT 
teams are constantly evolving, researching, designing, implementing new 
technologies and global processes to streamline operations in CEMEX.
We are passionate, technically savvy, energetic people who love challenges 
and learning. Our teams are multinational with people from all over the 
world, enjoying the benefits of a diverse community, creative in solutions and 
approaches. We work and coordinate projects as a chain, with every link 
being equally important in creating value for the business and our customers.
At CEMEX, we are not just building the future, we are building a digital future.

•  Data Science Analyst
• Business Process Analyst
• Software Engineer (Mobile Developer)
• Software Engineer (Web Developer)
• UX/UI Designer
• Change Management Consultant
• More junior positions: http://cemex.jobs.cz/
Interested? Send us your CV or contact me on LinkedIn:  
Lenka Pávová, lenka.pavova@cemex.com

WHY CEMEX?

WHAT´S IN IT FOR YOU?

WHO ARE WE LOOKING FOR?

•  A unique chance being part of the most important IT project in the history of 
the company and an opportunity to contribute to building our new future

• Work in a modern and cool design office in Prague
• Responsibilities and tasks with global impact in a multicultural environment
•  Designing, developing and suggesting solutions – no maintenance or ticketing
• A broad range of opportunities for personal growth
•  Notebook and mobile phone for both business and private use within the CZ
•  Other benefits: coffee, tea & soft drinks, fresh fruit & vegetable every day,fully 

covered meal vouchers, 5 weeks of holidays, regular massages at work, 
pension contribution, FlexiPass, Multisport Card, etc.)
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DEKÓDUJEME A 
ZPRACOVÁVÁME 

LETECKÁ 
RADAROVÁ 

DATA...

POMÁHÁME 
LETECKÝM

DISPECERUM
RÍDIT PROVOZ 
VE VZDUŠNÉM
PROSTORU...

ZPRACOVÁVÁME 
LETOVÉ PLÁNKY, 

VYVÍJÍME
SYSTÉMY RÍZENÍ, 

POCÍTÁME
TRAJEKTORII...

ZOBRAZUJEME
RADAROVÁ DATA 
NAD VYBRANOU 

OBLASTÍ
VZDUŠNÉHO
PROSTORU...

JSME CESKÁ
NEKORPORÁTNÍ 

FIRMA SE
SKVELÝM

TÝMEM LIDÍ...
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K
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Pro více informací a další pozice navštiv
http://www.csob.cz/kariera

Chceš pestrou práci, která tě neomrzí?

nevymýšlí důvody, ale způsoby
hlavu nemá na klobouky, ale na myšlení
umí si poradit a jen tak se nevzdává
věří, že dokonalé je to, kde nejde nic ubrat, ne kam nejde nic přidat
má nadšení a motivaci podílet se na řešení, která usnadňují klientům ČSOB život

Hledáme někoho, kdo 

Hledáme inovace, vymýšlíme řešení, vyjednáváme s businessem, odhadujeme 
náklady, děláme analýzy. Od jednoduchých až po komplexní projekty - pokaždé 
něco nového. Internetové bankovnictví, mobilní aplikace, weby, ochrana proti 
podvodům... Od všeho něco.

Do práce chodíme rádi

Business Analyst

Rozumím strategii businessu, vyznám se 
v jejich světě a mám přehled o IT 
systémech. Hodnotím projekty v rané 
fázi a pomáhám s výběrem těch, které se 
budou realizovat. Na projektech pak 
formuluji přání a sny zadavatelů do 
podoby požadavků.

Michal

IT Analyst

Umím pochopit požadavky, procesy 
a problémy, rozložit je na atomy a znovu 
složit do funkčností tak, aby pasovaly do 
architektury řešení. Funkční a datové 
modelování je můj denní chleba. A taky 
jazyk, kterým se domluvím s vývojáři.

Gabriela

Solution Architect

Znám detailně systémy, platformy, 
integrace a principy, na kterých vše stojí. 
Požadavky projektu od Business 
analytika přetvořím do struktury – 
architektury řešení, do které pak IT 
analytik umístí potřebné funkčnosti.

Martin

Nestavíme raketu ani atomovou elektrárnu. 
Zjednodušujeme obyčejné věci a to nás 
baví.
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Gemalto is the world leader in digital security, the top provider and the world’s
largest producer of complex digital and smart cards solutions, supplier 
of complex customer solutions and smart card services for all major mobile 
operators, bank houses and public services with annual revenues in 2016 
of € 3.1 billion and more than 15,000 employees operating out of 112 offices 
and 30 R&D centers, located in 48 countries.
Gemalto Prague has become an important part of international Gemalto and 
still grows in number of people but also different teams. The Prague office has 
currently over 350 employees of 28 nationalities.

W W W . G E M A L T O . C O M
R E C R U I T . P R A G U E @ G E M A L T O . C O M

G E M A LT O
W O R L D  L E A D E R  I N
D I G I T A L  S E C U R I T Y
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Kdo Jsme

„Czech – Born, Silicon Valley – Centric“
Jsme firma s pobočkami v San Franciscu, Praze a Brně. Využíváme nejnovější
technologie k vytvoření moderní, vysoce zabezpečené cloudové platformy
pro extrakci, správu a analýzu podnikových dat. Jsme dobří v tom, co děláme
- náš produkt využívá přes 40 % společností z žebříčku Fortune 500.

Co Děláme

V GoodData vyvíjíme vysoce dostupné distribuované komponenty v Erlangu
a Javě, zatímco UX tým designuje novou verzi javascriptové aplikace pro datové
analytiky. Nedílnou součástí týmu jsou administrátoři, kteří se starají o privátní
cloud, v němž databáze HP Vertica, PostgreSQL nebo MongoDB mají k dispozici
desítky TB paměti. Toto vše pak využívá náš algebraický engine, který automaticky
překládá sofistikované dotazy do SQL, aby uživatelé získali znalosti o svých datech
co nejrychleji.

Stáže v GoodData

Zajímá Tě funkcionální programování, baví Tě algebra,
umíš SQL? Nastartuj si skvělou kariéru právě u nás
a mrkni na QR kód (http://internship.gooddata.com/)

P O D P O R A  A   R O Z V O J 
T A L E N T Ů

[ PRACOVNÍ 

PŘÍLEŽITOSTI PRO 

STUDENTY ]

[ SEMINÁRNÍ 

TÝMOVÉ PRÁCE 

PRO STUDENTY ]

[ VEDENÍ 

BAKALÁŘSKÝCH 

A DIPLOMOVÝCH 
PRACÍ ]

[ P
ART

NER
ST

VÍ 

S T
EC

HNIC
KÝ

M
I 

UNIV
ER

ZITA
M

I ]

[ PODPORA 

ODBORNÉHO 

ROZVOJE ]

[ ZAJÍMAVÉ ČESKÉ I 

ZAHRANIČNÍ  

PROJEKTY ]

[ PRACOVNÍ  STÁŽ V ICZ ]

Kontakt:
www.i.cz 
hr@i.cz

ISO 13485
Registered

Medical Devices

ISO 27001
Registered

Information Security
Management

ISO 9001
Registered

Quality
Management
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THE DRIVE
TO DEVELOP

At JetBrains, code is our passion. For over 15 years we have strived 
to make the strongest, most e�ective developer tools  on earth.
By automating routine checks and corrections, our tools speed up 
production, freeing developers to grow, discover and create.

COME JOIN US
JetBrains o�ers full-time as well as part-time jobs, but also
internships with a flexible schedule year around.

Internships
All interns are involved in real projects, and just like sta� members 
they have a high level of autonomy and responsibility, choosing
their tasks and problems to solve.

Campus Ambassador Programme
Moreover, JetBrains has started Campus Ambassador Programme 
and welcomes Campus Ambassadors to help us provide software 
developers with wider choice of tools for their projects.

CONTACT US
All jobs can be found on our webpages www.jetbrains.com
or on our Czech Facebook profile JetBrainsCZ.
In case of any questions do not hesitate to contact us:
dana@jetbrains.com.

beat
your best

use and
trust our tools

4M+
countries
worldwide

140
employees
strong

690
industry awards
won over 15 years

300+

JOIN OUR TEAM
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• Management Consulting (IT 
Advisory, Data&Analytics, Business
Intelligence)

• Risk Consulting 
(Information Risk Management)

• Pojistná matematika
• Audit
• Daňové poradenství
• Deal Advisory

Na vysoké jsem se seznámila s IT.  
Svět velkého IT businessu jsem  
poznala až v KPMG.

Radka Haluzíková
Manager  
v Management Consultingu

Vše o práci v KPMG najdeš na
www.vyrostlijsme.cz
@kpmg_cz

Máme ti co 
nabídnout
Pomůžeme ti vyrůst v oborech:

inzerat_haluzikova_140x202mm.indd   1 10/24/17   2:47 PM



www.mewssystems.com

Bringing the hospitality industry 
into the 21st century.

MEWS_poster_den firem_A5.indd   1 31/10/2017   13:35
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We bring applications to production!

For over two decades mgm develops web applications for 
E-Commerce, Insurance and E-Government: Highly scalable, secure, robust.

More than 500 colleagues represent our vision: 
Innovation Implemented.

If you share our passion for Enterprise Software Development you‘ve found the place to be!
We are offering:

mgm technology partners s.r.o., Letenské náměstí 4/157, 170 00 Prag 7

jobs.mgm-tp.com

JOBS_CZ@MGM-TP.COM

Vroni, Karoline, Angelika, Tim and Karl at our „sun deck“ in Munich

Nice team and a warm working 
atmosphere. The Prague office 
is located in the heart of Letná. 

State-of-the-art tech stack: 
Java8, AngularJS, Typescript, 
Solr, Hybris and much more.

Flat hierarchies with a few 
managers and even fewer 
politics.

Develop mgm software 
solutions, eg. our mgm A12 
platform and mgm Cosmo.

Exciting projects: Team sizes 
from 5-30 people, from agile 
to long-term.

Flexible working hours, 
home office options, 
overtime regulations.

JOBS_CZ@MGM-TP.COM

We have a place for you.
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Oracle Czech

Follow us & join the conversation:

Take your first step towards becoming a pro: send your CV to monika.mikesova@oracle.com 
and tell us what kind of experience or knowledge you’re looking for. Or if you already have 
what it takes, check oracle.com/careers and apply for one of our many open full-time and 
part-time positions.

Our brand new office in Prague has what you 
need to be at the top of your game.

• Free in-office gym
• Terrace with an awesome view
• Suit-free culture and laid-back environment
• Work with cutting-edge tech developed in Prague
•• Teammates ready to help you learn as much as possible

UX development
Creative approach on what is visible for end users

Database Engineering
Performance tuning, PL/SQL development

Quality Assurance Engineering/Testing
Test analysts and test developers for automatic tests

Software Engineering
Programming languages: Java, C/C++, JavaScript, R, Python

Trying to reach the 
next level of your 
IT powers? 

Join one of the product development teams in Oracle!

3736

A  c a r e e r  h e r e  m e a n s  m a k i n g  a  
d i f f e r e n c e  i n  t h e  wo r l d ,  e m b r a c i n g 

c h a n g e  a n d  i n n ov a t i o n ,  a n d  
a lw ay s  s e e k i n g  n ew  a d ve n t u r e s .  

A R E  YO U  I N ? 

ncr.com/careers

© 2017 NCR Corporation                      17HR8118-1017 

NCR  

Rohanské nábřeží 29 
186 00 Praha 8 – Karlín

We enable nearly 700 million transactions a day. We are where 
you bank, shop, eat and travel, making the everyday easier. 

Whether checking in for a flight from your phone, depositing a check on the go, or paying  
with ease at your favorite restaurant, we are there. We’re leading the future of connected  
experiences and we want you to be a part of it.

17HR8118-UR_promo_Czech_Republic_sgn-V-1-4.indd   1 10/6/2017   4:50:47 PM
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SUSE bylo založeno roku 1992,  
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.

https://jobs.suse.com

Software Engineer

OpenStack Developer

Tools Developer

Kernel Developer
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NASTARTUJ
SVOU KARIÉRU
VE ŠKODA AUTO
Za kterou inovací budeš vidět ty?

Praxe a závěrečné práce
Odborná praxe ve ŠKODA AUTO je skvělou 
příležitostí, jak úzce spolupracovat s našimi 
odborníky ze všech oblastí.

Trainee program
Uč se, plánuj, koordinuj a rozvíjej se
ve ŠKODA Trainee programu. 

Doktorandský program
Aplikuj výsledky svého výzkumu
v reálném prostředí a dej své 
dizertační práci nový rozměr. 

Volné pracovní pozice
Staň se součástí nejprogresivnější 
české fi rmy a tvoř s námi budoucnost 
automobilového průmyslu.

SKODAAUTOKariera WeAreSKODA ŠKODA AUTO a.s.www.skoda-kariera.cz
Přihlas se právě teď na: 

<>Letní stáž

pro vývojáře

Přijď se domluvit na náš stánek nebo napiš na job@tipsport.cz a do předmětu dej <Letni staz>

Pokud máš dobrý základ Javy, je to prácička přesně pro Tebe. Tříměsíční stáž začíná koncem června.
Že už máš naplánovanou dovolenou? Nevadí, harmonogram doladíme společně, volno dostaneš.

PS: Jsme fakt super firma 

- práci na systémech, které si sami tvoříme a optimalizujeme na vysokou zátěž
- (obsluhují tisíce dotazů a poskytují služby 24/7)

- vyzkoušíš si vývoj na reálném projektu 
- seznámíš se se zákulisím průmyslu kurzových sázek 

- v neposlední řadě �nanční odměna

Rozumíš si s Javou a hledáš si job na tohle léto?
Přihlas se na naši letní placenou stáž!

A CO TI  STÁŽ U NÁS PŘINESE?



Je spousta míst, kde ti dají práci. My v Unicornu k tomu ale přidáme ten správný náboj! 

Patříme mezi nejvýznamnější firmy v oblasti informačních a komunikačních technologií v Evropě. Dáme ti 

příležitost vyvíjet řešení pro největší společnosti na trhu a podílet se na mezinárodních projektech. 

K tomu přidáme komplexní systém vzdělávání našich spolupracovníků, jedinečnou možnost kariérního růstu a 

spoustu zábavy i po práci. U nás zkrátka můžeš pracovat tak, abys z toho něco měl a aby tě to bavilo!

·         Více než 26 let na trhu

·         17 vývojových center v Evropě

·         Projekty ve 25 zemích 

Nabízíme 

·         Trainee programy i dlouhodobé vzdělávání v oboru

·         Juniorní i seniorní pozice v oblasti vývoje software (analýza, testování, vývoj)

·         Významné IT projekty v ČR i v zahraničí - možnost krátkodobých výjezdů i dlouhodobých alokací

·         Možnost dynamického kariérního růstu a zázemí stabilní společnosti

·         Nabídku neobvyklých benefitů

Hledáme 

Hledáme schopné lidi, kteří chtějí pracovat v IT. Práce s talenty nás baví, proto jim dáváme jedinečnou možnost 

kariérního růstu. 

·         Studenty vysokých škol technického nebo ekonomického zaměření.

·         Absolventy VŠ do 2 až 3 let od ukončení školy.

·         A jestli jste studovali, školu třeba nedokončili, ale máte zkušenosti z oboru, tak to zkuste taky!

Přijímací proces 

Chceš se dozvědět víc? Mrkni na www.damevamnaboj.cz. Nebo nám rovnou pošli svoje CV na 

info@damevamnaboj.cz. Rádi se s tebou potkáme a projdeme si možnosti naší spolupráce. 
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T-MOBILE NEJSOU POUZE 
TELEKOMUNIKACE, 
ITy můžeš být jedním z nás
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Baví tě programování, práce s daty nebo by ses chtěl/a podílet na vývoji nejmodernějších 
technologií? I takhle může vypadat kariéra u nás. Věříme, že technologie mají 
lidem zjednodušovat a zpříjemňovat život. A dobře víme, že být nejlepší a neustále 
posouvat hranice můžeme jen se správnými lidmi. Jestli se nebojíš výzev, u kterých 
můžeš nasbírat zajímavé zkušenosti, pojď do toho s námi. Dej nám o sobě vědět 
on-line www.t-mobile.cz/zamestnani nebo se stav v našem stánku a promluv si 
s našimi IT kolegy o tématech, na kterých pracují. 

TMOBI160666-01 IT Career Market 148x210.indd   1 14/10/2016   12:35
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Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i.

CO ZKOUMÁME KDE SE TO UPLATNÍ

www.it.cas.cz

Dynamika tekutin
Přenos tepla a hmoty
Mechanika kontinua
Molekulární dynamika
Kvantová mechanika
Termodynamika
Dynamika mechanických systémů
Biotermodynamika
Multifyzikální problémy a interakce
Elektrofyzika
Výkonová elektronika
Chování materiálů
Vývoj numerických metod a HPC

Aerodynamika
Letectví
Energetika
Životní prostředí
Lékařství
Skladování energie
Přeměny energie
Nové a inteligentní materiály
Pokročilé výrobní technologie
Bezpečnost kritických infrastruktur
Strojírenství

CHCEŠ SI V PRÁCI HRÁT?
CHCEŠ MÍT PŘÁTELE PO CELÉM SVĚTĚ?

CHCEŠ DĚLAT NA NĚČEM, CO TĚ BAVÍ?
CHCEŠ JÍT HLOUBĚJI POD POVRCH?

TAK POJĎ DĚLAT VĚDU!

Bez chytrých inženýrů 
by chytrá auta 

daleko nedojela.

CHYTRÁ AUTA POTŘEBUJÍ CHYTRÉ HLAVY.
Není nás vidět a stejně jsme přítomni. V podobě sebeparkovacích aut, 
adaptivního tempomatu nebo hlídání mrtvého úhlu při předjíždění. 
Vyvíjíme a vyrábíme technologie pro autonomní auta zítřka.
Objevte možnosti kariéry na prace.valeo.cz.



STÁŽE

PREZENTACE FIREM

PORADENSKÉ PUBLIKACE

JOBFAIRY

TRAINEE PROGRAMY

VOLNÁ MÍSTA

EXKURZE
OBOROVÉ SOUTĚŽE

Najdeš u nás ...

...  možnost konzultací  
o pracovním uplatnění a další

careermarketwww. .cz

Stačí se jen registrovat  
a informace přijdou samy za tebou.
Kontakt:   info@careermarket.cz | www.careermarket.cz | Prouskova 1724, 511 01  Turnov | tel.:  481 311 148
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KONTAKTY:

www.careermarket.cz
kpc@careermarket.cz

www.mff.cuni.cz
ovvp@dekanat.mff.cuni.cz

www.matfyzak.cz
spolek@matfyzak.cz


