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O FIRMĚ
Jsme fi rma s jedinečným rozsahem portfolia služeb pokrývající oblasti architektury, dopravy, 
průmyslu, energetiky, stavebnictví a infrastruktury. 1. ledna 2020 se čtyři velké fi rmy spojily 
v nového lídra na trhu, česko-skandinávskou společnost AFRY CZ.

Pro naše pobočky v Praze, Plzni, Brně, Českých Budějovicích a Ostravě  hledáme stážisty 
i stálé kolegy. 

Proč u nás pracovat?
• Nabídneme ti zajímavou práci ve stabilní nadnárodní společnosti.
• Můžeš se s námi podílet na mezinárodních projektech.
• Je tu pro tebe možnost osobního rozvoje a zahraničních stáží.
• Pomůžeme ti s vedením bakalářské nebo diplomové práce.
• Pracovní úvazek přizpůsobíme tvým časovým možnostem.
• Můžeš  u nás používat nové technologie (např. BIM).

OBOR PŮSOBENÍ FIRMY
Projekční a konzultační činnost: 
• dopravní plánování a inženýrství
• silnice 
• železnice 
• mosty, tunely a inženýrské konstrukce
• pozemní stavby a architektura
• průmysl, energetika

NABÍDKA UPLATNĚNÍ VE FIRMĚ
• plný úvazek vhodný i pro absolventy
• částečný úvazek při studiu
• krátkodobé stáže a brigády

STUDIJNÍ PODPORA
Firma poskytuje témata pro:
• bakalářské práce
• diplomové práce

KONTAKT
MONIKA.BERGEROVA@AFRY.COM
WWW.AFRY.CZ

afry cz



o firmě
Jsme Alza.cz, vizionářská firma, lídr v oblasti e-commerce a logistiky, s 26 letou historií 
na českém trhu. V současnosti máme více než 2000 zaměstnanců v ČR, v Maďarsku, 
Rakousku a na Slovensku a neustále nabíráme nové. Zájem máme nejen o odborníky s praxí, 
ale také o čerstvé absolventy, zejména z oborů logistika, IT, marketing a HR.  

Proč to u nás budeš milovat? 
I když jsme velká firma, na formálnost si nepotrpíme - oblečení dle nálady a příležitosti, děti 
i psy na pracovišti vítáni. Dáváme příležitost mladým lidem realizovat své nápady a rychle 
růst do odborných i manažerských rolí. Důkazem je průměrný věk našich ředitelů. Milujeme 
rychlost a změny, proto je u nás důležitá nejen inteligence, ale hlavně píle a vysoké pracovní 
nasazení. Tento způsob práce vyžaduje semknutost kolektivu a připravenost pomáhat 
si v těžkých chvilkách.   

Koho hledáme?  
Nároky na znalosti a dovednosti se různí. Jinak je pro nás klíčový zdravý selský rozum, 
pozitivní vztah ke změnám a k technologiím všeho druhu, schopnost dodat v krátkém čase 
vynikající pracovní výsledky a nezhroutit se pod prvním tlakem.  

obor působení firmy
• logistika
• doprava

nabídka uplatnění ve firmě
• krátkodobé stáže a brigády
• ukončený absolvent na plný úvazek
• možnost částečného úvazku již během studia

studijní podpora
Firma poskytuje témata pro:
• bakalářské práce
• diplomové práce
• disertační práce

kontakt
SILVIE.KLOUCKOVA@ALZA.CZ

alza

Nejsme úplně normální fi rma, a to nejen proto, že nás reprezentuje 
zelený mimozemšťan, který rád rozbíjí staré spotřebiče. Rádi 
děláme věci po svém, prošlapáváme nové cesty, uskutečňujeme 
nápady, které se jiným zdají šílené. Jsme tišší introverti i energičtí 
exhibicionisté, křehké duše i otřesní cynici, kravaťáci i kraťasáci. 
Každý jsme jiný, ale dohromady tvoříme Alzu. Nechceš se připojit?

#WeAreAlza

Sales and 
Purchasing

Finance

IT

Expanze 
a Facility

HR

Marketing

Vendor partneři Logistika

Péče o zákazníky

Prodejní síť



O FIRMĚ
AŽD Praha je významným českým dodavatelem a výrobcem zabezpečovací, telekomunikační, 
informační a automatizační techniky, zejména se zaměřením na oblast kolejové a silniční 
dopravy včetně telematiky a dalších technologií. Společnost zajišťuje výzkum, vývoj, 
projektování, výrobu, montáž, rekonstrukce a servis zařízení, systémů i investičních celků 
v těchto hlavních oblastech: železniční doprava, provoz metra a závodová doprava, oblast 
telekomunikačních a radiových systémů, telematické aplikace, signalizační a parkovištní 
systémy, nové telefonní a rozhlasové systémy pro řízení železniční dopravy a pro informování 
cestujících.
Vyráběné produkty zachycují nejnovější technické a užitné trendy.

OBOR PŮSOBENÍ FIRMY
• kolejová doprava
• silniční telematika
• telekomunikace
• systémy řízení metra

NABÍDKA UPLATNĚNÍ VE FIRMĚ
• krátkodobé stáže a brigády
• možnost částečného úvazku při studiu
• ukončený absolvent na plný úvazek

kontakt
PERSONALNI@AZD.CZ

ažd

AŽD

» Kolejová doprava
» Silniční telematika
» Telekomunikace
» Systémy pro řízení metra 

ZAMĚŘUJEME SE NA OBLASTI: NABÍZÍME:

» Stipendijní program pro  
   studenty VŠ
» Vykonávání odborné praxe
» Prázdninové brigády
» Přivýdělek v podobě dohod 
   konaných mimo pracovní poměr
» Volné pacovní pozice  
   i pro absloventy

Nabídka volných
pracovních pozic  personalni@azd.cz

   www.azd.cz

PŘEDNÍ ČESKÝ DODAVATEL

MODERNÍCH ŘÍDICÍCH

A ZABEZPEČOVACÍCH

SYSTÉMŮ PRO DOPRAVU



O FIRMĚ
Jsme největší český železniční nákladní dopravce. 
Nabízíme přepravu široké škály zboží od surovin po výrobky s vysokou přidanou hodnotou, 
přepravu kontejnerů, mimořádných zásilek, pronájem železničních vozů, vlečkové a další 
přepravní a logistické služby.
Zajišťujeme vnitrostátní i mezinárodní přepravu dle požadavků našich klientů.

OBOR PŮSOBENÍ FIRMY
• železniční doprava a přeprava
• logistika

NABÍDKA UPLATNĚNÍ VE FIRMĚ
• krátkodobé stáže a brigády
• ukončený absolvent na plný úvazek
• možnost částečného úvazku již během studia

STUDIJNÍ PODPORA
Firma poskytuje témata pro:
• bakalářské práce
• diplomové práce
• disertační práce

KONTAKT
VOLNAMISTA@CDCARGO.CZ

čd cargo Největší nákladní železniční dopravce v ČR

Přepravujeme v rámci celé ČR i Evropy. Jsme držitelem licence
k provozování nákladní drážní dopravy v České republice, 
Rakousku a Německu a prostřednictvím dceřiných společností 
s kapitálovou účastí i v Polsku a na Slovensku. 
Našim zákazníkům nabízíme logistická řešení na míru, 
včetně zajištění přepravy v zahraničí. Jsme lídrem 
v používání moderní technologie Innofreight.

Ostatní služby

■  Logistické služby     ■   Vlečkové služby    ■  Celní služby

        ■  Mimořádné zásilky     ■  Bezpečnostní poradci

                 ■  Pronájem vozů     ■  Opravy vozidel

www.cdcargo.cz

ČD Cargo, a.s. 
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O FIRMĚ
Společnost ČD – Informační Systémy, a.s. vznikla roku 2011 a v návaznosti na vznik dceřiných 
společností jsme sami začali fungovat jako skupina.V roce 2016 se naší první dcerou stala 
společnost ODP Software. s.r.o. a v roce 2017 se k nám přidala společnost CHAPS spol. s.r.o., 
jejíž součástí jsou společnosti CSAD SVT Praha s.r.o. a firma INPROP, s.r.o, která působí 
na slovenském trhu.Koncem roku 2019 jsme se dále rozrostli o společnost 
UniControls-Tramex, s.r.o. Těmito akvizicemi se rozšířilo portfolio služeb, které můžeme 
našim zákazníků nabídnout. Aktuálně pokrýváme komplexní zajištění IT služeb v oblasti 
dopravy, přepravy a logistiky. Nadále, teď jako skupina, se zaměřujeme na poskytování ICT 
služeb v oblasti dopravy a logistiky, mezi které patří vývoj a provoz aplikací, služby systémové 
integrace, ERP systémů a také podpora i servis výpočetní techniky. Převážnou část našeho 
portfolia tvoří služby poskytované společnostem ze Skupiny České dráhy.

OBOR PŮSOBENÍ FIRMY
• železniční doprava
• silniční doprava
• logistika

NABÍDKA UPLATNĚNÍ VE FIRMĚ
• krátkodobé stáže a brigády
• ukončený absolvent na plný úvazek
• možnost částečného úvazku již během studia

STUDIJNÍ PODPORA
Firma poskytuje témata pro:
• diplomové práce

KONTAKT
KATERINA.ANTELMANOVA@CDIS.CZ

čd 
informační
systémy



cr project

O FIRMĚ
Společnost CR Project s.r.o. je projektová, konzultační a inženýrská kancelář, specializovaná 
na komplexní řešení problematiky dopravní infrastruktury malých a středních měst, jakož 
i velkých územních celků.
Pro své zákazníky fi rma zajišťuje konzultace a všechny druhy studií, zpracování projektových 
dokumentací včetně provedení potřebných průzkumů, zajištění navazující inženýrské 
činnosti a konečně i stavebního dozoru při realizaci stavby. 

OBOR PŮSOBENÍ FIRMY
• silniční doprava
• doprava

NABÍDKA UPLATNĚNÍ VE FIRMĚ
• krátkodobé stáže a brigády
• možnost částečného úvazku již během studia
• ukončený absolvent na plný úvazek

STUDIJNÍ PODPORA
Firma poskytuje témata pro:
• bakalářské práce
• diplomové práce
• disertační práce

KONTAKT
PERSONAL@CRPROJECT.CZ

SILNICE A DÁLNICE   |   MĚSTSKÉ KOMUNIKACE   |   ÚZEMNĚ-PLÁNOVACÍ  DOKUMENTACE   |   GEOTECHNICKÉ STAVBY

MAPOVÁNÍ   |   INVESTIČNÍ VÝSTAVBA   |   OSTATNÍ INŽENÝRSKÉ STAVBY   |   INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE   |   OSTATNÍ SLUŽBY



O FIRMĚ
DB SCHENKER je jedním z předních světových poskytovatelů integrovaných logistických 
řešení a globálních spedičních služeb. Zajišťuje mezinárodní výměnu zboží formou silniční, 
železniční, letecké a námořní přepravy. Je specialistou na řízení dodavatelského řetězce 
a poskytování komplexních logistických řešení od přeprav, skladování a distribuce až po 
řízení toku informací. Kromě inovačních řešení nabízí komfort komplexních služeb, 
individuální přístup, vysokou profesionalitu a oporu spolehlivého partnera. Při poskytování 
služeb společnost dbá na ochranu životního prostředí a zdrojů. Rovněž přebírá aktivní 
roli při utváření sociálního a ekonomického prostředí a snaží se přinášet užitek nad rámec 
společnosti.

OBOR PŮSOBENÍ FIRMY
• letecká přeprava
• námořní přeprava
• silniční přeprava
• železniční přeprava
• celní služby
• nadrozměrná přeprava
• skladová logistika
• supply chain management

NABÍDKA UPLATNĚNÍ VE FIRMĚ
• krátkodobé stáže a brigády
• možnost částečného úvazku již během studia
• ukončený absolvent na plný úvazek

STUDIJNÍ PODPORA
Firma poskytuje témata pro:
• bakalářské práce
• diplomové práce

KONTAKT
MARKETA.VODICKOVA@DBSCHENKER.COM

db schenker

Hledáte práci, kde se budete moci realizovat? 
Přijďte mezi nás. Do DB Schenker.
Na zeměkouli existuje jen velmi málo míst, kam nejsme schopní přepravit cokoliv, co klient 
potřebuje. Jsme jedna z největších logistických firem na celém světě. V České republice 
působíme už 27 let a čtvrt století našeho působení provází souvislý a především udržitelný 
růst. Rádi přijímáme výzvy, ale myslíme dlouhodobě a nenecháváme se znejistit přelétavými 
trendy. V naší práci nás nezastaví žádný živel – patříme k lídrům v námořní i letecké přepravě. 
Vynikáme díky naší husté pozemní přepravní síti, včetně té železniční.

Jsme ve světě doma

Každý den řešíme zakázky a komunikujeme s kolegy 
ze zahraničí na vzdálenosti mnoha tisíců kilometrů. 
Přestože neustále jednáme globálně, snažíme se 
vždy myslet lokálně. Jako zastoupení nadnárodní 
společnosti máme velkou dávku autonomie a důvěry, 
která je do nás vkládána. Proto se snažíme chovat 
podle těch nejvyšších etických a ekologických zásad. 
Plně si uvědomujeme, že jsme součástí místní 
komunity a sami o sobě jsme silný tým, který se skládá 
z dobře motivovaných a výkonných srdcařů. Do své 
práce dáváme maximum.

Na nic si nehrajeme, ale hrajeme si

DB Schenker je pro každého zaměstnance jedinečnou 
příležitostí k seberealizaci, profesnímu i osobnímu 
růstu. Každodenní spolupráce s kolegy, kteří jsou 
vynikajícími odborníky ve své práci, přináší mnoho 
příležitostí. Nejsme neosobní korporace, ale tým, 
který se vzájemně podporuje a radí si. Myslíme 
na zdraví našich zaměstnanců a počítáme do něj 

i zdravou soutěživost. Sport je pro nás radostí a šancí 
utužit vztahy, proto jsme rádi za každou sportovní 
akci, které se může náš tým zúčastnit. Snažíme se 
zapojit všechny pobočky a oddělení, včetně vedení.

Lhostejnost nám je cizí

Naše snahy pomáhat ostatním zdaleka nezůstávají 
jenom v teoretické rovině a děláme to hned několika 
způsoby. Tam, kde je potřeba, s nadšením přidáme 
pomocnou ruku. Chráníme a zlepšujeme životní 
prostředí. Sázíme stromky, likvidujeme černé skládky. 
Samozřejmě se soustředíme i na pomoc lidem 
v těžké životní situaci, jako jsou třeba handicapovaní 
nebo děti bez domova. Expertní znalost logistiky 
nám umožňuje pomoci způsobem, který je pro 
ostatní často nedosažitelný. Vkládáme know-how 
DB Schenker do služeb humanitárních projektů, které 
potřebují podporu v nejrůznějších druzích přepravy

Více na:
https://www.dbschenker.com/cz-cs/kariera
https://www.proudly.cz/firmy/1442/db-schenker

Přijďte 
mezi nás.



O FIRMĚ
Jsme Deloitte. A pomáháme špičkám českého a světového byznysu v oblastech jako jsou 
digitální technologie, robotizace, technologické inovace, Cyber Risk, IT audit a mnoho dalších. 
V ČR je nás více než 1000 a hledáme nové posily do kanceláří v Praze a v Brně. Rádi tě 
přijmeme do našeho kolektivu.
 
Pod značkou „Deloitte“ působí a spolupracují desítky tisíc prvotřídních odborníků 
v nezávislých společnostech po celém světě. Společnost Deloitte v České republice 
je předním poskytovatelem služeb v oblasti auditu, daní, právního, finančního a podnikového 
poradenství i řízení rizik. Veškeré služby zajišťuje díky špičkovým tuzemským i zahraničním 
expertům. I ty se můžeš stát jedním z nich.

OBOR PŮSOBENÍ FIRMY
• poradenství v oblasti dopravy

NABÍDKA UPLATNĚNÍ VE FIRMĚ
• krátkodobé stáže a brigády
• možnost částečného úvazku již během studia
• ukončený absolvent na plný úvazek

STUDIJNÍ PODPORA
Firma poskytuje témata pro:
• diplomové práce

KONTAKT
LFILIP@DELOITTECE.COM
RKRALOVICOVA@DELOITTECE.COM

DELOITTE Strategy & Operations  
konzultant (transport tým)
Jsme kreativní tým, který pomáhá klientům v oblasti dopravy 
realizovat velké věci. Připravujeme nasazení významných IT 
a telematických systémů, zajišťujeme manažerům správná data pro 
jejich rozhodování, radíme klientům, jak lépe prodávat jejich produkty, 
zapojujeme se také do dalších projektů, které zlepšují dopravu v ČR. 
Pomáháme klientovi s dodáním kompletního řešení – často jsme tak 
součástí celého příběhu – začneme u definice záměru a končíme při 
nasazení systému nebo změny do ostrého provozu. Výstupem naší 
práce tak není dokument, ale fungující řešení.

© 2020 Pro více informací kontaktujte Deloitte Česká republika.

Co budeš dělat ty?

 • Řešit zajímavá témata v různých 
segmentech dopravy (silniční, železniční 
/ osobní, veřejná, nákladní doprava)

 • Navrhovat změny firem ve prospěch 
jejich výsledků a zákazníků

 • Navrhovat nová technologická řešení 
pro každodenní použití

 • Setkávat se s předními manažery 
a odborníky

 • Podílet se na implementaci toho, co 
společně vymyslíme

 • Pracovat s dodavateli velkých systémů 
a připravovat firmy na nasazení těchto 
systémů

Jaké máš předpoklady?

 • Máš vystudovanou VŠ ekonomického 
nebo dopravního směru (jsi čerstvý/á 
absolvent/ka nebo uchazeč/ka s 1–2 
roky praxe)

 • Máš strukturované a analytické myšlení, 
jsi schopen/a přehledně skládat 
argumenty a obhájit si svůj názor

 • Umíš provést základní finanční 
posouzení obchodního případu/
projektu

 • Umíš slušně pracovat s MS Office 
(zejména Power Point a Excel, ostatní  
tě naučíme)

 • Máš rád/a technologie a baví tě sledovat 
trendy

 • Jsi týmový hráč

 • Zajímá tě téma dopravy

Co jako konzultant/ka v Deloitte získáš?

 • Možnost učit se od zkušených kolegů, 
kteří jsou odborníci v oboru dopravy

 • Možnost zapojit se do zajímavých 
dopravních projektů, které zlepšují 
dopravu v ČR

 • Přátelský tým

 • Podporu profesního rozvoje (mentoring, 
odborná školení, certifikace)

 • Balíček benefitů (Cafeterie, 5 týdnů 
dovolené, stravenky, sick leave, cestovní 
pojištění, řadu firemních akcí v průběhu 
roku)

Líbí se ti tato pozice? Pošli nám svůj životopis na rkralovicova@deloittece.com 

Rádi se s tebou potkáme. 

Také můžeš mrknout na naše kariérní stránky: www.jsmedeloitte.cz/volne-pozice



O FIRMĚ
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 světa.

OBOR PŮSOBENÍ FIRMY
• letecká doprava

NABÍDKA UPLATNĚNÍ VE FIRMĚ
• možnost částečného úvazku již během studia
• ukončený absolvent na plný úvazek

STUDIJNÍ PODPORA
Firma poskytuje témata pro:
• bakalářské práce
• diplomové práce

KONTAKT
J.KRASNY@ERA.AERO

era

BEYOND RADAR

STAŇTE SE SOUČÁSTÍ FIRMY,
KTERÁ PÍŠE HISTORII

Navazujeme na tradici vývoje českých sledovacích systémů, které určují přesnou 
polohu všech vzdušných cílů a tím zvyšují bezpečnost létání.

AKTUÁLNÍ VOLNÉ POZICE:
• Obchodní inženýr
• Specialista zákaznické podpory
• Projektový manažer pro dodávky 

civilních systémů
• Vývojář HW a SW

PRACOVIŠTĚ:
• Pardubice, Praha, Brno, 

Strakonice, Uherské Hradiště

HLEDÁME NOVÉ KOLEGY: 
• I v řadách absolventů škol
• Pro civilní a vojenské projekty
• Možnost stáží během studia

KONTAKT:

ERA a.s.
Průmyslová 462
530 03 Pardubice

Bc. Jindřich Krásný
e-mail: j.krasny@era.aero
tel.: 770 155 871 www.era.aero

Více na: kariera.era.aero



O FIRMĚ
Společnost Integra Consult Central Europe, a.s a Integra Consult A / S (Integra) je dánská 
poradenská společnost v soukromém vlastnictví, která má více než 30 let zkušeností 
s poskytováním poradenských služeb pro letecký a obranný průmysl.
Firma poskytuje poradenství v oblasti Air Traffi  c Management, Airports, Regulation a působí 
ve více než 30 zemích a  na 5-ti kontinentech.

OBOR PŮSOBENÍ FIRMY
• letecká doprava

NABÍDKA UPLATNĚNÍ VE FIRMĚ
• krátkodobé stáže a brigády
• možnost částečného úvazku již během studia
• ukončený absolvent na plný úvazek

STUDIJNÍ PODPORA
Firma poskytuje témata pro:
• bakalářské práce
• diplomové práce

KONTAKT
LUJ@INTEGRA.DK

integra
OBOR PUSOBENÍ SPOLEČNOSTI:

Operations	&	Effectiveness
• Capacity	and	Cost	efficiency
• New	operational	concepts
• Procedures	and	airspace	design
• Airport	operations
• Safety	Assessments
• Expert	support

Planning	&	Projects	
• Strategic	Planning
• CNS/ATM	Master	Planning
• Project	&	Programme	Management
• Safety	Management	Systems

Infrastructure	&	Technology
• Technical	 Solution	 concepts	 and	

strategies
• ATM/CNS	systems	procurements
• Safety	Assessments
• Expert	support

Aviation	Law	&	Regulations
• Legal	&	Regulatory	support
• Compliance	Management

V	průběhu	let	provedla	společnost	Integra	poradenské	projekty	ve	více	než	60	zemích	pro	všechny	
typy	leteckých	organizací,	včetně:

• mezinárodní	organizace	(Evropská	komise,	EUROCONTROL,	ICAO,	NATO	atd.)
• Poskytovatelé	letových	navigačních	služeb
• Provozovatelé	letišť
• Vnitrostátní	orgány	a	vlády

Co Vám můžeme nabídnout 

• Zajímavé	platové	ohodnocení
• Flexibilní	pracovní	dobu	dle	studia
• Práci	na	částečný	pracovní	úvazek	s	možností	nabídky	velmi	zajímavého	zaměstnaneckého	

poměru	v	budoucnosti
• Rozvoj	znalostí	a	zkušeností	v	oboru	letectví

Kontakt pí.Lucie	Jíchová,		email: luj@integra.dk, www.integra.dk



O FIRMĚ
Logio je česká fi rma více než 150 expertů specializující se na řízení dodavatelských řetězců. 
Chceme měnit svět kolem sebe a přestat se zbytečným plýtváním. Děláme to již přes 15 let 
a za tu dobu jsme pracovali na skoro 2000 projektech pro mnoho významných fi rem jako 
ŠKODA AUTO, KOFOLA, NESTLÉ, STAROPRAMEN, MAKRO 
a mnoho dalších.
Vzhledem k tomu, že pracujeme v odvětví řízení dodavatelských řetězců, neděláme pouze 
obyčejnou logistiku, ale pomáháme fi rmám zpracovat strategie pro zásobování a distribuci 
jejich zboží nebo pomocí našich vlastních softwarových nástrojů optimalizujeme jejich 
zásoby nebo promoakce. 

OBOR PŮSOBENÍ FIRMY
• logistika
• supply chain management

NABÍDKA UPLATNĚNÍ VE FIRMĚ
• možnost částečného úvazku již během studia
• ukončený absolvent na plný úvazek

STUDIJNÍ PODPORA
Firma poskytuje témata pro:
• diplomové práce

KONTAKT
WORK@LOGIO.CZ

logio

Logio s. r. o., Evropská 2588/33a, 160 00 Praha 6 
 facebook.com/logiocz | www.logio.cz I www.logio.com

Sníš o tom, že budeš pracovat pro některou z českých či zahraničních 
TOP firem jako je např. Škoda Auto, Kofola, Nestlé, Staropramen nebo 
Ahold? Jen nevíš, pro kterou se rozhodnout? 

CO TAKHLE MÍT MOŽNOST PRACOVAT PRO VŠECHNY? 
Za 15 let existence Logia jsme realizovali téměř 2000 projektů pro 
klienty po celém světě. To, co děláme, děláme s láskou. Ukazujeme 
firmám i veřejnosti, že dodavatelské řetězce jsou klíčem k ekologické 
společnosti bez plýtvání. U nás poznáš do hloubky obchodní i výrobní 
firmy a budeš mít šanci jim pomoci stát se lepšími, úspornějšími 
a konkurenceschopnějšími. 

Práce v řízení dodavatelských řetězců je pestřejší, než se může zdát, 
a i ty si to můžeš vyzkoušet v rámci našeho Trainee programu.

STAŇ SE EXPERTEM

NÁŠ TRAINEE PROGRAM 

práce na zajímavých 
a různorodých projektech

mentoring od
zkušenějších kolegů

získání rozhledu 
a zkušeností

využití různých nástrojů 
(např. SIMIO, Python)

flexibilita a skvělá 
partu kolegů



O FIRMĚ
Společnost L’Oréal se věnuje kosmetickému průmyslu již více než 110let. Je světovou 
jedničkou ve svém oboru a leaderem v oblasti digitálních inovací, udržitelného rozvoje, etiky 
a diverzity. V rámci HUBu L´Oréal Česká republika, Slovensko a Maďarsko, s regionální 
centrálou v Praze, pracuje nyní více než 600 zaměstnanců. L’Oréal kanceláře máme ale 
i v Bratislavě a Budapešti a naše distribuční centrum, zásobující celý tento region a z části 
i další země v rámci východní Evropy, sídlí v Jažlovicích blízko u Prahy. 
Náš regionální HUB je tvořen čtyřmi produktovými divizemi, které fungují jako samostatně 
řízené obchodní jednotky. Každá divize má svůj samostatný marketingový, obchodní, 
digitální, finanční a logistický tým.

OBOR PŮSOBENÍ FIRMY
• logistika
• FMCG
• eCommerce

NABÍDKA UPLATNĚNÍ VE FIRMĚ
• krátkodobé stáže a brigády
• možnost částečného úvazku již během studia
• ukončený absolvent na plný úvazek

STUDIJNÍ PODPORA
Firma poskytuje témata pro:
• bakalářské práce
• diplomové práce

KONTAKT
LENA.PHAM@LOREAL.COM

l’oréal



O FIRMĚ
OLTIS Group je ryze česká skupina specializovaných softwarových firem, které spolu úzce 
a efektivně spolupracují od roku 1997. Zabýváme se vývojem a implementací informačních 
systémů v dopravě, spedici a logistice. Naše informační systémy nabízí komplexní a velmi 
pružná softwarová řešení pro manažery infrastruktury, železniční nákladní a osobní dopravce, 
firmy provozující silniční a železniční spedici nebo sběrnou službu, silniční nákladní 
dopravce, kontejnerové terminály a sklady. 
Hlavní vývojové zázemí se nachází v České republice s centrálou v Olomouci, dceřiné 
společnosti působí na Slovensku, v Polsku a v Maďarsku. 
Firmy skupiny jsou společensky odpovědné k regionu, životnímu prostředí, zaměstnancům 
i zákazníkům. Profesionální tým tvoří více než 250 zaměstnanců. 

OBOR PŮSOBENÍ FIRMY
• informační systémy pro dopravu, spedici a logistiku

NABÍDKA UPLATNĚNÍ VE FIRMĚ
• krátkodobé stáže a brigády
• možnost částečného úvazku již během studia
• ukončený absolvent na plný úvazek

STUDIJNÍ PODPORA
Firma poskytuje témata pro:
• bakalářské práce
• diplomové práce

KONTAKT
PECHOVA@OLTIS.CZ

oltis group



O FIRMĚ
Jsme nadnárodní konzultační společnost, zabývající se technickým, strategickým 
a environmentálním poradenstvím.
Naše společnost zaměstnává více než 2900 špičkových techniků, poradců a vědců, 
kteří řeší náročné projekty v oblasti konstrukce spalovacích motorů, převodových ústrojí, 
vozidel, hybridních a elektrických systémů, i v oblasti analýzy dopadů na životní prostředí.
Naše aktivity dále zasahují do oblasti osobních, nákladních a kolejových vozidel, vojenských 
vozidel, motocyklů, stavebních a zemědělských strojů, lodní dopravy, 
i do oblasti obnovitelných zdrojů energie.
Mezi naše klienty patří nejvýznamnější výrobci originálních dopravních dílů, dodavatelské 
řetězce, energetické společnosti, fi nanční instituce a vládní agentury.

OBOR PŮSOBENÍ FIRMY
• silniční doprava
• železniční doprava

NABÍDKA UPLATNĚNÍ VE FIRMĚ
• krátkodobé stáže a brigády
• možnost částečného úvazku již během studia
• ukončený absolvent na plný úvazek

STUDIJNÍ PODPORA
Firma poskytuje témata pro:
• bakalářské práce
• diplomové práce
Firma navíc poskytuje stipendia ve vysi 50 000 Kc/Studijní rok.

KONTAKT
NADA.REHAKOVA@RICARDO.COM

ricardo

OD ROKU 1915 MĚNÍME 
TVÁŘ AUTOMOBILISMU

Delivering Excellence Through 
Innovation & Technology

V dubnu 2020 proběhne v prostorách naší firmy 
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Termín bude upřesněn. Těšíme se na setkání s Vámi!
Registrujte se na ricardo_prague@teamio.eu

www.ricardo.jobs.cz
www.ricardo.com

Palác Karlín, Thámova 289/13, 
Praha 8

Motorsport, motocykly, osobní i užitkové automobily a další podobné 
obory... Naše motory, převodovky a elektronické systémy využívají 
ti největší hráči na trhu.

Ricardo patří více než 100 let k technologickým lídrům ve svém oboru. Přes 2900 konzultantů, vědců 
vývojářů či jiných inženýrů dennodenně pracuje na tom, abychom skrze inovace a technologie našim 
zákazníkům dodávali nejlepší výrobky a služby.  To, že jsou naše produkty a služby na špičkové úrovni, 
umožňují zejména naši zaměstnaci. Ti jsou základním kamenem našeho úspěchu. Staň se jedním 
z nich i ty!

Společnost Ricardo přispívá ke zvýšení zaměstnanosti žen v technických oborech, klade důraz na 
dodržování rovných příležitostí a podporuje zaměstnávání osob se zdravotním postižením.



O FIRMĚ
České nebe je již řadu let, nepřetržitě každým dnem, v každém momentu střeženo 
profesionály z Řízení letového provozu České republiky, s. p. Tito lidé poskytují perfektní 
servis. Plní své poslání bezchybně dovést byznysmeny z pracovních cest, táty a mámy i děti 
k rodinám, 
dobrodruhy do světa a zase zpět z oblaků domů na zem do České republiky. Tato vysoce 
zodpovědná činnost je nejen o velmi profesionálním osobním přístupu, ale také o skvělé 
týmové práci mnoha lidí a mnoha profesí.

OBOR PŮSOBENÍ FIRMY
• letecká doprava

NABÍDKA UPLATNĚNÍ VE FIRMĚ
• ukončený absolvent na plný úvazek

STUDIJNÍ PODPORA
Spolupráce při řešení témat závěrečných prací

KONTAKT
WWW.KARIERA.RLP.CZ

řÍZENÍ
LETOVÉHO
PROVOZU



O FIRMĚ
ŘSD je státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem dopravy ČR. Základem naší 
činnosti je správa, údržba a oprava dálnic a silnic I. třídy a zabezpečení jejich výstavby 
a modernizace

OBOR PŮSOBENÍ FIRMY
• stavba a údržba silnic a dálnic

NABÍDKA UPLATNĚNÍ VE FIRMĚ
• možnost částečného úvazku již během studia
• ukončený absolvent na plný úvazek

STUDIJNÍ PODPORA
Firma spolupracuje při práci na odborných tématech řešených studenty

KONTAKT
PRACE@RSD.CZ

ředitelství
silnic 
a dálnic



O FIRMĚ
SÉCHERON HASLER je součástí švýcarské skupiny SÉCHERON HASLER HOLDING. 
Specializujeme se na výrobu komponentů pro trakci. Jsme tým čítající  500 kolegů – vývojářů, 
elektromechaniků, projektových manažerů a administrativních pozic – spolupracujících 
ve čtyřech divizích, kde přátelská fi remní kultura je společným jmenovatelem.
Jsme moderní společnost, která ctí řemeslo, nejnovější technologie a zastává vstřícné 
jednání. Rozšiřovat naše týmy se nám daří. Potenciálním kolegům máme co nabídnout.

OBOR PŮSOBENÍ FIRMY
• výroba
• železniční průmysl

NABÍDKA UPLATNĚNÍ VE FIRMĚ
• možnost částečného úvazku již během studia

Firma nabízí uplatnění specialistům i čerstvým absolventům v těchto oblastech:
• elektrotechnika (zkušební technik, elektromechanik)
• elektro a mechanická konstrukce
• power electronic inženýrství
• kontrola a řízení kvality
• administrativa a výroba

Firma dále nabízí:
• zaměstnání v nadnárodní výrobní společnosti, která je špičkou ve svém oboru
• stabilní a dlouhodobé pracovní uplatnění
• odpovídající fi nanční ohodnocení + měsíční prémie
• nadstandardní zaměstnanecké výhody: 13. mzda, 5 týdnů dovolené, 

stravenky, příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na dopravu, 
jazykové kurzy, Cafeteria systém, fi remní akce

STUDIJNÍ PODPORA
Firma poskytuje témata pro:
• diplomové práce

KONTAKT
PERSONALNI@SECHERON.CZ
SECHERON.JOBS.CZ

sécheron
hasler
group

secheron.jobs.czpersonalni@secheron.cz+420 771 136 334

Vlaky jsou
naše vášeň
Vývoj a výroba komponentů
pro železniční dopravu.

ERP Developer

Elektroinženýr

Zkušební technik

SW Engineer PLC/SCADA

Mechanical Design Engineer

Testovací inženýr

Výrobní inženýr



O FIRMĚ
Měníme svět železniční dopravy a dopravní infrastruktury. Vyvíjíme nová chytrá řešení, která 
zvyšují a optimalizují dopravní dostupnost a zvyšují spokojenost zákazníka i cestujících. Náš 
každodenní život v Siemens Mobility se točí kolem vlaků, železnic, křižovatek, chytrých měst 
a technických řešení. Doprava budoucnosti nabírá na důležitosti, přibývají nové projekty
a rosteme i my – v České republice je nás už více než 800!

OBOR PŮSOBENÍ FIRMY
• silniční doprava
• železniční doprava
• doprava

NABÍDKA UPLATNĚNÍ VE FIRMĚ
• krátkodobé stáže a brigády
• možnost částečného úvazku již během studia
• ukončený absolvent na plný úvazek

STUDIJNÍ PODPORA
Firma poskytuje témata pro:
• bakalářské práce
• diplomové práce
• disertační práce

KONTAKT
KRISTYNA.HOMOLOVA@SIEMENS.COM

siemens
mobility

siemens.cz/mobilityjobs

Tvoříme dopravu
budoucnosti.
Najdeš nás v Praze, Brně, Ostravě a Plzni

Přidej se
k nám!
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O FIRMĚ
Společnost Škoda Transportation je v oboru dopravního strojírenství tradiční českou firmou 
se silným postavením na domácím i světovém trhu. Jen málokterá značka proslavila Českou 
republiku ve světě tak, jako plzeňská Škoda. S jejími výrobky se lidé setkávají již více než sto 
padesát let.
Mateřská společnost Škoda Transportation a její dceřiné firmy se cíleně zaměřují na obor 
dopravního strojírenství. Mezi klíčové výrobky patří nízkopodlažní tramvaje, elektrické 
lokomotivy, metro, příměstské vlakové jednotky, trolejbusy, ale i trakční motory či kompletní 
pohony pro dopravní systémy.

OBOR PŮSOBENÍ FIRMY
• železniční doprava

NABÍDKA UPLATNĚNÍ VE FIRMĚ
• možnost částečného úvazku již během studia
• ukončený absolvent na plný úvazek

STUDIJNÍ PODPORA
Firma poskytuje témata pro:
• bakalářské práce
• diplomové práce
• disertační práce

KONTAKT
JAKUB.KAREL@SKODA.CZ

škoda
transportation

Rozjeď svoji kariéru už v průběhu studia a přidej se do našeho prestižního Trainee Programu.
Umožníme Ti podílet se společně s námi na aktuálních projektech, staneš se platným 
členem týmu a budeš sbírat cenné zkušenosti.

www.skoda.cz

Pojďte s námi 
cestou úspěchu!
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O FIRMĚ
STARMON s.r.o. je česká firma bez zahraniční kapitálové účasti. Byla založena v roce 1993. 
Společnost v současné době zaměstnává 150 pracovníků různých profesí - techniky, 
projektanty, vývojové pracovníky, elektromechaniky, zámečníky a manažery.
Mezi naše klíčové produkty patří elektronické stavědlo K-2002, počítač náprav PNS-03, 
diagnostické systémy zabezpečovacích zařízení, informační systémy a diagnostika jedoucích 
železničních vozidel. Tyto produkty jsou výsledkem vlastního vývoje.
Naše technologie jsou nasazeny v ČR i zahraničí (Správa železnic, DPP Metro, Ukrzaliznicja, 
ŽSR).

OBOR PŮSOBENÍ FIRMY
• železniční doprava
• projektování a dodávky technologií na železnici
• zabezpečovací a sdělovací technika

NABÍDKA UPLATNĚNÍ VE FIRMĚ
• brigády a stipendia
• možnost částečného úvazku již během studia
• ukončený absolvent na plný úvazek

STUDIJNÍ PODPORA
Firma poskytuje témata pro:
• bakalářské práce
• diplomové práce

KONTAKT
STARMON@STARMON.CZ

starmon



O FIRMĚ
Jsme největší česká projektová, konzultační a inženýrská společnost, která působí v oboru 
dopravního inženýrství již více než 65 let. 
Nabízíme velmi široké portfolio komplexních a profesionálních služeb v oblasti dopravní 
infrastruktury, pozemních staveb a veřejné dopravy, kde se soustřeďujeme na velké projekty 
ze státního i privátního sektoru.

Námi realizované projekty najdete po celé Evropě. Naše sídla najdete v Praze, Plzni, Hradci 
Králové nebo Lipsku a Varšavě. Více informací na www.sudop.cz.

OBOR PŮSOBENÍ FIRMY
• silniční doprava
• železniční doprava
• sdělovací a zabezpečovací technika
• trakční vedení
• elektroenergetika
• pozemní stavby

NABÍDKA UPLATNĚNÍ VE FIRMĚ
• krátkodobé stáže a brigády
• možnost částečného úvazku již během studia
• ukončený absolvent na plný úvazek

STUDIJNÍ PODPORA
Firma poskytuje témata pro:
• bakalářské práce
• diplomové práce

KONTAKT
VERONIKA.BUKOVSKA@SUDOP.CZ

sudop praha

PROJEKTY

KONZULTACE

INŽENÝRING

www.sudop.cz

Víc než jen obyčejné projekty



O FIRMĚ
Činnost Správy železnic zahrnuje provozování železniční dopravní cesty, zajišťování rozvoje 
a modernizace české železniční sítě, provozuschopnosti i údržby a oprav. Železnice, to nejsou 
jen pražce a koleje, ale také mosty, tunely a celá soustava nádraží včetně malých zastávek.

Správa železnic přiděluje kapacitu dopravní cesty a je správcem více než 1 500 výpravních 
budov. Pečuje celkem o 9 400 kilometrů tratí, 6 700 mostů a 2 500 stanic a zastávek. 
Posláním Správy železnic je zajistit, aby železnice fungovala jako jeden celek k užitku 
zákazníků a cestujících.

Patříme mezi největší zaměstnavatele v této zemi, pracuje u nás přes přes 17 000 lidí. 
Nabízíme zajímavou práci v prestižní firmě, stabilní uplatnění s možností osobního 
i profesního růstu, všem zaměstnancům zajišťujeme kvalitní zdravotnickou péči a benefity 
pro celou rodinu.

OBOR PŮSOBENÍ FIRMY
• provozování dráhy
• projektování elektrických zařízení
• projektování činnosti ve výstavbě
• provádění staveb, jejich změn a odstraňování

NABÍDKA UPLATNĚNÍ VE FIRMĚ
• krátkodobé stáže a brigády
• ukončený absolvent na plný úvazek

STUDIJNÍ PODPORA
Firma poskytuje témata pro:
• bakalářské práce
• diplomové práce

KONTAKT
STUDENTI@SZDC.CZ

správa 
železnic



O FIRMĚ
Výzkumný Ústav Železniční, a.s. (VUZ) je společností specializovanou na poskytování 
odborných služeb a komplexních řešení v oblasti posuzování, certifi kace a zkušebnictví  
železničních vozidel, železničních systémů a drážní dopravy. VUZ poskytuje specializované 
služby v oblasti autorizované a akreditované činnosti a zkušebnictví železničních vozidel 
a jejich komponent. Zejména se jedná o posuzování interoperability - služby NoBo / DeBo, 
posuzování a hodnocení bezpečnosti služby AsBo a ISA, zkoušky ITCS, služby dynamického 
zkušebního stavu - DZS, zkoušky ETCS a další.

OBOR PŮSOBENÍ FIRMY
• železniční doprava

NABÍDKA UPLATNĚNÍ VE FIRMĚ
• krátkodobé stáže a brigády
• možnost částečného úvazku již během studia
• ukončený absolvent na plný úvazek

STUDIJNÍ PODPORA
Spolupráce při řešení témat závěrečných prací

KONTAKT
POHANOVAH@CDVUZ.CZ

výzkumný
ústav
železniční

VÝZKUMNÝ
ÚSTAV 

ŽELEZNIČNÍ

VÝZKUMNÝVÝZKUMNÝ
ÚSTAV ÚSTAV 
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