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JOBStart 2016, 5. ročník   8. 11. 2016 od 9:30 do 14:00 Seznam firem a institucí – účastníků dne firem 
JOBStart 2016

Jak z JOBStartu vytěžit maximum?

Hledáte praxi? Potřebujete si při studiu přivydělat?
Zjistili jste, jak je v dnešní době obtížné najít pracovní uplatnění?
Využijte JOBStart naplno a usnadníte si Váš kariérní start!

Název firmy/instituce   přednáška v Aule VŠPJ  
                          Čas Strana

ARGO22, s. r. o.             10:00              3
Atep, s. r. o.      10:20               3
Česká pojišťovna, a. s.      10:40               4
Nemocnice Havlíčkův Brod, p. o.    11:00               4
Nemocnice Jihlava, p. o.     11:20                5
Enviropol, s. r. o.     11:40               5
EURES - Úřad práce České republiky   12:00               6
Domov pro seniory Velké Meziříčí, p. o.   12:30               6
PATROL group, s. r. o.     13:00               7
T-Mobile Czech Republic, a. s.    13:20              7
Fond dalšího vzdělávání. Cesta pro mladé  13:40             8
STUDENT AGENCY, k. s.      14:20              8
Ammeraal Beltech, s. r. o.                 9
Europe Direct Jihlava a Eurocentrum Jihlava               9
Hotel Medlov                  10
Huhtamaki Česká republika, a.s.                10
ICOM transport, a. s.                 11
KomTeSa spol. s r. o.                 11
Krajský úřad Kraje Vysočina a Evropský region Dunaj Vltava            12
Kronospan ČR, spol. s. r. o.                13
Nemocnice Pelhřimov, p. o.                13
Nemocnice Třebíč, p. o.                 14
Statutární město Jihlava                14

Testování úrovně anglického jazyka ve spolupráci  
se zkouškovým centrem British Council VŠPJ

• Přímo v budově VŠPJ u konzultačních stánků umístěných ve vstupní hale  
u recepce a před aulou Vás očekávají zástupci firem a institucí nejen z Kraje 
Vysočina. Mají pro Vás nabídky praxe, práce, brigád i trainee programů. 

• V zasedací místnosti vlevo vedle auly můžete využít možnost v soukromí 
konzultovat vaše životopisy a motivační dopisy se zkušenými personalisty  
a zástupci zúčastněných firem a institucí. 

• Buďte připraveni zanechat na sebe kontakt – vezměte si s sebou kromě 
životopisu i vizitku.

• Na JOBStartu máte jedinečnou příležitost setkat se s personalisty firem  
a institucí v neutrálním prostředí dříve, než u svého výběrového řízení.

• U konzultačních stánků se můžete ptát na konkrétní možnosti Vašeho 
případného pracovního uplatnění ve vybrané firmě či instituci. Využijte této 
příležitosti a zjistěte, jak zde probíhá výběrové řízení a jakým způsobem 
informují o volných pracovních místech. Zjistěte, co vše potřebujete  
k tomu, abyste se mohli o práci, praxi nebo trainee program ucházet.

• Nenechte si ujít přednášky a prezentace firem a institucí, které budou 
probíhat v aule podle časového harmonogramu, viz strana 2.

• Využijte také možnost zjistit úroveň své znalosti angličtiny. V rámci 
JOBStartu bude probíhat jazykové testování ve spolupráci se zkouškovým 
centrem British Council VŠPJ.

Na setkání s Vámi na JOBStartu se těší a případné dotazy Vám zodpoví:
 
Mgr. Věra Častová
Poradenské a kariérní centrum VŠPJ
Tel.: +420 567 141 104
e-mail: vera.castova@vspj.cz

9:30 - 13:30
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Základní informace o firmách a institucích:

Název a adresa společnosti:
ARGO22 s.r.o.
Radniční 133/1 
České Budějovice

Název a adresa společnosti:
Česká pojišťovna
KRAJ VYSOČINA
Masarykovo náměstí 1102/37 
586 01 Jihlava

Název a adresa společnosti:
ATEP, s. r. o.
V Jámě 699/1
110 00 Praha 1

Název a adresa společnosti:
Nemocnice Havlíčkův Brod, p. o.
Husova 2624 
580 22 Havlíčkův Brod

Náplň činnosti, obor podnikání:
Našim zákazníkům šijeme na míru webové a mobilní aplikace, které jim pomáhají 
dosahovat obchodních cílů - ať už je to zvyšování prodejů, zjednodušení 
firemních procesů nebo zvyšování loajality zákazníků.

Nabídka pro studenty a absolventy VŠPJ:
Do kanceláře v srdci Českých Budějovic hledáme kolegy pro práci na 
mezinárodních projektech s využitím nejnovějších technologií.

PŘEDNÁŠKA:  Argo22 - vzhůru do nekonečna a ještě dál

Náplň činnosti, obor podnikání:
Finančnictví, pojišťovnictví.

Nabídka pro studenty a absolventy VŠPJ:
Praxe, pracovní uplatnění, trainee program, možnost zpracování bakalářské 
práce.

PŘEDNÁŠKA:  Česká pojišťovna jako dobrá volba pro budoucnost

Náplň činnosti, obor podnikání:
Zprostředkování pracovních a vzdělávacích pobytů v zahraničí.

Nabídka pro studenty a absolventy VŠPJ:
Originalita, individuální přístup, flexibilita a komplexní přístup. 
Nabízíme práci v lokalitách, kde si prázdniny opravdu užijete!

PŘEDNÁŠKA: Work and Travel USA

Náplň činnosti, obor podnikání:
Poskytování lékařské a ošetřovatelské péče.

Nabídka pro studenty a absolventy VŠPJ:
Pracovní uplatnění, praxe.

PŘEDNÁŠKA: Přijďte pracovat do Nemocnice Havlíčkův Brod

www.argo22.com
www.ceskapojistovna.cz

www.atep.cz www.onhb.cz
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Název a adresa společnosti:
Nemocnice Jihlava, p.o.
Vrchlického 59
586 33 Jihlava

Název a adresa společnosti:
EURES - Úřad práce České republiky
Krajská pobočka v Jihlavě
Brtnická 21
586 01  Jihlava

Název a adresa společnosti:
Enviropol s.r.o.
Československého exilu 2062/8
143 00 Praha 4

Název a adresa společnosti:
Domov pro seniory Velké Meziříčí, p. o. 
Zdenky Vorlové 2160
594 01 Velké Meziříčí

Náplň činnosti, obor podnikání:
Největší nemocnice v Kraji Vysočina. Poskytuje zdravotní a ošetřovatelskou péči.

Nabídka pro studenty a absolventy VŠPJ:
Pracovní uplatnění a praxe.

PŘEDNÁŠKA:  Podpora vzdělávání nelékařů v Nemocnici Jihlava

Náplň činnosti, obor podnikání:
EURES – Evropské služby zaměstnanosti.

Nabídka pro studenty a absolventy VŠPJ:
Pracovní uplatnění, praxe, stáže.

PŘEDNÁŠKA:  Pracovní příležitosti v zemích EU/EHP a Švýcarska  

Náplň činnosti, obor podnikání:
Společnost pracuje s nejmodernějšími technologiemi v oblasti zpracování 
drobného elektrozařízení s cílem zvýšit efektivitu recyklačního procesu a získat 
maximální množství materiálu k materiálovému využití. 

Nabídka pro studenty a absolventy VŠPJ:
Pracovní uplatnění a praxe.

PŘEDNÁŠKA: Enviropol - nejmodernější závod na zpracování elektroodpadu v 
Evropě

Náplň činnosti, obor podnikání:
Pobytové sociální služby pro seniory – domov pro seniory, domov se zvláštním 
režimem.

Nabídka pro studenty a absolventy VŠPJ:
Pracovní uplatnění, brigáda, praxe, spolupráce při zpracovávání závěrečných 
prací, dobrovolnictví.

PŘEDNÁŠKA: Domov pro seniory Velké Meziříčí

www.nemji.cz
www.eures.cz 
www.eures.europa.eu

www.enviropol.cz www.domovvelkemezirici.cz 
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Název a adresa společnosti:
PATROL group s.r.o.
Romana Havelky 4957 / 5b
586 01  Jihlava

Název a adresa společnosti:
Fond dalšího vzdělávání  
Cesta pro mladé
Tolstého 1914/15
586 01 Jihlava

Název a adresa společnosti:
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomíčkova 2144/1 
149 00 Praha 4

Název a adresa společnosti:
STUDENT AGENCY, k. s.
Náměstí Svobody 17
602 00 Brno

Náplň činnosti, obor podnikání:
Provádíme návrhy, projekci, montáž, servis a revize tzv. slaboproudých systémů, 
jako jsou elektronické požární a zabezpečovací systémy, kamerové systémy, 
systémy kontroly přístupu, docházkové systémy, ozvučení, dálkové přenosy 
informací, detekce plynů, strukturované kabeláže apod.

Nabídka pro studenty a absolventy VŠPJ:
Možnost uplatnění v technických profesích při projekci, tvorbě a servisu 
uvedených elektronických systémů.

PŘEDNÁŠKA:  Představení firmy PATROL

Náplň činnosti, obor podnikání:
Výběr z desítek nabídek stáží, na kterých se studenti naučí nové věci od 
zkušeného odborníka, který se jim bude věnovat a odborně je povede. Mohou se 
zdarma zapojit do kurzů např.: Time management, Stress management, Práce  
s informacemi i Komunikační dovednosti.

Nabídka pro studenty a absolventy VŠPJ:
Příležitost pro studenty posledních ročníků získat praxi v oboru, který studují.

PŘEDNÁŠKA:  Cesta pro mladé - příležitost získat praxi v reálném prostředí 
firem

Náplň činnosti, obor podnikání:
Věříme, že technologie mají lidem zjednodušovat a zpříjemňovat život. A dobře 
víme, že být nejlepší a neustále posouvat hranice, můžeme jen se správnými 
lidmi. Proto se rádi staráme nejen o naše zákazníky, ale také o naše zaměstnance. 

Nabídka pro studenty a absolventy VŠPJ:
Pracovní uplatnění, brigáda, praxe.

PŘEDNÁŠKA: Kariéra jako odraz osobního potenciálu 

Náplň činnosti, obor podnikání:
Zprostředkovatel jazykových, kulturně výměnných, au pair a pracovních pobytů 
v Evropě, USA, Kanadě, na Novém Zélandu.

Nabídka pro studenty a absolventy VŠPJ:
Pracovní uplatnění v centrální kanceláři STUDENT AGENCY v Brně, i na 
pobočkách v ČR a SR. 

PŘEDNÁŠKA: Cestovatelská přednáška o USA. Pracovní pobyty v Evropě.  

www.patrol.cz
www.fdv.cz

www.t-mobile.cz www.pracovnipobyty.cz
www.jazykovepobyty.cz
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Název a adresa společnosti:
Ammeraal Beltech s.r.o.
Hruškové Dvory 80
586 01 Jihlava

Název a adresa společnosti:
Hotel Medlov
Fryšava pod Žákovou horou 143
592 04 Fryšava pod Žákovou horou

Název a adresa společnosti:
EUROPE DIRECT Jihlava
RRA Vysočina, z. s. p. o.
Matky Boží 9
586 01 Jihlava

Název a adresa společnosti:
EUROCENTRUM Jihlava
Tolstého 15
586 01 Jihlava

Název a adresa společnosti:
Huhtamaki Česká republika, a. s.
Přibyslavice 101
675 21 Okříšky

Náplň činnosti, obor podnikání:
Jsme mezinárodní společnost působící v oblasti komponentů pro logistiku, 
manipulaci a transport. Naše servisní centra zajišťují rychlý servis a provozují 
výrobu, díky které mohou optimálně reagovat na požadavky zákazníků ve 
vlastním regionu.

Nabídka pro studenty a absolventy VŠPJ:
Pracovní uplatnění a praxe.

Náplň činnosti, obor podnikání:
Tříhvězdičkový kongresový Hotel Medlov s wellness poskytuje ubytování, 
stravování a doplňkové služby (wellness, kulturní doprovodný program, …) 
pro jednotlivce i skupiny. Zajišťuje kongresy, firemní akce a školení, taneční  
a sportovní soustředění, lyžařské pobyty a školy v přírodě.

Nabídka pro studenty a absolventy VŠPJ:
Pracovní uplatnění, praxe.

Náplň činnosti, obor podnikání:
Poskytujeme informace o EU.

Nabídka pro studenty a absolventy VŠPJ:
Praxe, pracovní uplatnění, brigády, dobrovolnictví.

Náplň činnosti, obor podnikání:
Výroba a dodávka obalů pro potravinářský a spotřební průmysl s využitím 
technologie zpracování recyklovaného papíru.

Nabídka pro studenty a absolventy VŠPJ:
Stáže, praxe, bakalářské práce.

www.patrol.cz
www.medlovhotel.cz

www.europe-direct.cz

www.euroskop.cz

www.huhtamaki.com
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Název a adresa společnosti:
ICOM transport a.s.
Jiráskova 1424/78 
587 32 Jihlava

Název a adresa společnosti:
Krajský úřad Kraje Vysočina  
Žižkova 57
587 33  Jihlava 

Název a adresa společnosti:
KomTeSa spol. s. r. o.
Havlíčkova 2034
580 01 Havlíčkův Brod

Název a adresa společnosti:
Evropský region Dunaj-Vltava
Regionální kontaktní místo Evropského 
regionu Dunaj-Vltava v Kraji Vysočina 
Žižkova 57
587 33 Jihlava

Náplň činnosti, obor podnikání:
Hlavní strategií firmy je zajišťování kvalitní dopravní obslužnosti jednotlivých 
krajů a zajišťování vnitrostátní a mezinárodní kamionové dopravu. Firma 
disponuje autorizovaným servisem Mercedes-Benz, čerpacími stanicemi, 
službami měření emisí a myčkami vozidel. Nabízí širokou škálu zaměstnaneckých 
benefitů velké stabilní společnosti.

Nabídka pro studenty a absolventy VŠPJ:
Uplatnění na všech technicko - hospodářských pozicích.

Náplň činnosti, obor podnikání:
Veřejná správa.

Nabídka pro studenty a absolventy VŠPJ:
Pracovní uplatnění, praxe, spolupráce při zpracování bakalářské práce.

Náplň činnosti, obor podnikání:
Jsme svěží start-up ve vodách českého e-commerce. Stavíme e-shopy pro přední 
české značky. Náš tým se skládá z mladých zapálených lidí do oblastí vývoje, 
designu a UX. Makáme na sobě, rádi poznáváme nové věci, rádi se potkáváme i 
mimo práci. Naše kanceláře najdete na Vysočině, v Havlíčkově Brodě.

Nabídka pro studenty a absolventy VŠPJ:
Pracovní uplatnění, praxe. 

Náplň činnosti, obor podnikání:
7 regionů, 3 státy, 2 jazyky, 7 oblastí spolupráce. 
To je Evropský region Dunaj-Vltava, jehož členem je Kraj Vysočina. 
Přehled vysokých škol, brigády na území ERDV, podpora výuky němčiny atd.

Nabídka pro studenty a absolventy VŠPJ:
Pracovní uplatnění, praxe.

www.icomtransport.cz www.kr-vysocina.cz

www.komtesa.com www.evropskyregion.cz/cs/
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Název a adresa společnosti:
KRONOSPAN ČR, spol. s. r. o.
Na Hranici 6
587 04 Jihlava

Název a adresa společnosti:
Nemocnice Třebíč, p. o.
Purkyňovo náměstí 133/2
674 01 Třebíč

Název a adresa společnosti:
Nemocnice Pelhřimov, p. o.
Slovanského bratrství 710
393 38 Pelhřimov                       

Název a adresa společnosti:
Statutární město Jihlava
Masarykovo náměstí 1
586 01 Jihlava

Náplň činnosti, obor podnikání:
Světový výrobce velkoplošných materiálů na bázi dřeva.

Nabídka pro studenty a absolventy VŠPJ:
Pracovní uplatnění, praxe,  spolupráce při zpracování bakalářské práce.

Náplň činnosti, obor podnikání:
Poskytování zdravotní péče i sociálních služeb.

Nabídka pro studenty a absolventy VŠPJ:
Pracovní uplatnění, praxe.

Náplň činnosti, obor podnikání:
Zajišťování dostupnosti ambulantní i lůžkové léčebné péče.

Nabídka pro studenty a absolventy VŠPJ:
Pracovní uplatnění, praxe.

Náplň činnosti, obor podnikání:
Veřejná správa.

Nabídka pro studenty a absolventy VŠPJ:
Semestrální praxe na těchto odborech magistrátu města Jihlavy: odbor školství, 
kultury a tělovýchovy, odbor kanceláře tajemníka, ekonomický odbor, odbor 
dopravy, odbor rozvoje města, úřad územního plánování a odbor správy realit.

www.kronospan-express.com www.nem-tr.cz

www.hospital-pe.cz www.evropskyregion.cz/cs/
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Název a adresa společnosti:
Zkouškové centrum British Council
Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Náplň činnosti, obor podnikání:
Přípravné kurzy.
Zkoušky nanečisto.
Zkoušky Cambridge English Language Assessment.
Informační a poradenská činnosti k přípravě ke zkouškám a k administraci
zkoušek.

Nabídka pro studenty a absolventy VŠPJ:
Testování úrovně anglického jazyka ve spolupráci se zkouškovým centrem British
Council VŠPJ.

www.vspj.cz
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Orientační plán budovy
1. nadzemní podlaží

Konzultační stánky firem a institucí najdete zde:
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Případné dotazy týkající se JOBStartu 2016 Vám zodpoví:

Mgr. Věra Častová
Poradenské a kariérní centrum VŠPJ
Tel.: +420 567 141 104
e-mail: vera.castova@vspj.cz

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava
www.vspj.cz
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