VYBER SI SVÉ POVOLÁNÍ
Představení pracovních pozic firem na Třebíčsku
V. aktualizované vydání 2021
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ÚVOD
Milí studenti,
stojíte před prvním důležitým životním rozhodnutím, a to je výběr vašeho budoucího povolání. Není
to jednoduché. Ale věřte mi, že v životě vás potkají
mnohem náročnější situace. Vaše volba střední
školy do jisté míry určí, co budete za pár let dělat.
Rozhodujte se nejen podle toho, co vás zajímá,
ale také podle toho, jakou perspektivu váš obor má. Nechte si poradit
od rodičů, zeptejte se svých starších spolužáků. Využijte také tuto brožuru, kterou jsme pro vás ve spolupráci s místními firmami připravili.
Může vás inspirovat, nasměrovat, získáte přehled o tom, jaké zajímavé
profese je vůbec možné dělat. Máte před sebou ta nejkrásnější léta poznávání, učení, cestování a objevování. Ať je vaše první důležité životní
rozhodnutí takové, abyste z něj měli radost.

Vážení rodiče, učitelé, výchovní poradci,
také k vám se obracím, jako rodič a učitel. Přijměte tohoto průvodce
rozmanitými pracovními příležitostmi v našem městě i regionu jako
podporu ze strany města v době, kdy vaše děti dokončují základní školu.
Právě vy jste nejblíže osmákům a deváťákům, kteří přemýšlejí nad výběrem střední školy. Vy je můžete nasměrovat, být jim oporou a pomoci
jim při volbě budoucího povolání. Zkušenosti nás rodičů a učitelů nabízejí
jiný pohled, než je ten dětský. Díváme se na schopnosti dětí-žáků, známe
jejich osobnost a také uvažujeme nad perspektivou jednotlivých oborů.
Určitou roli hraje také situace na trhu práce, nabídka zaměstnání a možností uplatnění. To vše vstupuje do rozhodovacího procesu. Abychom
vám pomohli, připravili jsme tuto aktualizovanou brožuru. Seznamte
se s firmami a organizacemi, kde jednou mohou pracovat vaše děti.
Přeji vám dobrou volbu


Pavel Pacal



starosta města Třebíče
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AEK svařovací technika s.r.o.
AEK je převážně velkoobchodní firma,
která svoje aktivity rozvíjí v oblasti svařovací techniky. Sortiment tvoří široká
paleta produktů jako svařovací stroje
a příslušenství, svařovací polohovadla,
stroje a manipulátory pro automatizaci svařování a řezání, prostředky
pro ochranu svařovacích pracovišť,
přípravky a pomůcky pro svařování
trubek, upínací techniku pro svařování,
stroje a chemie pro čištění svarů, průmyslové indukční ohřevy a další.
AEK – je importní společnost (drtivou
většinu zboží nakupuje přímo u zahraničních výrobců a dodavatelů). Svoje
produkty vybírá na zahraničních veletrzích.
– Disponuje skladovacím zázemím
přes 1000 m2. Skladové zásoby tvoří
přes 5000 různých položek v hodnotě
několika milionů korun.
– Vyrábí přípravky pro automatizaci
svařování.
– Poskytuje servis na všechny naše
dodávané stroje.
– Obchoduje na internetu.

FIREMNÍ BENEFITY

FIREMNÍ BENEFITY
• Zázemí stabilní společnosti
s dlouholetou historií
• Využití cizích jazyků
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• Práce v úzkém převážně mladém
kolektivu
• Stravenky
• Příspěvek na stravování

PRACOVNÍ POZICE
V NAŠÍ SPOLEČNOSTI

www.aekwelding.cz

• OBCHODNÍ MANAŽER TUZEMSKO
I ZAHRANIČÍ
• ASISTENT OBCHODNÍHO ODDĚLENÍ
• SPECIALISTA E-COMMERCE
• MONTÁŽNÍ TECHNIK
• TECHNIK SERVISU
• SKLADNÍK
• ÚČETNÍ / EKONOM
• SPECIALISTA MARKETINGU

KONTAKT

AEK svařovací technika s.r.o.
Tomáše Bati 1075, 674 01 Třebíč
e-mail: aek@aekwelding.cz
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ALFA IN a.s.
Společnost ALFA IN a.s. je tradiční český výrobce svařovací a řezací
techniky, transformátorů a plynových
filtrů. Produkty z Nové Vsi se dobře
uplatní v malých provozech i v těžkých
průmyslových podmínkách. Výrobní
a prodejní program společnosti je široký - nabízí svařovací stroje, svařovací
invertory se speciálními funkcemi, řezací plazmové invertory,CNC plasmové
řezací portály, elektrocentrály a plynové filtry. ALFA IN působí v oboru čištění
nerezových svárů, elektrochemického
značení a orbitálního svařování. Společnost nabízí široký sortiment příslušenství, jako jsou hořáky, kukly apod.
Více jak 20 let na českém a evropském
trhu
Obchodní aktivity společnosti sahají daleko za hranice České republiky.
ALFA IN vyrábí pod svojí vlastní značkou i pod soukromými značkami řady
renomovaných firem z oboru svářecí
techniky.
ALFA IN jako systémový integrátor realizuje komplexní dodávky a instalace
automatizovaných a robotizovaných
pracovišť určených nejen pro svařování.

FIREMNÍ BENEFITY

V oblasti plynových filtrů je společnost ALFA IN největším dodavatelem
na českém a slovenském trhu.
Ve společnosti ALFA IN se uplatní řada
profesí - nejčastěji s elektrotechnickým vzděláním.
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FIREMNÍ BENEFITY
• Dobré pracovní prostředí
• Odpovídající platové ohodnocení
• Jednosměnný provoz

• Možnost penzijního připojištění
• Závodní stravování

PRACOVNÍ POZICE
V NAŠÍ SPOLEČNOSTI

www.alfain.eu

• VÝVOJOVÝ TECHNIK
• ELEKTROMECHANIK
• OBCHODNÍ MANAŽER
• SERVISNÍ TECHNIK
• KONTRUKTÉR
• SKLADNÍK

KONTAKT

ALFA IN a.s.
Nová Ves 74, 675 21
telefon: +420 568 840 009
e-mail: info@alfain.eu
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ALFEKO s.r.o.
Firma Alfeko s.r.o. je třebíčská, ryze česká
společnost s aktivitami především mimo
region Třebíčska, mimo ČR i mimo EU.
Přes 60 % naší produkce jde na export.
Vyrábíme svařované konstrukce z hliníku a z nerezi a jsme zaměřeni především
na zákaznickou výrobu. Díky tomu je u nás
práce velmi různorodá a zajímavá.
Pod našimi hliníkovými konstrukcemi
se hrálo MS v hokeji v Bratislavě v roce
2011, probíhaly OH v Soči, hokej na Aljašce, asijské olympijské hry v Turkmenistánu, Uzbekistánu nebo probíhají
tiskové konference na Úřadu vlády ČR.
Ve výrobě nerezových skluzavek jsme
se stali jedničkou na českém trhu. Většina nerezových skluzavek na dětských
hřištích od nás, stejně jako nejdelší tobogan na Dolní Moravě, nebo v Jánských
Lázních v Bojnicích a spousta dalších.
Máme skluzavky na Slovensku, v Portugalsku, Maďarsku, Polsku, Rumunsku,
Jižní Koreji, Skandinávii i v Americe.
Podstatnou, i když ne objemem, ale významem je i svařování hliníkových dílů,
pro autoservisy, řezání leserem i vodním paprskem. Při instalacích tobogánů využíváme práce horolezců, nabízíme práce zcela unikátním minijeřábem
a pracovní plošinou.
Tyto práce by nešly dělat bez kvalitních
a spolehlivých zaměstnanců a soudržného kolektivu. Nabízíme práci
zámečníkům, svářečům, konstruktérům, technikům. Není podstatné, jestli
je zaměstnanci 20 nebo 55 let, důležitá
je jeho chuť pracovat, používat vlastní
hlavu a ochota se učit novým věcem.
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FIREMNÍ BENEFITY

FIREMNÍ BENEFITY
• Zajímavé platové podmínky,
motivační složky
• Rozšiřování kvalifikace,
státní zkoušky

• Stravenky a příspěvky na životní
pojištění
• Špičkové výrobní vybavení
• Možnost využití firemní techniky

PRACOVNÍ POZICE
V NAŠÍ SPOLEČNOSTI

www.alfeko.cz

• ZÁMEČNÍK, SVÁŘEČ

Vzdělání - odborné vzdělání v oboru zámečník,
opravář strojů a pod.

• KONSTRUKTÉR

Vzdělání - SŠ, nebo VŠ v oboru
strojírenstvívhodné i pro absolventy.

• MONTÁŽNÍ PRACOVNÍK

Montážní pracovník požadavky SŠ strojní,
nebo aspoň částečná zkušenost v oboru,
práce ve výškách.

KONTAKT

ALFEKO s.r.o.
Tomáše Bati 1026, 674 01 Třebíč
tel.: +420 568 839 231-233
e-mail: alfeko@alfeko.cz
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ALTREVA spol. s r. o.
Vyvíjíme a vyrábíme pracovní oděvy téměř pro všechny profese. Umíme nabídnout standardní pracovní oblečení
určené do různých sektorů průmyslu,
zdravotnictví a služeb, ale i ochranné
certifikované oděvy pro zákazníky, kteří mají jasně danou korporátní identitu
a chtějí se odlišit od konkurence.
Standardní kolekce tvoří jakýsi nezbytný základ produkce, hlavní důraz ale
klademe na široký sortiment oděvů,
jejichž specifické vlastnosti se mohou
jakkoliv lišit. Mimo zájem našich tvůrců nových produktových řad nezůstává
ani móda – důkazem může být třeba
kolekce firemního oblečení pro lékárny řetězce Dr. Max, na nichž se podílela
i přední česká návrhářka Beáta Rajská.
Ročně vyrobíme více než milión oděvů,
které dodáváme do 15 zemí Evropy. Altreva vznikla v roce 1994 jako společný
podnik poté, co již o dva roky dříve třebíčské výrobní družstvo Oděva začalo
spolupracovat s belgickou rodinnou firmou Alsico. Altreva je největším výrobcem pracovní oděvů v České republice.
Svým zákazníkům nabízíme oděvy na
přání nejen co do vzhledu a designu,
ale také pokud jde o ochranné vlastnosti. Výsledkem jsou třeba certifikované oděvy Multirisk, které kombinují
různé druhy ochrany.
Aktuálně máme 213 zaměstnanců, vážíme si jejich loajality a vysokého nasazení.
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FIREMNÍ BENEFITY

FIREMNÍ BENEFITY
• Příspěvek na dopravu, životní
pojištění, volnočasové aktivity,
letní tábory pro děti nebo
zdravotní pomůcky či vitamíny
• 5 týdnů dovolené

• Dotované závodní stravování
• Možnost individuální volby
pracovní doby (zkrácená /
nepravidelná pracovní doba)

PRACOVNÍ POZICE
V NAŠÍ SPOLEČNOSTI

www.altreva.cz

• ŘEZAČ LÁTEK
• ŠVADLENA
• KONTROLOR VÝROBY
• TECHNOLOG
• NÁVRHÁŘ-MODELÁŘ
• SKLADNÍK
• TECHNICKÝ PRACOVNÍK
• ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK
• ÚČETNÍ
• OBCHODNÍ REFERENT
• MANAŽER PRODEJE
• MANAŽER ZÁSOBOVÁNÍ
• MANAŽER PRŮZKUMU TRHU

KONTAKT

ALTREVA spol. s r.o.
Brněnská 331, 674 01 Třebíč
Mária Matová
tel.: 420 568 839 123, e-mail: matova@altreva.cz
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IGF Alzheimer centrum
Třebíč s.r.o.
IGF Alzheimer Centrum v Třebíči patří
se svými 120 lůžky mezi největší a nejmodernější centra v kraji Vysočina a je
jedním z důležitých zaměstnavatelů
v regionu.
Naše služby jsou určeny osobám, které
mají sníženou soběstačnost z důvodu
Alzheimerovy choroby a jejichž situace
vyžaduje pravidelný dohled a péči jiné
osoby. Mezi hlavní priority centra patří
umožnit důstojný a kvalitní život lidem
s tímto druhem nemoci.
V příjemném prostředí s domácí atmosférou, profesionálním personálem a rodinným zázemím poskytujeme
pobytovou sociální službu a zdravotně
ošetřovatelskou péči na vysoké odborné úrovni tak, abychom umožnili maximální možnou soběstačnost a aktivní
život našich klientů.
Námi poskytovaná služba vychází z individuálních potřeb a přání klientů,
s ohledem na jejich možnosti, zájmy
a schopnosti. Zaměřujeme se na pomoc při udržování tělesné a duševní
kondice. Respektujeme osobnost každého klienta a podporujeme jej v kontaktu se společenským prostředím,
rodinou a přáteli.
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FIREMNÍ BENEFITY

FIREMNÍ BENEFITY
• Pět týdnů dovolené
• Příspěvek na stravu
• Pololetní odměny
• Vzdělávací kurzy a školení

• Příspěvek na penzijní připojištění
a životní pojištění
• Další firemní benefity

PRACOVNÍ POZICE
V NAŠÍ SPOLEČNOSTI

www.igfalzheimercentrum.cz

• VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ SESTRA
• PRAKTICKÁ ZDRAVOTNÍ SESTRA
• PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH
SLUŽBÁCH – PEČOVATEL/KA

KONTAKT

IGF Alzheimer centrum Třebíč s.r.o.
Družstevní 1320, 674 01 Třebíč
tel.: +420 778 408 440
e-mail: kariera@igfalzheimercentrum.cz
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Pomáháme regionálním ﬁrmám posouvat svoji komunikaci na světovou
úroveň a dlouhodobě o své klienty a jejich brand pečujeme. Tvoříme zapamatovatelná loga, optimalizované weby,
čtivé texty a kreativní reklamy.
Jsme féroví, upřímní a otevření vůči
našim klientům i jejich potřebám.
Máme dlouholeté zkušenosti v oblasti
brandingu, online marketingu i strategií webů a dokážeme vytvářet silné,
přesvědčivé a osobité značky. Naše
práce je tak nejlepší reklamou zákazníka.
Značky tvoří život naší ﬁrmy a my, lidé
v Atlantic týmu, utváříme jejich životní
cesty. Pracujeme na projektech, které
jsou tvořeny na míru. Vždy tak jdeme
do hloubky a snažíme se pochopit ﬁlozoﬁi a strukturu značky a ﬁrmy, pro
kterou pracujeme. Náš přístup je velmi
osobní a pro své klienty jsme „parťáky“
na jejich korporátní cestě. Snažíme se
pracovat s vizí a jedinečností každého projektu a značky. Díky tomu jsme
schopni navrhovat krátkodobá i dlouhodobá řešení, která fungují a jsou
na té nejvyšší úrovni.
Naše práce je postavená na důvěře
a spolupráci zákazníka. Je kombinací analytické práce, kreativity, emocí,
zkušeností a zapálení pro věc. Stále se
vzděláváme a tím co umíme, chceme
pomáhat ostatním.
Jsme Atlantic a žijeme pro vaši značku.
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FIREMNÍ BENEFITY

FIREMNÍ BENEFITY
• Příspěvek na vzdělání
10 000,- Kč/rok
• Mobilní telefon včetně kreditu

• Možnost práce z domu
• Stravenky
• Příspěvek na penzijní pojištění

PRACOVNÍ POZICE
V NAŠÍ SPOLEČNOSTI

www.atlantic.cz

• SPECIALISTA NA ZNAČKY
Analytika, konzultace značek.

• GRAFIK

Kreativní koncepty značek, logotypy,
webdesign.

• PROJEKT MANAŽER
Účetnictví, obchod.

• COPYWRITER

Psaní textů, obsahu webů.

• ONLINE SPECIALISTA PRO SEO

Zvyšování výkonnosti webů, Google Analytics.

• ONLINE SPECIALISTA PRO PPC
Správa PPC a reklamních kampaní.

• UX KODER

HTML kódování webových stránek a aplikací.

• PROGRAMÁTOR

PHP programování, WordPress.

KONTAKT

Atlantic Studio s.r.o.
Nad Zámkem 1072, 674 01 Třebíč
www.atlantic.cz
info@atlantic.cz
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ARTE OPTIK
Váš zrak je v dobrých rukou!
Oční optika ARTE OPTIK je rodinná firma
s dlouholetou tradicí. Od roku 1992 působí na poli oční optiky v Třebíči. Své služby
nabízí na třech pobočkách, na kterých
provozuje službu měření zraku a aplikaci
kontaktních čoček.
Jsme firma orientovaná na moderní přístup ke klientovi. Rádi tedy sledujeme
módní brýlové trendy a nabízíme nejnovější brýlové obruby různých módních
značek. Uplatňujeme nejnovější poznatky
v oboru, což se odráží na neustálých změnách v nabízených produktech a postupech. Brousíme na moderních přístrojích
a jsme zapálení do svého oboru.
Měření zraku má pro nás velký význam.
Věnujeme mu tedy velkou pozornost,
jak přístrojovým vybavením, tak i absolvováním odborných školení a podporou celoživotního vzdělávání. Nejinak
je tomu i v oblasti kontaktních čoček,
kdy je kladen velký důraz na znalost
zdravotní stránky v oboru.
Oční optika a optometrie jsou dynamicky
se rozvíjející obory. Neustále přicházejí
nové produkty, poznatky a postupy. Tím
se stává tento obor velmi pestrý a živý
a své si v něm najde každý, kdo se zajímá o módu, technické záležitosti nebo
o zdraví. Do karet oboru hraje trend následujícího desetiletí, kdy se demograficky očekává velký nárůst klientů – velká část populace bude potřebovat brýle.
Těšíme se na vás!
Váš kolektiv ARTE OPTIK.
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FIREMNÍ BENEFITY

FIREMNÍ BENEFITY
• Stravenky
• Dovolená 20 dnů
• Příspěvek na penzijní pojištění
• Příspěvek na vzdělání 4000 Kč/rok

• Mzdové ohodnocení odpovídající
firemnímu obratu
• Pohodové pracovní zázemí
rodinné firmy

PRACOVNÍ POZICE
V NAŠÍ SPOLEČNOSTI

www.arteoptik.cz

• OČNÍ OPTIK

Výběr brýlových obrub, zábrus brýlových čoček,
odborné poradenství v oblasti péče o zrak,
opravy obrub (středoškolské vzdělání).

• OPTOMETRISTA

Měření zraku, aplikace kontaktních čoček,
odborné poradenství v oblasti zrakových
pomůcek, výběr brýlových obrub, zábrus
brýlových čoček (vysokoškolské vzdělání).

KONTAKT

Arte Optik, s.r.o.
Žerotínovo nám. 24, 674 01 Třebíč
telefon: +420 568 822 321
e-mail: info@arteoptik.cz
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ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o.
Společnost ČEZ ENERGOSERVIS vznikla v roce 1994 jako 100% dceřiná společnost ČEZ, a. s. za účelem údržby
zařízení v jaderné elektrárně Dukovany.
V průběhu let jsme se rozrostli nejen co
do počtu zaměstnanců a tržeb, ale i co do
rozmanitosti činností. V roce 1997 jsme
rozšířili svoji působnost na jadernou
elektrárnu Temelín a servisní a údržbářské činnosti jsme začali postupně provádět i v uhelných a vodních elektrárnách.
V současné době jsme největší servisní společností ve Skupině ČEZ, máme
více než 600 zaměstnanců a roční tržby přesahují 1,2 miliardy Kč. Máme
unikátní metody pro opravy klíčových
zařízení jaderných, vodních a klasických elektráren a úspěšně realizujeme
velké investiční zakázky v hodnotách
stovek milionů Kč. Portfolio našich
činností navíc neustále rozšiřujeme a
zavádíme nové metody a postupy pro
opravy zařízení.
Svým zaměstnancům můžeme kromě
bohaté nabídky benefitů poskytnout
zejména stabilitu a jistotu, které jsou
v dnešní turbulentní době stále důležitějšími faktory. Zájemci o zaměstnání
si mohou vybrat ze široké škály profesí.
Na své si přijdou zejména zájemci o technicky zaměřené profese, a to od dělnických profesí až po projektové inženýry.
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FIREMNÍ BENEFITY

FIREMNÍ BENEFITY
• Čtvrtletní a mimořádné odměny
• Týden dovolené navíc
• Bezúročné zápůjčky
•		Elektronická karta eBenefity
• Příspěvek na stravování a na
autobusovou smluvní dopravu

• Výhodné ceny mobilní telefonie
• Příspěvek na penzijní připojištění
a doplňkové penzijní spoření
• Finanční podpora při dlouhodobé
pracovní neschopnosti
• Zkrácená týdenní pracovní doba

PRACOVNÍ POZICE
V NAŠÍ SPOLEČNOSTI

www.cezenergoservis.cz

• ELEKTRIKÁŘ – MONTÉR

Vzdělání technického zaměření – ÚSO elektro,
Vyhl. 50/78 Sb., § 6 do i nad 1000 V

• ZÁMEČNÍK – MONTÉR PRO TURBÍNY,
ARMATURY, GENERÁTORY
Vzdělání technického zaměření – ÚSO strojní
zámečník, automechanik aj.

• PROJEKTANT ELEKTRO

Vzdělání středoškolské (VŠ výhodou)

• PROJEKTANT STROJNÍ

Vzdělání středoškolské (VŠ výhodou)

• OBRÁBĚČ KOVŮ

Vzdělání technického zaměření

• SVÁŘEČ KOVŮ

Vzdělání technického zaměření

• POTRUBÁŘ

Vzdělání strojní

• TECHNICKÝ PRACOVNÍK
Vzdělání technického směru

• KONTROLOR KVALITY

Vzdělání technického směru

KONTAKT

Ludmila Kosmáková
vedoucí oddělení Personalistika
tel.: 725 658 787
e-mail: prace@cezenergoservis.cz
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ČEZ, a.s. – Jaderná
elektrárna Dukovany
Skupina ČEZ je integrovaným energetickým seskupením působícím v řadě
zemí střední a jihovýchodní Evropy
a v Turecku s centrálou v České republice. Hlavní předmět podnikání skupiny tvoří výroba, distribuce, obchod
a prodej v oblasti elektřiny a tepla, obchod a prodej v oblasti zemního plynu
a těžba uhlí. Společnosti Skupiny ČEZ
zaměstnávají téměř 27 tisíc zaměstnanců.
V Kraji Vysočina Skupina ČEZ provozuje Jadernou elektrárnu Dukovany, která zaměstnává přes tisíc pracovníků.
Další stovky míst pak vytváří pro údržbu provozu elektrárny u dodavatelských firem.

FIREMNÍ BENEFITY

FIREMNÍ BENEFITY
• Stravování zaměstnanců
• Příspěvek na penzijní a životní
pojištění
• Osobní účet
• Sociální výpomoc v nouzi
• Bezúročné půjčky
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• Odměnu k životnímu výročí
• Mobilní telefony - zvýhodněné
tarify i pro rodinu
• Zdravotní péče
• Příspěvek po dobu nemoci
• Odchodné při odchodu do důchodu

PRACOVNÍ POZICE
V NAŠÍ SPOLEČNOSTI

www.kdejinde.cz

• PROVOZNÍ ELEKTRIKÁŘ
Vzdělání - SŠ, elektro

• STROJNÍK ENERGETICKÝCH ZAŘÍZENÍ
Vzdělání - SŠ, strojní

• MECHANIK MĚŘENÍ A REGULACE
Vzdělání - SŠ, elektro

• SPECIALISTA PROFESNÍ PODPORY
Vzdělání - SŠ technického směru

• OPERÁTOR SEKUNDÁRNÍHO OKRUHU
Vzdělání - VŠ, technické zaměření

• SYSTÉMOVÝ INŽENÝR

Vzdělání - VŠ, SŠ strojírenství

KONTAKT

Bc. Lenka Viktoria Ertl
Konzultant lidských zdrojů JE Dukovany
Tel: +420 561 105 302
e-mail: lenka-viktoria.ertl@cez.cz
21

Společnost DAWELL CZ s.r.o.
Společnost byla založena v roce 2012
s vizí vybudování vývojově-výrobní a exportní společnosti. Hlavní činností se tak
v prvé řadě stal vývoj vlastních produktů
v průmyslové oblasti mobilních odporových a indukčních ohřevů, a jejich následná výroba a prodej po celém světě.
Vývoj mobilních odporových a indukčních ohřevů
Na základě průzkumu trhu provedeném v roce 2011 a 2012 a zkušeností
našich zaměstnanců z předchozích
činností jsme se rozhodli vyvinout mobilní odporové ohřevy série DHM/DHC,
které nebyly na trhu dostupné. Obchodní úspěchy s mobilními odporovými ohřevy přinesly nové vize a znalosti
trhu a to nás dále motivovalo k vývoji
malých mobilních indukčních ohřevů
pro autoservisy a dílny. Dnes můžeme
hrdě prohlásit, že úspěšně prodáváme do 45 exportních destinací a máme
prodáno vice jak 40 000 jednotek.
Výrobní zázemí a vývojové pracoviště
firmy DAWELL CZ s.r.o.
Prodej zařízení DHC a DHI byl úspěšnější, než jsme čekali. Pomohl vybudovat výrobní zázemí firmy DAWELL CZ
s.r.o. v Třebíči a vývojové pracoviště
v Brně. Vývojové pracoviště je zaměřeno na kompletní vývoj nových zařízení
pro vlastní produkci s úzkou vazbou
na výrobní a obchodní oddělení v Třebíči. Nové obchodní a vývojové zkušenosti nám ukázaly zajímavý potenciál
trhu s mobilními ohřevy, který hodláme dále rozvíjet.
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FIREMNÍ BENEFITY

FIREMNÍ BENEFITY
• Moderní pracovní prostředí
• Stabilní a perspektivní pracovní
uplatnění v prosperující moderní
společnosti
• Mezinárodní kontakty

• Nové technologie, inovativní
přístup
• Odpovídající finanční ohodnocení
• Stravenky

PRACOVNÍ POZICE
V NAŠÍ SPOLEČNOSTI

www.dawell.cz

• VÝVOJOVÍ PRACOVNÍCI V OBLASTI
ELEKTRO A STROJÍRENSTVÍ
• ELEKTROMECHANICI
• OPERÁTOŘI VÝROBY
• SERVISNÍ TECHNICI
• OBCHODNÍ ZÁSTUPCI, NÁKUPČÍ

KONTAKT

DAWELL CZ s.r.o.
Budischowského 1073, 674 01 Třebíč – Borovina
telefon: +420 702 161 593
e-mail: sales@dawell.cz
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Komplexní služby
motoristům
DEPO auto zajišťuje kompletní nabídku
v oblasti oprav a servisu vozidel. Veškeré práce, jak pro osobní tak užitková
vozidla, provádí v moderně vybavených dílnách, které najdete na ploše
6.000 m2 v těsné blízkosti centra Třebíče. Takové služby společnost DEPO
auto nabízí i firemním klientům. Mezi
její zákazníky patří nejvýznamnější
regionální firmy a podniky, které svěřily firmě DEPO auto veškerý servis
o vlastní vozový park.
V průběhu let se podnikatelské aktivity
společnosti rozrostly a došlo k založení
další značky MAX Rental. Ta se věnuje
pronájmu osobních a užitkových vozidel.
MAX Rental
Vaše firemní flotila
Zbavte se starostí o váš firemní vozový
park. S firmou MAX Rental máte okamžitě k dispozici všechny typy vozů,
které můžete při svém podnikání potřebovat.
V naší firmě se uplatní šikovní a zodpovědní mechanici, kteří mají rádi svůj
obor a práce je baví.

FIREMNÍ BENEFITY

FIREMNÍ BENEFITY
• Pracovní poměr na dobu
neurčitou
• Zázemí stabilní a prosperující
společnosti s 11letou tradicí
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• Zajímavé platové ohodnocení
• Práce v mladém kolektivu
• Přátelská atmosféra
• Pravidelné kvalifikované školení

PRACOVNÍ POZICE
V NAŠÍ SPOLEČNOSTI

www.depoauto.cz

• AUTOMECHANIK
• AUTOELEKTRIKÁŘ
• SPRÁVCE VOZOVÉHO PARKU

KONTAKT

DEPO auto s.r.o.
Polanka 214/10, 674 01 Třebíč
telefon: +420 568 851 850
e-mail: info@depoauto.cz
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DMK system
Řešení pro kvalitní
dřevostavbu
Firma DMK system s.r.o. je největší
a nejrychleji rostoucí výrobce dřevostaveb na Vysočině.
Působí v České republice již od roku
2008 a za tuto dobu překonala hranici
300 vyrobených domů. Kompletní výroba nových domů probíhá v moderní výrobní hale na okraji třebíčské průmyslové zóny. Značka DMK system zároveň
reprezentuje unikátní a do posledního
detailu promyšlený stavební systém ryze český a certifikovaný, řešící stavbu
jako celek. Hlavní činností společnosti
je navrhování, výroba, dodávka a montáž kompletního systému dřevostavby
ve fázi hrubé stavby. Odběratelům nabízíme i technickou podporu pro zdárné
dokončení stavby. Popularita dřevostaveb na českém i evropském trhu se vytrvale zvyšuje a spolu s rostoucí poptávkou po rychlém, kvalitním, moderním a ekologickém bydlení se rozrůstá
i firma DMK system. Už dnes plánujeme
výstavbu nové a větší výrobní haly. Dřevostavbám patří budoucnost a my budeme připraveni!
Statik, projektant i montážní dělník
V naší firmě se uplatní lidé mnoha profesí, jedno však mají společné, a to je
láska ke dřevu. Dřevo považujeme za
kvalitní a ekologický stavební materiál
a dřevostavbu považujeme za ideální
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typ moderního bydlení. A konkrétní profese? Pochopitelně se u nás uplatní odborníci - stavební inženýři, projektanti
a statici. V našem týmu však potřebu-

jeme i lidi s obchodním talentem a samozřejmě kvalitní, zodpovědné a manuálně zručné řemeslníky – od tesařů
a truhlářů až po montážní dělníky.

PRACOVNÍ POZICE
V NAŠÍ SPOLEČNOSTI

www.dmk-system.cz
Práce, která má smysl
Nabízíme smysluplnou práci v prosperujícím oboru,
a to absolventům vysoké školy stavebního směru
nebo zručným řemeslníkům po vyučení.
Přidáš se k nám?

• PROJEKTANT
• STATIK
• STAVBYVEDOUCÍ
• TESAŘ / TRUHLÁŘ
• MONTÁŽNÍ DĚLNÍK DO VÝROBY
A NA STAVBU
• OBCHODNÍK V OBORU DŘEVOSTAVEB

KONTAKT

DMK system s.r.o.
Hrotovická-Průmyslová Zóna 169, 674 01 Střítež
telefon: +420 568 423 350
e-mail: info@dmksystem.cz
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EDAS – zakázková
kovovýroba
Firma EDAS působí na trhu již od roku
2004 a věnuje se výrobě ocelových
konstrukcí, ocelových a nerezových
dvouplášťových nádrží, sil, nerezových
zásobníků a dalších konstrukcí včetně
hořákových hlavic a přírub. Zabýváme
se i výrobou šnekových dopravníků.
V roce 2009 se celá firma přestěhovala
do nových prostor na Žďárského ulici v průmyslové zóně Třebíč. S našimi
výrobky se můžete setkat na čerpacích
stanicích nebo v tepelných elektrárnách, a to v České republice a po celé
Evropě. Výrobky z naší dílny se však
uplatňují na celém světě - třeba v Saúdské Arábii, kam jsme dodali potrubí
k plynovým turbínám pro ropovody.
Společnost EDAS je držitelem certifikátu ISO 9001, našim zákazníkům nabízíme pálení plazmou, stříhání plechu,
zakružování profilů, děrování, ohraňování, ohýbání plechu a další služby.
V EDASu se uplatní zruční zámečníci
a svářeči
Jste vyučení v oboru a chcete pracovat
v úspěšné firmě? Pak možná hledáme
právě vás. Firma EDAS s.r.o. se věnuje
zakázkové kovovýrobě. Nové zaměstnance hledáme kvůli rostoucí poptávce po naší práci. V tuto chvíli hledáme
především zámečníky a svářeče. Pokud
máte zájem o práci v naší firmě, neváhejte nás kontaktovat. Máme zájem
o zkušené pracovníky i čerstvé absolventy po vyučení.

FIREMNÍ BENEFITY

NABÍZÍME MOŽNOST ZAJÍMAVÉHO VÝDĚLKU, FÉROVÉ JEDNÁNÍ,
ZÁZEMÍ STŘEDNĚ VELKÉ, ČESKÉ FIRMY A DALŠÍ VÝHODY:
FIREMNÍ BENEFITY
• Zvláštní odměnu na dovolenou
a Vánoce
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• 50 % příspěvek na stravování
• Příspěvek na volnočasové
aktivity
• Pracovní oděv a obuv
• Možnost zapůjčení firemních
automobilů
• Další zaměstnanecké
benefity

PRACOVNÍ POZICE
V NAŠÍ SPOLEČNOSTI

www.edas-tr.cz

• SVÁŘEČ

Vzdělání technického směru, praxe ve svařování
metodou MIG - MAG, manuální zručnost.

• ZÁMEČNÍK

Vzdělání technického směru, vyučen jako
strojní zámečník nebo opravář zemědělských
strojů, manuální zručnost, praxe výhodou.

KONTAKT

EDAS s.r.o.
Žďárského 196, 674 01 Třebíč – Kožichovice
mobil: +420 724 983 011
e-mail: mandat@edas-tr.cz
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Ekosvětlo s.r.o.
Ekosvětlo s.r.o. je specialista na systémy osvětlení průmyslových a logistických hal, sportovišť, veřejného osvětlení,
osvětlení reklamních ploch, ale i kanceláří a prostor se specifickými požadavky
(chemicky agresivní prostředí, velmi vysoké nebo naopak velmi nízké teploty).
Jsme profesionálním dodavatelem systémů veřejného osvětlení. Zakládáme
si na kvalitě všech výrobků a bezchybné montáži technologií, na osobním přístupu k zákazníkovi i pečlivě vybraných
produktech. Při zpracování světelnětechnického projektu nabízíme několik
variant v různých cenových kategoriích
v závislosti na míře úspornosti, požadavků na kvalitu světla i dalších kritériích. Zaměřujeme se na efektivitu daného řešení a proto šetříme vaše náklady.
PASPORTY, GENERELY
MĚŘENÍ OSVĚTLENOSTI
ENERGETICKÉ AUDITY A PORADENSTVÍ
PROJEKTY A SVĚTELNÉ VÝPOČTY
DODÁVKA SVÍTIDEL A REALIZACE

FIREMNÍ BENEFITY

FIREMNÍ BENEFITY
• Zázemí jedné z technicky
nejzdatnějších firem v oboru
• Prostředí s firemní kulturou
založenou na otevřenosti,
důvěře a týmové práci
• Pružná pracovní doba
• Příjemné pracovní prostředí
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• Zaškolení a tréninky na podporu
prodejních, vyjednávacích,
komunikačních a technických
dovedností
• Služební automobil, mobilní telefon
• Pracovní smlouva na dobu
neurčitou

PRACOVNÍ POZICE
V NAŠÍ SPOLEČNOSTI
www.ekosvetlo.cz

• SVĚTELNÍ TECHNICI

Pro tuto pozici je vhodný absolvent, který se
nebojí jednání se zákazníky, s chutí se naučí
světelně-technické výpočty veřejného osvětlení
a průmyslových hal.
NÁPLŇ PRÁCE: Příprava a vypracování
světelně-technických výpočtů, základní
zaměřovací práce osvětlovaných míst, obchodní
jednání, vytváření nabídek pro zákazníky.
POŽADOVANÉ VZDĚLÁNÍ:
Vzdělání – středoškolské s maturitou (studijní
obory): Elektronické počítačové systémy,
Strojírenství, Technické lyceum, Elektronické
řídící systémy, Stavebnictví.

• OBCHODNÍ MANAŽEŘI

Pozice je vhodná pro zájemce s praxí v prodeji,
kteří mají vystupování na vysoké úrovni.
Zvládnou flexibilní reakce a mají zodpovědný
přístup k práci.
NÁPLŇ PRÁCE: Budovat efektivní vztahy se
zákazníky, aktivně naslouchat a rozvíjet se,
plánovat a stanovovat si priority v rámci svých
obchodních návštěv, vnímat a vyhledávat
obchodní příležitosti.
POŽADOVANÉ VZDĚLÁNÍ:
Vzdělání – středoškolské s maturitou (studijní
obor nerozhoduje: výhodou je technické
zaměření).

KONTAKT

Ekosvětlo s.r.o.
Mgr. Věra Hotová
mobil: +420 778 009 966
e-mail: hotova@ekosvetlo.cz
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ENVIRO-EKOANALYTIKA, s.r.o.
Společnost ENVIRO-EKOANALYTIKA,
s.r.o. ve Velkém Meziříčí byla založena
v roce 1993. Spojením činnosti akreditované laboratoře a geologicko-průzkumných a sanačních prací uskutečnili
zakladatelé firmy svůj podnikatelský
záměr a vydali se tak na náročnou cestu
tvorby a ochrany životního prostředí.
Srdce a úspěch našeho současného
týmu tvoří lidé, kteří podstatnou část
svého života zasvětili odborné práci
v naší firmě a předávají svoje zkušenosti našim novým spolupracovníkům.
Provádíme nyní široký soubor na sebe
navazujících činností v oblasti vodohospodářství a ekologie. Celý komplex služeb, od získání finančních prostředků,
technického provedení až po poradenství, realizujeme pro zákazníky vždy se
zárukou odbornosti a solidnosti.
Máme jasné představy o úspěšném
partnerství s našimi zákazníky a dodavateli. Výsledkem jsou úzké a dlouhodobé obchodní vztahy, které jsou naší
nejlepší vizitkou a zároveň motivací.
Působíme v oblasti budování vodních
zdrojů, výstavby kanalizací a čistíren
odpadních vod, laboratorních služeb, geologických prací, sanačních
a dekontaminačních prací, rekultivací
skládek a krajinářských úprav.
Našimi zákazníky jsou města, obce,
výrobní podniky, zemědělské subjekty, provozovatelé bioplynových stanic
a soukromé osoby.
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FIREMNÍ BENEFITY
• Pracovní smlouva na dobu
neurčitou po roce ve firmě
• Zdravotní volno
• Příspěvek na mimopracovní
aktivity
• Příspěvek na stravování

• Občerstvení na pracovišti
• Zaškolení a další profesní
vzdělávání
• Další benefity
vztahující se k jednotlivým
pracovním pozicím

PRACOVNÍ POZICE
V NAŠÍ SPOLEČNOSTI
www.enviroeko.cz

• SPECIALISTA VE VODOHOSPODÁŘSTVÍ
Vzdělání - VŠ v oboru či přidružených oborech.

• HYDROGEOLOG, INŽENÝRSKÝ GEOLOG
Vzdělání - VŠ v oboru.

• CHEMIK, LABORANT

Vzdělání - SŠ/VŠ v oboru.

• STAVBYVEDOUCÍ, ROZPOČTÁŘ

Vzdělání - SŠ/VŠ technického směru, nejlépe
stavební.

• BAGRISTA

Vzdělání - SOŠ technického směru, s výučním
listem, ŘP sk. C, výhodou E.

• OBSLUHA VRTNÉ SOUPRAVY

Vzdělání - SOŠ technického směru, nejlépe obor
opravář, s výučním listem, ŘP sk. C, výhodou E.

• STAVEBNÍ DĚLNÍK PRO MONTÁŽ
INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

Vzdělání - SOŠ technického směru, s výučním
listem, ŘP sk. B, výhodou C, E.

• ELEKTROMONTÉR

Vzdělání - SOŠ v oboru, s výučním listem, Vyhl.
50/1978 Sb., §5 .

• VZORKAŘ PRO ODBĚR VZORKŮ
K ANALÝZÁM

Vzdělání - SŠ/ VŠ technického směru, ŘP sk. B.

KONTAKT

ENVIRO – EKOANALYTIKA, s.r.o.
Nad Kunšovcem 1405/2, 594 01 Velké Meziříčí
e-mail: enviroeko@enviroeko.cz
tel.: +420 566 521 107, +420 777 783 012
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EG.D, a.s.
DÁVÁME ENERGIÍM SPRÁVNÝ SMĚR
Jsme EG.D, distributor vašich energií
a člen skupiny E.ON v Česku. Provozujeme elektrickou distribuční soustavu v
jižních Čechách a na jižní Moravě a plynovou distribuční soustavu na jihu Čech.
To zahrnuje jak jejich pravidelnou údržbu, rozvoj a digitalizaci, tak správu těchto
sítí i veškerých dat, které s tím souvisí.
Kromě toho připojujeme odběrná místa,
nové zdroje a staráme se o elektroměry
i plynoměry.
Naší prioritou jsou kvalitní služby a spolehlivá distribuce energií. Proto každý
den spolupracujeme a komunikujeme
i s ostatními účastníky trhu – se zákazníky, obchodníky, výrobci, provozovateli
přenosové soustavy, Operátorem trhu
s elektřinou a plynem a dalšími.
Licenci na distribuci elektřiny i plynu
jsme získali na základě energetického
zákona a na naši činnost dohlíží Energetický regulační úřad.

FIREMNÍ BENEFITY

FIREMNÍ BENEFITY
• Pracovní doba 7,5 hodiny
• 5 týdnů dovolené
• 13. plat
• Motivační systém bonusů,
prémií a odměn
• Dotované stravování
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• Osobní účet pro hrazení
sportovních, kulturních
a zdravotních potřeb a dovolených
• Příspěvek na penzijní pojištění
• Letní tábory pro děti a mnoho
dalších

PRACOVNÍ POZICE
V NAŠÍ SPOLEČNOSTI

www.egd.cz/kariera
Moc si vážíme všech svých 1 800 zaměstnanců
a každoročně hledáme nové kolegy, kteří by nám
pomohli s tím, o co stojíme nejvíc – neustále se
zlepšovat. Pravidelně se umisťujeme na předních
místech anket, které oceňují zaměstnavatele
a jejich pracovní prostředí. Je to tím, že si
zakládáme na bezpečnosti svých lidí, na ochraně
životního prostředí, ale i na férovém přístupu
a vysoké úrovni pracovních podmínek. Uplatnění
u nás najdou kolegové s praxí i absolventi
technických středních a vysokých škol.

• MONTÉR DISTRIBUČNÍ SÍTĚ
• MONTÉR SOR (SPRÁVA OBLASTI
ROZVODEN)
• TECHNIK VÝSTAVBY A OBNOVY
DISTRIBUČNÍ SÍTĚ
• DISPEČER
• MONTÉR VVN
Naši aktuální nabídku pracovních míst najdete na
našich kariérních stránkách www.egd.cz/kariera.

KONTAKT

Jarmila Špicová
Specialista náboru
tel.: 389 115 597
e-mail: jarmila.spicova@eon.cz
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ESKO-T s.r.o.
Společnost ESKO-T dlouhodobě působí
na poli odpadového hospodářství. Jsme
přední firmou zajišťující svoz a likvidaci
komunálních, tříděných, nebezpečných
a ostatních odpadů v regionu Třebíčsko. Veřejnosti, obcím i podnikatelům
poskytujeme také řadu doplňkových
služeb, především environmentální výchovu, osvětu a poradenství.
NABÍZÍME
• Svoz komunálního, tříděného, nebezpečného a velkoobjemového odpadu
• Prodej odpadových nádob
• Evidence odpadů a hlášení
• Poradenskou činnost
• Nastavení systému třídění ve firmách
a školách
PROVOZUJEME
• Skládku Petrůvky
• Síť 14 sběrných dvorů
• Dotřiďovací linku na tříděný odpad
• Kompostárnu
• Dotřiďovací linku na velkoobjemný
odpad
• Informační centrum
• REUSE centrum

FIREMNÍ BENEFITY

POŘÁDÁME
• Exkurze a semináře
• Odborná školení
• Výukové programy
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FIREMNÍ BENEFITY
• Příspěvky na pojištění a stravenkový
paušál

PRACOVNÍ POZICE
V NAŠÍ SPOLEČNOSTI

www.esko-t.cz

• ŘIDIČ SKUPINY C S PROFESNÍM
PRŮKAZEM
• ZÁVOZNÍK
• PRACOVNÍK TŘÍDÍCÍ LINKY

KONTAKT

ESKO-T s.r.o.
Hrotovická 232, 674 01 Třebíč
zelená linka: 800 100 879
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Farma Kožichovice, s.r.o.
Provozujeme produkční skleník pro
pěstování zeleniny a kogenerační energetické centrum. Na ploše 3 ha máme
vysázeno 45000 rostlin rajčat, které
pěstujeme hydroponickým systémem,
bez pesticidů a s využitím biologické
ochrany celý rok. Našim cílem je nabídnout zákazníkům čerstvě sklizenou
zeleninu a snížit závislost na dovozu ze
zahraničí. Pro naše skleníky a zákazníky v okolí provozujeme také energetické centrum o výkonu 4MWe s výrobou
tepla a elektrické energie

FIREMNÍ BENEFITY

FIREMNÍ BENEFITY
• Příspěvky na stravování
• Jednosměnný provoz
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PRACOVNÍ POZICE
V NAŠÍ SPOLEČNOSTI

www.farma-kozichovice.cz

• OPERÁTOR SKLENÍKU

Jednosměnný provoz od pondělí do pátku.

• ÚDRŽBA ELEKTRO

Středoškolské, vyučen v oboru.

• ÚDRŽBA STROJNÍ
Vyučen v oboru.

• OPERÁTOR ENERGOCENTRA
Středoškolské.

KONTAKT

Aleš Konečný
vedoucí provozu
mobil: +420 728 893 766
e-mail: konecny.ales@farma-kozichovice.cz
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FRAENKISCHE CZ s. r. o.
Skupina FRÄNKISCHE je světovou jedničkou v oblasti vývoje, výroby a dodávek technicky špičkových plastových
trubek určených pro strojírenský, zejména pak automobilový průmysl. Mezi
zákazníky společnosti patří největší
světové automobilky, stejně jako známí
výrobci bílé domácí techniky. Prostřednictvím výrobních poboček má německá skupina FRÄNKISCHE globální působnost. V České republice ji zastupuje
společnost FRAENKISCHE CZ s. r. o. se
sídlem v Okříškách na Třebíčsku, která
se s více než osmi stovkami svých zaměstnanců řadí mezi pět nejvýznamnějších zaměstnavatelů regionu. Firma
FRAENKISCHE CZ s. r . o. se snaží vytvářet a neustále udržovat rovnováhu
mezi vlastním růstem a společenskou
a ekologickou odpovědností. Strategie
společenské odpovědnosti firmy se tak
opírá o tyto čtyři pilíře: ekonomický,
personální, environmentální a sociální.
Firma FRAENKISCHE CZ s. r. o. se v roce
2018 stala vítězem Národní ceny kvality České republiky v programu Start
Plus a je držitelem ocenění Národní
ceny České republiky za společenskou
odpovědnost – společensky odpovědná
organizace II. stupně. Společnost je dále
držitelem Ceny hejtmana Kraje Vysočina
za společenskou odpovědnost za rok 2019.
Společnost je certifikována:
• IATF 16949:2016
• ISO 14001
• ISO 45001
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FIREMNÍ BENEFITY

FIREMNÍ BENEFITY
• 13. a 14. mzda
• Měsíční prémie
• Věrnostní prémie
• Příspěvek na jazykové vzdělávání
• Příspěvek na penzijní připojištění
• Příspěvek na praní pracovních oděvů
• Dotované stravování
• Firemní doprava (sleva na jízdné)

• Zaměstnanecká Cafeterie
www.mojebenefity.cz
• 5 týdnů dovolené
• Moderní informační technologie
• Propracovaný systém vzdělávání
• Kulturní a společenské akce
• Příměstské tábory pro děti
zaměstnanců

PRACOVNÍ POZICE
V NAŠÍ SPOLEČNOSTI

www.fraenkische.com

• OPERÁTOR VÝROBY
• ZÁMEČNÍK VÝROBY STROJŮ
A NÁSTROJŮ
• ZÁMEČNÍK VÝROBY NOVÝCH FOREM
• ELEKTROTECHNIK
• SEŘIZOVAČ
• OBRÁBĚČ KOVŮ
• SKLADNÍK, ŘIDIČ RETRAKU,
INTERNÍ LOGISTIK
• THP PROFESE: ÚTVAR KVALITY,
KONSTRUKCE

KONTAKT

FRAENKISCHE CZ s. r. o.
U Kapličky 591, 675 21 Okříšky
tel.: +420 568 619 900
email: info@fraenkische-cz.com
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Huhtamaki Česká republika a.s.
Huhtamaki Česká republika a.s. je členem nadnárodní společnosti Huhtamaki,
působící v 34 zemích světa.
Jsme výrobce a dodavatel obalů pro potravinářský průmysl.
Naší specializací je výroba obalů
na vejce, ovoce a zeleninu. Jednoduše
řečeno vezmeme papír, který hodíte
do sběru, smícháme ho s vodou z řeky
a unikátní technologií nasávané kartonáže z něj vytvoříme nový produkt.
Najdete nás v Přibyslavicích u Třebíče.
Jsme středně velká firma s rodinnou
atmosférou a přátelským prostředím.

FIREMNÍ BENEFITY

FIREMNÍ BENEFITY
• 5 týdnů dovolené pro THP
a 6 týdnů pro zaměstnance
v provozu
• Stravenka v hodnotě 50 Kč za
každou odpracovanou směnu
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• Příspěvek na letní dovolenou
• Vánoční prémie
• Kafeteria účet pro volnočasové
aktivity
• 13. plat

• Příplatek za jazykovou znalost +
dotace na další vzdělávání
v oblasti jazyků
• Příspěvek na dojíždění dle
vzdálenosti od firmy

PRACOVNÍ POZICE
V NAŠÍ SPOLEČNOSTI

www.huhtamaki.com

• TISKAŘ

Obsluha výrobního stroje a balící linky.
Vzdělání - ÚSO USO (min. vyučen) strojírenský
nebo elektro obor výhodou.

• OPERÁTOR

Obsluha výrobní linky.

• ÚDRŽBÁŘ

Provádí údržbu na veškerých výrobních
zařízeních.

• THP PRACOVNÍCI

Lidé napříč firmou na obchodním, finančním,
logistickém či zákaznickém oddělení (jsou
hledáni dle aktuální potřeby firmy).

KONTAKT

Lucie Votavová – HR Specialist
tel.: +420 568 894 111, mobil: +420 702 214 794
e-mail: Lucie.Votavova@huhtamaki.com
www.facebook.com/huhtamaki.cz
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I&C Energo a.s.
Společnost byla založena v roce 1993.
Díky úspěšnému rozvoji se dnes
I&C Energo a.s. řadí mezi největší
a nejúspěšnější společnosti v České republice. Naše firemní produkty, znalosti a dosažené výsledky jsou základem
toho, že je společnost vnímána nejen
na českém trhu jako zkušený a spolehlivý partner, který je garantem profesionální spolupráce ve špičkové kvalitě.
I&C Energo a.s. je významný dodavatel
komplexních služeb v oblasti systémů
kontroly a řízení, průmyslových informačních systémů, systémů elektro
a dodavatel strojních činností s dlouholetou tradicí v oblasti jaderné energetiky. Rozmístěním a počtem zaměstnanců patří v této oblasti mezi největší
české firmy.
Své dodávky na českém a zahraničním trhu společnost realizuje ve třech
hlavních produktech:
• investiční dodávky
• optimalizace energetických výroben

FIREMNÍ BENEFITY

• servis
I&C Energo a.s.
Pražská 684/49, 674 01 Třebíč
tel.: +420 568 413 111,
e-mail: obchod@ic-energo.eu
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FIREMNÍ BENEFITY
• Mzdový nárůst odpovídající
hospodářským výsledkům
• Příspěvek na stravování
• Nadstandardní příspěvek
na penzijní připojištění
• Dovolená pět týdnů
• Podpora při odborném vzdělávání

• Příspěvek na jazykové vzdělávání
zaměstnanců
• Možnost bezúročné půjčky
ze sociálního fondu
• Pracovněprávní ochrana a jistota
• Zkrácená pracovní doba a krátké
pátky na JE Dukovany

PRACOVNÍ POZICE
V NAŠÍ SPOLEČNOSTI

www.ic-energo.eu
Naši aktuální nabídku pracovních míst
na JE Dukovany včetně možnosti vyplnění
a zaslání dotazníku pro registraci uchazečů
naleznete na webových stránkách společnosti
v sekci Volná místa na www.ic-energo.eu.

• ELEKTRIKÁŘ

Vzdělání - SO nebo ÚSO elektrotechnické,
min. § 5, vyhl. 50/1978 Sb.

• MECHANIK MĚŘENÍ A REGULACE

Vzdělání - SO nebo ÚSO elektrotechnické,
min. § 5, vyhl. 50/1978 Sb.

• TECHNIK MĚŘENÍ A REGULACE,
ELEKTRO

Vzdělání - SO nebo ÚSO elektrotechnické,
min. § 5, vyhl. 50/1978 Sb.

• TECHNIK ELEKTRO

Vzdělání - SO nebo ÚSO elektrotechnické,
min. § 5, vyhl. 50/1978 Sb.

• SVÁŘEČ

Vzdělání - SO strojní, svářečský kurz.

KONTAKT

Věra Svobodová – Kontaktní osoba
+420 725 065 787, vsvobodova@ic-energo.eu
Mgr. Lenka Dostálová – Kontaktní osoba
+420 725 150 593, ldostalova@ic-energo.eu
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INAPA s.r.o. je moderní
výrobce obalových materiálů.
Na polygrafickém a kartonážním trhu
působíme již od roku 1998 a do portfolia našich služeb řadíme širokou produkci obalů z vlnité a hladké lepenky.
V oblasti tiskové produkce nabízíme
zákazníkům tisk ofsetový, flexotisk,
u zakázek menších sérií i potisk sítotiskový. Podstatnou část naší produkce
tvoří obaly z nejrůznějších druhů vlnitých lepenek a voštinových výplní.
Obaly jsou vyrobeny převážně z recyklovatelného materiálu. Používáme
netoxická lepidla a barvy. Jsme členy
EKO-KOM systém CZ - třídění a recyklace odpadů z obalů. Máme oprávnění používat německý symbol Resy.
Vlastníme certifikát Forest Stewardschip Council (FSC TSUD-COC-001165)
a v rámci zajištění kvalitních a vysoce
efektivních služeb jsme přistoupili k certifikaci jakosti dle ČSN EN ISO
9001:2016.
Jsme stabilní společnost, která zaměstnává přibližně 200 zaměstnanců.
Volná pracovní místa jsou průběžně
zadávány na webovém portálu úřadu
práce. Nabízíme různé pracovní pozice, na kterých jsou uchazeči o zaměstnání zaučeni a proškoleni.

FIREMNÍ BENEFITY

FIREMNÍ BENEFITY
• Podnikové stravování
• Roční věrnostní odměny
• Mimořádné odměny za odpolední
a noční směny
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• Měsíční benefity za dodržení
rozsahu pracovní doby

PRACOVNÍ POZICE
V NAŠÍ SPOLEČNOSTI

www.inapa.cz

• PRACOVNÍK VE VÝROBĚ

Ruční kompletace obalů a fixací z hladké
a vlnité lepenky.

• OBSLUHA VÝROBNÍHO STROJE

Seřizování výsekového stroje, lepičky krabic,
balícího stroje.

• ÚDRŽBÁŘ

Veškerá údržba výrobních zařízení.

• SKLADNÍK

Evidence skladu, obsluha manipulačního
vozíku, příprava výrobků k expedici.

• THP PRACOVNÍCI

Oddělení ekonomické, logistické a obchodní.

• KONSTRUKTÉR OBALŮ

Konstrukce a vývoj nových obalů z papíru
a vlnité lepenky, technické kreslení, CAD
programy.

• GRAFIK

Elektronická archová montáž, DTP operátor.

• TISKAŘ

Obsluha ofsetových tiskařských strojů.

KONTAKT

INAPA s.r.o.
Průmyslová 223, 674 01 Třebíč
tel.: +420 530 513 230
e-mail: info@inapa.cz
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ING. VOSTAL
Projekční kancelář
Ing. Lubomír Vostal
Jsme profesionálové, kteří jsou přesvědčeni, že každá moderní stavba
musí být nejen krásná, ale i praktická,
intuitivní a funkční. Musí odpovídat konkrétnímu pozemku a potřebám klienta.
Jsme rodinné projekční studio. Od založení roku 1992 Ing. Lubomírem Vostalem se rozrostlo na 7 profesionálů, kteří
se zabývají kompletní projekční činností
převážně v oblasti pozemního stavitelství, komplexní energetickou náročností budov a projekcí inženýrských sítí.
Rozsah činnosti firmy je od malých staveb jako jsou rekonstrukce bytových
jader přes novostavby a rekonstrukce
rodinných domů až po rozsáhlé projekty ubytovacích zařízení, výrobních hal,
skladů a obchodních center. Tvoříme
projekty na míru požadavku investora,
ale pracujeme i s katalogovými projekty
rodinných domů. Poradíme s výběrem
pozemku, projektu, osazením domu na
pozemek nebo se změnami ve stávající
projektové dokumentaci.
V rámci svého působení společnost zajišťovala projektové práce na významných
stavbách, jako například rekonstrukce
stavby v památkově chráněné zóně Hotel
Josef 1690, který dostal ocenění Stavba
Vysočiny 2010. Z dalších objektů se jedná
např. o FRÄNKISCHE Okříšky, obchodní zónu Stop Shop v Třebíči, Domov pro
matky na Vltavínské ul. v Třebíči, Autosalon Peugeot v Třebíči, centrální sklad DM
drogerie v Jihlavě a řadě dalších.
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FIREMNÍ BENEFITY

FIREMNÍ BENEFITY
• Projekce staveb občanských,
bytových, průmyslových
a zemědělských
• Územní příprava, příprava staveb
• Inženýrská činnost
• Zastupování stavebníků

• Výběrová řízení
• Uzavírání smluvních vztahů
• Autorský dozor
• Technická pomoc a poradenská
činnost při výstavbě

PRACOVNÍ POZICE
V NAŠÍ SPOLEČNOSTI

www.vostal.com
Inženýři naší společnosti jsou autorizováni Českou
komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT).
Ke svému povolání vystudovali vesměs čtyřleté odborné studium s maturitou zaměřené na stavební
obory, popř gymnasium a dále pak vysokoškolské
obory stavebního zaměření.
Projektové práce a vizualizace vytváří
v softwaru Allplan a ArchiCAD.

• PROJEKTANT
• AUTORIZOVANÝ INŽENÝR V OBORU
STAVEBNICTVÍ
• ROZPOČTÁŘ
• ARCHITEKT
• STATIK
• SPECIALISTÉ TECHNICKÉHO
VYBAVENÍ BUDOV

KONTAKT

Projekční kancelář Ing. Lubomír Vostal
Husova 10, 674 01 Třebíč
telefon: +420 568 844 612, mobil: +420 604 261 521
e-mail: info@vostal.com
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Jaroměřická mlékárna a.s.
Jaroměřická mlékárna je ryze český výrobce sýrů, tvarohů a tradičních
pomazánkových sídlící v Jaroměřicích
nad Rokytnou. Počátek výroby se tu
datuje už do roku 1937. Dnes patří mezi
největší zaměstnavatele v okolí.
Jaroměřická mlékárna si zakládá si na
kvalitě a tradičních postupech. Mléko
kupuje jen od místních farmářů, nepoužíváme žádné konzervanty, umělá
barviva ani sladidla. Výrobky Jaroměřické mlékárny jsou poctivé a české.
Díky své mimořádné kvalitě se některé
z nich pyšní významnými oceněními.
Například titul Regionální potravina
uděluje Ministerstvo zemědělství a každý rok jej získá jen pár těch nejkvalitnějších zemědělských nebo potravinářských produktů. Z výrobků Jaroměřické mlékárny má právo nosit toto
ocenění Jaroměřické žervé, Archivní
sýr a Tradiční pomazánkové se šunkou
a cibulkou.

FIREMNÍ BENEFITY

FIREMNÍ BENEFITY
• Měsíční prémie
• Stravenky
• Deputát
• Věrnostní prémie
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• Odměny za hospodářský výsledek
• Vzdělávací kurzy
• Možnost výpůjčky elektro nářadí
• Kulturní akce pro zaměstnance

PRACOVNÍ POZICE
V NAŠÍ SPOLEČNOSTI
www.mlekarna.cz
V současné době pracuje v Jaroměřické
mlékárně 120 stálých zaměstnanců
a cca 50 brigádníků.

• OPERÁTOR VÝROBY – OBSLUHA
BALICÍCH A PORCOVACÍCH STROJŮ
• ŘÍZENÍ VÝROBNÍHO
PROCESU – SÝRAŘ, TVAROHÁŘ,
ČERSTVÉ SÝRY-ŽERVÉ
• MISTR VÝROBNÍCH STŘEDISEK
• EXPEDIENT / SKLADNÍK
• LABORANTKA
• ELEKTRIKÁŘ
• OBSLUHA ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD
A CHLAZENÍ
• THP PROFESE, ADMINISTRATIVNÍ
ČINNOST
• UKLÍZEČKA
• POMOCNÉ PRÁCE VE VÝROBĚ VHODNÉ
PRO STUDENTY NAD 16 LET A DŮCHODCE

KONTAKT

Jaroměřická mlékárna a.s.
Personální oddělení:
telefon: +420 602 721 739, +420 568 408 616
e-mail: stehlikova.m@mlekarna.cz
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Jopp Automotive s.r.o.
Firma JOPP Automotive je součástí německé holdingové společnosti JOPP
Group, která vyrábí precizní soustružené
díly, výrobky z plastu a manuální řazení
pro automobilový průmysl. V ČR ve Velkém Meziříčí, kde má firma sídlo, JOPP
působí od roku 2003. V roce 2017 byla
vybudována pobočka v Třebíči. V obou
závodech celkem pracuje více než 300 zaměstnanců.
Společnost JOPP chce i nadále zůstat rodinným podnikem a rozhodovat nezávisle
na finančních investorech a věřitelích.
To vyžaduje trvalé zdokonalování výrobků a výrobních postupů. Cílem podniku
je nabízet zákazníkům kvalitní, spolehlivá a inovativní řešení. Nejvyšším cílem
podnikatelského jednání v JOPP je proto
prosperita. JOPP je přesvědčen, že tohoto cíle lze dosáhnout díky kompetentním
a schopným pracovníkům. Za svou výhodu vůči konkurenci firma považuje flexibilitu a rychlost. Odpovědným a udržitelným přístupem k hospodaření chce JOPP
dlouhodobě posílit svoji spolehlivost. To
také zahrnuje ohleduplnost k potřebám
zaměstnanců a jejich rodin, jakož i respekt
k přírodním zdrojům.
Společnost nabízí uplatnění uchazečům
o zaměstnání z mnoha oborů. Nabízí také
možnost zaučení těm, kteří obor nestudovali, ale mají zájem v něm pracovat. Firma
zajišťuje i výměnné pobyty pro získání nových pracovních zkušeností v pobočkách
JOPP Group v Německu.
Jak říká slogan: „Leading the Way to Excellence!“, JOPP dosáhne dokonalosti
nejen pro své zákazníky, ale i pro své zaměstnance.

52

FIREMNÍ BENEFITY

FIREMNÍ BENEFITY
• Příspěvek na dopravu
• Náborový příspěvek
• Stravenky
• Příspěvek na závodní stravování
• Příspěvek na penzijní a životní
pojištění

• Firemní oblečení, boty, láhev
a termohrnek
• 25 dní volna
• Příspěvky na volnočasové aktivity
Cafeterie
• Vzdělávací kurzy a školení
• Firemní kulturní akce a soutěže

PRACOVNÍ POZICE
V NAŠÍ SPOLEČNOSTI

www.jopp.com

• OPERÁTOR CNC SOUSTRUHŮ
A FRÉZEK

SOU/SŠ vzdělání technického směru.

• OPERÁTOR DLOUHOTOČNÝCH
A VÍCEVŘETENOVÝCH NC A CNC
SOUSTRUHŮ
SOU/SŠ vzdělání technického směru.

• TECHNOLOG VÝROBY

SŠ vzdělání technického směru

• TEAM LEADER TŘÍSKOVÉHO
OBRÁBĚNÍ

VŠ vzdělání, příp. SŠ s maturitou strojírenského
zaměření

• OPERÁTOR DO VÝROBY

SOU/SŠ vzdělání technického směru

Více informací o konkrétních pozicích naleznete na:
https://www.jopp.com/cs/kariera/volna-mista/
Pokud máte nadšení pro techniku a také umíte
myslet dopředu, najdete u firmy JOPP osobní
profesní perspektivy a možnosti rozvoje. JOPP
Vám přitom otevře prostor, ve kterém můžete
odpovědně jednat a uplatnit své znalosti.

KONTAKT

Personální oddělení
telefon: +420 563 031 231
e-mail: hr-cz@jopp.com
facebook: JOPP Automotive Česká republika
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Oddělujeme užitečné
od škodlivého. Už více
než 80 let po celém světě.
MANN+HUMMEL v České republice
MANN+HUMMEL se sídlem v německém
Ludwigsburgu patří mezi přední světové
experty ve výrobě filtračních systémů
a v letošním roce slaví již 80. výročí své
existence. V České republice pak působí
přes 25 let a je zastoupen dvěma dceřinými výrobními společnostmi a centrem
sdílených služeb. Na Vysočině působí
hned dvě z nich, a to výrobní společnost
MANN+HUMMEL (CZ) v.o.s. a MANN
+HUMMEL Service s.r.o., které sídlí
v Nové Vsi na Třebíčsku a dohromady
zaměstnávají až 1 500 zaměstnanců.
Díky našemu přístupu a péči o zaměstnance i naše okolí jsme dlouhodobě
hodnoceni jako jeden z nejlepších zaměstnavatelů v regionu.
Výrobní závod
MANN+HUMMEL (CZ) v.o.s.
MANN+HUMMEL (CZ) je ve svém oboru
největším českým výrobcem i dodavatelem filtrační techniky pro prvovýrobu
i trh s náhradními díly v automobilovém
a strojírenském průmyslu. Do portfolia
našich výrobků patří především kapalinové a vzduchové filtry. Pro veřejnost je
pak nejznámější naše produktová značka
MANN-FILTER, která představuje nejsilnější zahraniční značku filtrů v České
republice a na Slovensku. Mezi naše zákazníky patří nejznámější světoví výrobci
automobilů a průmyslových strojů.
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FIREMNÍ BENEFITY

• 6 týdnů dovolené
• 13. mzda a další finanční odměny
• příplatky za směnný režim
• každoroční navyšování mezd
• bonus za loajalitu
• příspěvek na zdravotní péči
• příspěvek na penzijní připojištění
• dotované závodní stravování

• doprava pro zaměstnance
• společenské a sportovní akce pro
zaměstnance
• systém benefitů Cafeterie
• slevy na kulturní a společenské
akce v regionu
...a mnoho dalších benefitů

Centrum sdílených služeb MANN+HUMMEL Service s.r.o.
MANN+HUMMEL Service poskytuje služby pobočkám skupiny MANN+HUMMEL po celém světě a nabízí tak mezinárodní pracovní prostředí s využitím cizích jazyků. Portfolio
služeb, které zahrnuje oblasti IT, účetnictví a financí, výzkum a vývoj, HR a další, patří k nejrozšířenějším v sektoru
sdílených služeb ve střední Evropě.

PRACOVNÍ POZICE

Výrobní závod MANN+HUMMEL (CZ)
• OPERÁTOR VÝROBY
• THP POZICE V OBLASTI KVALITY,
TECHNOLOGIE, NÁKUPU, LOGISTIKY
Centrum sdílených služeb
MANN+HUMMEL Service
• SPECIALISTA ZÁKAZNICKÉHO
SERVISU, IT SPECIALISTA A DALŠÍ
ADMINISTRATIVNÍ POZICE S CIZÍM
JAZYKEM (NJ, AJ, ŠJ, FJ)
MOŽNOST PRÁCE Z DOMU ČI PŘI RODIČOVSKÉ
DOVOLENÉ
Pište na prace@mann-hummel.com či volejte na
568 898 855.

KONTAKT

Více informací naleznete na
www.mann-hummel.jobs.cz, www.mann-hummel.cz
či na našem Facebooku MANN+HUMMEL
Česká republika.
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McRAI s.r.o.
McRAI s.r.o. je stabilní, rostoucí firma
z oblasti internetových aplikací a ONLINE
marketingu.
Jsme mladý kolektiv, který má rád svoji práci. Jdeme s dobou a vyhledáváme
aktuální novinky. Učíme se novým
trendům, pravidelně se školíme a skládáme odborné i specifické zkoušky.
Specializujeme se na tvorbu webových
stránek, webdesign, redakční systémy,
internetové obchody a online marketing.
Na trhu působíme již 10 let a máme
více než 250 spokojených klientů, kteří
si nás chválí pro naše inovace, odborné
znalosti a flexibilní servis. Pracujeme
rychle, efektivně a spolehlivě.
Patříme do týmu Google Partners, díky
tomu s námi můžete vyniknout nad
ostatními.

FIREMNÍ BENEFITY

FIREMNÍ BENEFITY
• Volná pracovní doba
• Příjemné pracovní prostředí
• Možnost home office
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• V rámci okresu nadstandardní
platové ohodnocení
• Mobilní telefon pro osobní použití
• Pravidelné vzdělávání

PRACOVNÍ POZICE
V NAŠÍ SPOLEČNOSTI

www.mcrai.eu

https://www.mcrai.eu/pracovniprilezitosti/
• PROGRAMÁTOR JUNIOR (SŠ, VŠ)
Výhodou znalost MySQL, PostgreSQL,
JavaScript, HTML5, CSS3. Vhodné
i pro absolventy.

• PHP PROGRAMÁTOR SENIOR (SŠ, VŠ)
Výhodou praxe se zpracováním XML
dokumentů, znalost OS Linux.

• WEB DESIGNER

Grafik webových stránek a e-shopů.

VÁŠ ŽIVOTOPIS PROSÍM ZASÍLEJTE NA
ADRESU:
jo@mcrai.eu

KONTAKT

McRAI s.r.o.
Ing. Jiří Ozorák
Vítězslava Nezvala 2/3, 674 01 Třebíč
mobil: +420 777 000 946, e-mail: jo@mcrai.eu
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MICo, spol. s r.o.
Společnost MICo, spol. s r.o. je moderní rodinná firma sídlící v Třebíči s výrobními areály umístěnými nedaleko
JE Dukovany (Hrotovice, Kramolín).
Historie firmy se datuje od roku 1993,
přičemž za dobu svého působení vyrostla v uznávaného výrobce tlakových
zařízení s dodávkami do celého světa.
Zaměřuje se především na energetický, jaderný, chemický, petrochemický,
farmaceutický a potravinářský průmysl, přičemž se specializuje i na výzkumné projekty. Svým zákazníkům
zajišťuje komplexní řešení návrhu
tlakových zařízení (včetně tepelných
a pevnostních výpočtů) spojené se zakázkovou výrobou dle požadavků zákazníků. Současně doplňuje tyto činnosti vývojem a výrobou těsnění pro
speciální aplikace. Dále pak se zaměřuje na prototypové dodávky pro jaderné elektrárny a na výzkumné projekty
spojené s jadernou energetikou.
Exportují celosvětově, na západ i východ.
Pracovníci MICo spol. s více jak dvacetiletou specializací určují směr technologického rozvoje a úroveň inovace průmyslu v celé Evropě. Jsou nekompromisní
v přístupu ke kvalitě jejich dodávek a služeb. Normou jsou pro MICo, spol. s.r.o.
standardy světových zákazníků jak v automobilovém průmyslu, tak ve výstavbě
nových jaderných elektráren. Samozřejmostí je osobní odpovědnost za bezpečnost zaměstnanců i za environmentální
dopad její práce.
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FIREMNÍ BENEFITY

FIREMNÍ BENEFITY
• Práci ve stabilní společnosti
s více než 25ti letou tradicí
• Odpovídající mzdové ohodnocení
• Měsíční příspěvky a mimořádné
odměny

• Příspěvek na stravné
• Zvýhodněné telefonní tarify
• Firemní akce a další benefity
• Vzdělávání a další rozvoj

PRACOVNÍ POZICE
V NAŠÍ SPOLEČNOSTI

www.mico.cz

• SVÁŘEČ

Vzdělání - vyučení v oboru svářeč, svářečský
kurz.

• ZÁMEČNÍK

Vzdělání - vyučení v oboru zámečník.

• PRACOVNÍK OTK

SŠ/VŠ strojírenského zaměření.

• PROJEKTOVÝ MANŽER

SŠ/VŠ strojírenského zaměření.

• THP PRACOVNÍCI

Oddělení ekonomické, logistické a obchodní.

• OBSLUHA CNC STROJE

SOU nebo SŠ v oboru soustružník, frézař
nebo obsluha případně seřizovač CNC strojů.

KONTAKT

MICo Group s.r.o.
Budischowského 1073, Třebíč 674 01
prace@mico.cz
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MONTI SYSTEMS s.r.o.
Již 20 let držíme krok s nejnovějšími
technologickými inovacemi v oblasti
automatizace a řízení provozu. Určujeme trendy ve vývoji řešení pro správu
a řízení čerpacích stanic v České republice. Pracujeme pro stěžejní společnosti v oblasti PHM.
Fungujeme jako rodinná firma, kde
všichni mluvíme lidsky a jednoduše
– obchodníci, IT specialisté i servisní
technici. A nechybí nám ani mladistvé
nadšení.
Každý zákazník je pro nás rovnocenný
partner a jeho názor respektujeme –
neprodáváme totiž jen produkt či službu, ale pro každého zákazníka ho individuálně vytváříme a vždy najdeme optimální a ekonomicky výhodné řešení
přímo na míru. Našim klientům jsme
přínosem.

FIREMNÍ BENEFITY

FIREMNÍ BENEFITY
• Stravenky
• Příspěvek na kapitálové životní
pojištění
• Pružná pracovní doba
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• Mobilní telefon a notebook
i pro soukromé použití
• Služební automobil
i pro soukromé použití

PRACOVNÍ POZICE
V NAŠÍ SPOLEČNOSTI

www.monti.cz
V naší firmě se uplatní šikovní lidé s rozsahem
znalostí a zkušeností v oblasti:

• PROGRAMÁTOR
• TECHNIK MAR V EXOVÉM PROSTŘEDÍ
• VÝVOJÁŘ ELEKTRONICKÝCH
MĚŘICÍCH A KOMUNIKAČNÍCH
ZAŘÍZENÍ

KONTAKT

Ani kapka nazmar

MONTI SYSTEMS s.r.o.
Velkomeziříčská 989, 674 01 Třebíč
Josef Vlašín
mobil: +420 602 719 237, e-mail: obchod@monti.cz
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Nemocnice Třebíč,
příspěvková organizace
Cílem Nemocnice Třebíč je poskytování kvalitní a komplexní zdravotní péče,
a to jak lékařské, tak ošetřovatelské,
ambulantní i lůžkové. Zajišťujeme
i specializovanou diagnostiku, preventivní péči a lékárenskou činnost. Pacientům všech věkových kategorií poskytujeme léčbu v souladu s nejnovějšími
dostupnými poznatky současné lékařské vědy. Jako akreditovaná nemocnice
vytváříme v maximální míře bezpečné
prostředí pro všechny naše pacienty.
Nemocnice prošla díky finančním prostředkům zřizovatele a spolufinancování Evropské unie výraznou změnou
vzhledu. V druhé polovině roku 2018
byla ukončena výstavba 2 nových budov – Energocentrum a Pavilon chirurgických oborů a byla dokončena
rekonstrukce budovy bývalé porodnice
včetně terénních úprav i komunikace.
V letošním roce započala rekonstrukce a přístavba operačních sálů, která
bude dokončena v létě roku 2022.Díky
Projektům RTG ZOBRAZOVACÍ MODALITY, NMR A PŘÍSTROJE DO NMR a ZDRAVOTNICKÉ TECHNOLOGIE A VYBAVENÍ
došlo současně k pořízení a modernizaci
přístrojového vybavení, zdravotnických
prostředků a dalšího vybavení.
Naši zaměstnanci se aktivně podílí i na vědecké a vzdělávací činnosti ve zdravotnictví. Spolupracujeme na před atestační přípravě lékařů s fakultami LF UK Praha, LF
Hradec Králové, LF Olomouc a LF Brno.
Naší vizí je stabilní komplexní regionální centrum zdraví se zárukou odbornosti a efektivnosti a vnímáním potřeb člověka v každém věku.
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FIREMNÍ BENEFITY
• Příspěvek na závodní stravování
• Příspěvek na penzijní připojištění
• Příspěvek na očkování proti
chřipce, klíšťové encefalitidě
a hepatitidě
• Příspěvek na sportovní
a kulturní aktivity

• Zvýhodněné ceny volání
pro zaměstnance a jeho rodinu
• Finanční odměny (odchod
do důchodu, dárci krve)

PRACOVNÍ POZICE
V NAŠÍ SPOLEČNOSTI

www.nem-tr.cz

• SANITÁŘ/KA, PRAKTICKÁ SESTRA,
VŠEOBECNÁ SESTRA, PORODNÍ
ASISTENTKA, ERGOTERAPEUT,
FYZIOTERAPEUT, RADIOLOGICKÝ
ASISTENT, ZDRAVOTNÍ LABORANT,
NUTRIČNÍ TERAPEUT, ZDRAVOTNICKÝ
ZÁCHRANÁŘ, KLINICKÝ
BIOANALYTIK, FARMACEUTICKÝ
ASISTENT
Vzdělání- odborná způsobilost k výkonu
zdravotnického nelékařského povolání dle
zákona č. 96/2004 Sb. (zákon o nelékařských
zdravotnických povoláních).

• LÉKAŘ, FARMACEUT

Vzdělání - odborná způsobilost k výkonu
zdravotnického povolání lékaře a farmaceuta
dle zákona č. 95/2004 Sb.

• ADMINISTRATIVNÍ A DĚLNICKÉ
POZICE

KONTAKT

Bc. Nikola Křivánková
personalista
tel.: +420 568 809 455
e-mail: nkrivankova@nem-tr.cz
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Nový start
Při listování touto brožurou asi docela
koukáte, kolik je na Třebíčsku firem
a říkáte si, která pro vás bude ta pravá.
Pojďte to s námi zdarma probrat!
Už více než 5 let pomáháme nejen studentům a absolventům jako jste vy s
hledáním práce, která je bude bavit a naplňovat. Podle toho co umíte a jaké jsou
vaše sny, vám zprostředkujeme job ve firmě, kde můžete zahájit skvělou kariéru.
Na webu www.novystart.com máme
průběžně kolem stovky volných míst
ve firmách po celé Vysočině. Zhruba
půlka je potom vhodná také pro absolventy!
Na našem blogu, Facebooku a Youtube
kanálu najdete spoustu tipů, které Vám
při hledání práce pomůžou. Dozvíte se
jak napsat životopis a motivační dopis
nebo jak se připravit na pohovor. Kouknout můžete i na vtipnou ukázku samotného pohovoru, kde uslyšíte nejběžnější
otázky a rady, jak na ně (ne)odpovídat.
Končíte zrovna studium a začínáte se
poohlížet po práci? Pošlete nám svůj
životopis, vytvořit si ho můžete i na našem webu jednoduše a online. Po telefonu či na schůzce pak probereme vaše
představy o budoucí práci a pobavíme
se o konkrétních nabídkách.
Pokud jste podnikavá duše a rádi byste
rozjeli svůj vlastní projekt, podnikání nebo
neziskovku, inspiraci najdete na našem
druhém webu www.podnikaveduse.cz.
Těšíme se na vás!
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VOLNÉ PRACOVNÍ
PŘÍLEŽITOSTI

www.novystart.com, www.podnikaveduse.cz

• ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK
SE ZNALOSTÍ CIZÍCH JAZYKŮ
• ÚČETNÍ S NJ / AJ
• NÁKUPČÍ S AJ / NJ
• CONTROLLER
• KONSTRUKTÉR ELEKTRO / STROJNÍ /
STAVEBNÍ
• ELEKTROMONTÉR SILNO /
SLABOPROUD
• ELEKTROMECHANIK
• TECHNIK ELEKTRONIK
• ZÁMEČNÍK, SVÁŘEČ
• OPERÁTOR CNC STROJŮ
• TECHNIK/PROGRAMÁTOR CNC
• PROGRAMÁTOR C#, PHP, JAVA,
ANGULAR
• TECHNIK HW/SW

KONTAKT

Nový start – Třebíčská personální agentura
Zuzana Žatečková
tel.: +420 775 080 805
e-mail: zuzana.zateckova@novystart.com
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NUVIA a.s.
Sídlíme v Třebíči – působíme po celém
světě již od roku 1995.
Specializujeme se na komplexní dodávky systémů průmyslové automatizace nejen pro automobilový průmysl
– přes návrh konstrukce a výrobu po
instalaci a servis u zákazníka. Vyvíjíme
a vyrábíme systémy pro detekci a měření radiace. Spolupracujeme na vývoji
pokročilých jaderných technologií ve
světě, jako jsou výzkumný reaktor Jules
Horowitz nebo termojaderný reaktor
ITER. Máme vlastní tým vývojářů SW.
Společnost je součástí nadnárodního
koncernu VINCI. Naše pobočky jsou
v Praze, Brně, Kralupech nad Vltavou,
v jaderných elektrárnách Dukovany
a Temelín a také na Slovensku. Máme
300 zaměstnanců a roční obrat okolo
miliardy korun.
Realizujeme projekty po celém světě: v Litvě, Rumunsku, Itálii, Rusku,
Ukrajině, Arménii, Polsku, Bulharsku,
Nizozemí, Švédsku, Velké Británii, Saúdské Arábii, Číně, USA, v zemích Jihovýchodní Asie.

FIREMNÍ BENEFITY

FIREMNÍ BENEFITY
Zaměstnancům nabízíme moderní
pracovní prostředí, práci s nejnovějšími technologiemi, možnost
odborného vzdělávání a růstu.
Dále benefity, jako jsou příspěvek
na stravování, týden dovolené navíc, sick days, finanční příspěvek
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na jazykovou výuku, občerstvení na
pracovišti, odměny za léta odpracovaná ve firmě a při životních jubileích.
Pravidelně pořádáme akce pro zaměstnance. Vyplácíme čtvrtletní odměny a podíl na zisku společnosti pro
všechny zaměstnance. Absolutní „pec-

kou“ je pak zvýhodněný program
nákupu a finančního zhodnocení
zaměstnaneckých akcií mezinárodního koncernu VINCI.

VOLNÉ POZICE
V NAŠÍ SPOLEČNOSTI

• STROJNÍ KONSTRUKTÉR

VŠ strojní nebo SŠ strojní s praxí v konstrukci.

• ELEKTROINŽENÝR

VŠ elektro, znalosti v oblasti průmyslové
automatizace výhodou.

• PROJEKTANT

VŠ elektro nebo strojní.

• PROGRAMÁTOR

VŠ v oboru IT výhodou, programování a znalost
webových aplikací (Java EE, JSP, HTML, jQuery,
CSS), Znalost SQL.

• PROJEKTOVÝ MANAŽER

VŠ technického směru, zkušenosti s řízením
projektů.

• PRACOVNÍK MONTÁŽE

SŠ, elektrotechnické vzdělání výhodou,
Vyhláška 50/78 Sb.

KONTAKT
NUVIA a.s.
Modřínová 1094, 674 01 Třebíč
e-mail: hr.cz@nuvia.com
www.facebook.com/nuviaczech
www.nuvia.cz
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PBS INDUSTRY, a.s.
je silnou součástí společností 2 JCP Group
(PBS INDUSTRY,a.s. + 2JCP, a.s.) Jsme
integrovaný dodavatel pro energetiku, který
dokáže efektivně pokrýt široké portfolio
výrobků od filtračních a akustických řešení
pro plynovou energetiku přes spalovací
kotle a hořáky do energetických celků až
po unikátní dodávky pro potravinářský
průmysl a automotive. Dodávky zahrnují
prvotní design dodávaných částí, tepelné
výpočty, engineering, konstrukci i výrobu
samotnou. Obě značky PBS i 2JCP jsou
přitom i nadále zachovány včetně vlastní
firemní identity. Společnost 2JCP - se
sídlem a výrobním závodem v Račicích
a obchodně - technickými pobočkami ve
Velké Británii a USA vznikla v roce 1992
je globální dodavatel zařízení pro plynové
turbíny, podmořských systémů a tlakových
potrubí, potravinářských a obalových
konstrukcí.
Více než 130 let historie a zkušeností PBS
INDUSTRY a.s. ve strojírenské výrobě
představuje velký potenciál úspěšné
a dlouhodobé spolupráce v oblasti
výroby. Jsme vybaveni nejmodernějšími
technologiemi. Automatizace a robotizace je
u nás v plném proudu. Specializujeme se na
výrobu zařízení pro významné dodavatele
energetických a teplárenských celků na
celém světě. Hlavními produkty v této
oblasti jsou kotle a příslušenství, části
parních turbín, rotační ohříváky vzduchu,
svařence pro vagóny, plošiny a mnohé
další. Máme dlouholeté zkušenosti se
zpracováváním materiálů od uhlíkaté
oceli přes nerezové materiály, plátované
materiály, titan až po jemnozrnnou
vysokopevnostní ocel. Specializujeme
se na svařování a sestavu palivových
a hydraulických nádrží, rámů, koreb
a dalších svařovaných dílů pro přední
evropské výrobce stavební techniky.
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FIREMNÍ BENEFITY

FIREMNÍ BENEFITY
• Odborné zaučení
• Odměna za přesčasy, příplatek
za docházku
• Příspěvek na dopravu
• Příspěvek na očkování proti
chřipce zdarma
• Poukázky Cafeteria Sodexo

• Kurzy angličtiny zdarma
• Příspěvek na stravování
• Odměny u pracovních výročí
• U vybraných profesí služební
telefon, notebook, auto
• Společnost vlastní svářecí školu
a pro zaměstnance je možnost
zdarma získat svářečský průkaz

PRACOVNÍ POZICE
V NAŠÍ SPOLEČNOSTI

www.pbstre.cz
Společnost nabízí uplatnění v dělnických
i technických profesích. Schopné lidi vždy rádi
uvítáme.

• LAKÝRNÍK

Vysokotlaké stříkání ocelových ploch.

• SVÁŘEČ

Platné oprávnění svářeče.

• STROJNÍ ZÁMEČNÍK

Vyučení v oboru, znalost výkresové
dokumentace.

• KONSTRUKTÉR – JUNIOR

Povědomí o práci s konstukčními programy
CAD.

• TECHNIK KVALITY

Znalost systémů a standardů jakosti a kvality.

Informace o nabízených pozicích naleznete
na našich webových stránkách www.pbstre.cz
nebo na tel. 568 504 162.
Máte-li zájem u nás pracovat, zašlete svůj životopis.

KONTAKT

PBS INDUSTRY, a.s.
Průmyslová 162, 674 01 Třebíč
e-mail: mnovakova@pbstre.cz
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PC HELP, a.s.
Jsme ryze českou společností bez
účasti zahraničního kapitálu. Na trhu
s informačními technologiemi působíme již od roku 1990 a můžeme tak
nabídnout tým zkušených odborníků
i příležitost stát se jedním z nich. Zaměřujeme se na vývoj a implementaci
softwarových řešení a poskytování služeb v této oblasti. Náš firemní tým tvoří
dlouhodobě kolem 80 zaměstnanců.
Zákazníkům poskytujeme podnikové
informační systémy (ERP), personální
systémy (HRIS), webové aplikace, různá
zakázková softwarová řešení. Společnost dále nabízí službu externí zpracování mezd (outsourcing mezd) s využitím vlastních softwarových nástrojů,
čímž je zaručena nejen vysoká kvalita
služeb, ale rovněž rychlé reakční doby
k zapracování legislativních změn.
Hlavními produkty společnosti jsou:
personální a mzdový systém plusPortal, podnikové informační systémy
QI, HELIOS Orange, HELIOS Orange
Energo; certifikované integrační řešení pro HELIOS Orange - tvorba e-shopů
MajorShop, vzdělávací systém E-learning
na platformě LMS Moodle a speciální
aplikace na míru.
Společnost zhmotnila svoji tradici do podoby reprezentativního sídla v Třebíči,
kde všichni zaměstnanci v příjemném
prostředí rozvíjí svěřené produkty.

FIREMNÍ BENEFITY

FIREMNÍ BENEFITY
• Moderní pracovní prostředí
• Pružná pracovní doba
• Možnost home office
• Kontinuální profesní vzdělávání
• Notebook, mobilní telefon
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• Systém volitelných příspěvků na
stravenky, životní nebo penzijní
pojištění, volnočasové aktivity,
studijní pobyty, rekreaci atd.

PRACOVNÍ POZICE
V NAŠÍ SPOLEČNOSTI

www.pchelp.cz
Nabízíme zázemí stabilní, silné IT společnosti s velkým potenciálem, přesto s liberálním prostředím.
Po adaptaci: podílové odměňování závislé
na pracovních výsledcích.

• VÝVOJÁŘ, PROGRAMÁTOR, ANALYTIK
Návrhy informačních systémů, programování.

• KONZULTANT

Analýzy podnikových procesů u zákazníka,
prezentace, konzultace a školení produktů.

• SYSTÉMOVÝ SPECIALISTA

Správa a administrace technických
a systémových prostředků společnosti.

• TECHNIK IT

Instalace, běžná údržba.

• OBCHODNÍK

Jednání se zákazníky, vedení obchodní agendy.

Na uvedené pozice hledáme středoškoláky nebo
vysokoškoláky s IT vzděláním nebo relevantní
praxí. Nezavrhneme ani šikovné a talentované
čerstvé absolventy. Nabízíme i stáže, praxe
a brigády při studiu střední či vysoké školy.
Aktuální nabídka pracovních pozic:
www.pchelp.cz/kariera

KONTAKT

PC HELP, a.s. (Martina Kmošková)
Samešova 1144, 674 01 Třebíč
telefon: +420 603 558 758
e-mail: kariera@pchelp.cz
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RELATIVE
reklama, která funguje
Agentura Relative působí v oblasti reklamy a marketingu už od roku 2006
a v třebíčském regionu patří k nejvýraznějším hráčům v reklamní branži.
S Relativem aktivně spolupracují desítky klientů, mezi nimi najdete velké
nadnárodní podniky jako NUVIA a.s.
nebo největšího zpracovatele kovového
odpadu v ČR TSR Czech Republic, s. r. o.
Ze znalostí a zkušeností agentury
Relative těží i firma TIPAFROST –
výrobce zmrzlin. A na Relative vsadily
i Autodíly METEOR třebíčského podnikatele Martina Rigó.
Jedna velká reklamní parta
Práce v reklamě a marketingu je rozmanitá a v našem pracovním týmu se
uplatní řada profesí i lidských povah.
Jste excentrická sopka chrlící jeden
vynikající nápad za druhým? Výborně.
Jste uzavřený a málomluvný datový
analytik, který všechno vyčte z přesných statistik a excelových tabulek?
Taky dobře!
Potřebujeme kreativní zaměstnance
jako grafiky, reklamní textaře nebo
ideamakery. V našem týmu se uplatní
i organizačně zdatní manažeři, marketingoví odborníci a produktoví specialisté. A na dílně zaměstnáváme zodpovědné a manuálně zručné pracovníky,
kteří se nebojí vylézt třeba na žebřík.
Jsme prostě jedna velká, různorodá,
ale fungující parta – relativní parta.
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HLEDÁTE
SPRAVNÝ SMĚR?
FIREMNÍ BENEFITY

FIREMNÍ BENEFITY
• Zázemí kreativní agentury
s týmovým duchem
• Pohodové pracovní prostředí
• Spolupráci na zajímavých
a různorodých projektech

• Kreativní práce pro významné
klienty
• Individuální ohodnocení
odpovídající zkušenostem
a dovednostem

PRACOVNÍ POZICE
V NAŠÍ SPOLEČNOSTI

www.relative.cz
Spolupracujeme se šikovnými lidmi, nadšenci
do reklamy a marketingu. Není pro nás rozhodující
vzdělání, ale talent a chuť pracovat a učit se novým
věcem. Zkusíš to s námi?

• GRAFIK
• COPYWRITER
• IDEAMAKER
• OBCHODNÍ MANAŽER
• ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK
• PROJEKTOVÝ MANAŽER
• MARKETINGOVÝ ODBORNÍK
• PR MANAŽER
• PRACOVNÍK VÝROBY A MONTÁŽE
• ONLINE SPECIALISTA

KONTAKT

Relative design s.r.o.
Komenského nám. 141, 674 01 Třebíč
mobil: +420 607 600 770
e-mail: smetanova@relative.cz
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TEDOM a.s.
TEDOM se věnuje především výrobě
kogeneračních jednotek, což jsou vysoce účinná zařízení pro společnou
výrobu elektřiny a tepla. Tato zařízení
nacházejí uplatnění všude tam, kde je
potřeba dodávat teplo nebo chlad (hotely, nemocnice, průmyslové podniky
atd.). Díky efektivnímu využití „odpadního tepla“ se při kombinované výrobě
elektřiny a tepla ušetří až 70 % energie
obsažené v palivu oproti oddělené výrobě elektřiny a tepla.
Zároveň se díky tomuto procesu minimalizují ztráty, které při tradiční výrobě elektrické energie vznikají.
Čtyři výrobní závody v ČR a jeden
v Německu
TEDOM má čtyři výrobní závody v České
republice. Ve Výčapech se nachází sídlo
firmy, vyrábí se zde elektrická část kogeneračních jednotek a je tu také centrála servisu. V Třebíči v průmyslové zóně
je pak hlavní výrobní závod pro malé
a středně velké kogenerační jednotky.
Další výroba kogeneračních jednotek
probíhá v závodu v Hořovicích, který se
specializuje především na velké jednotky a na zakázkové projekty. Kromě
těchto závodů vlastní TEDOM také motorárnu v Jablonci nad Nisou. Původně se
v ní vyráběly známé motory LIAZ. V roce
2003 TEDOM motorárnu koupil a tím ji
zachránil před krachem. Nyní zde vyrábí
plynové motory pro některé typy svých
kogeneračních jednotek. Od roku 2016 se
součástí skupiny TEDOM stala i německá
firma Schnell, jeden z největších výrobců
kogeneračních jednotek určených především pro bioplynové stanice.
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CO NABÍZÍME
Z Třebíče do celého světa
Před 30 lety TEDOM začínal v Třebíči
a na Třebíčsku našel i své první zákazníky. Brzy nato rozšířil své aktivity
na území celé republiky a začal pronikat i do zahraničí. V současné době
jsou energetické zdroje TEDOM nainstalovány ve více než 50 zemích světa.
V rámci práce u nás na servisu, tak
máte možnost procestovat svět.

• Stabilita a jistota dlouhodobého
zaměstnání
• Možnost seberealizace – odborný
a profesní růst
• vzdělávací a jazykové kurzy
• Benefity (Sick days, bonus za
neabsenci, Multisport karta,
stravování na pracovišti,
příspěvek na stravování,
zaměstnanecký program
O2 Family, výhodné nákupy
elektroniky aj.)

PRACOVNÍ POZICE
V NAŠÍ SPOLEČNOSTI
www.tedom.com
Vzhledem k stále rostoucímu odbytu nabízíme
možnost zaměstnání v oblasti výroby, prodeje
a servisu kogeneračních jednotek.

• TECHNIK DÁLKOVÉHO MONITORINGU
Vzdělání – VŠ strojní, případně elektro.

• SPECIALISTA ZAHRANIČNÍHO SERVISU
Vzdělání – min. SŠ technického směru (nejlépe
elektro)

• SERVISNÍ MECHANIK

Vzdělání – min. SOU v oboru automechanik
nebo elektrikář

• ELEKTRIKÁŘ, ELEKTROMONTÉR
Vzdělání – min. SOU elektro.

• NÁKUPČÍ

Vzdělání – min. SŠ strojní nebo ekonomické.

• OBCHODNÍ MANAŽER (SALES
MANAGER)

Vzdělání - min. SŠ technického směru s dobrou
znalostí světového jazyka.

• IT SPECIALISTA

Vzdělání – min. SŠ technického směru (obor IT
výhodou).

• SKLADNÍK

Vzdělání – min. SOU technického směru.

• MONTÁŽNÍ PRACOVNÍK
Vzdělání – min. SOU strojní.

• ZÁMEČNÍK, SVÁŘEČ

Vzdělání – min. SOU strojní.

KONTAKT

tel.: +420 953 311 003
e-mail: zamestnani@tedom.com
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TES s.r.o.
TES s.r.o. je česká společnost, která
se od svého vzniku v roce 1992 specializuje na inženýrské služby a technickou podporu zejména v oblasti jaderné energetiky. Jsme spolehlivým
dodavatelem energetické společnosti
ČEZ, jejích partnerů i zahraničních
zákazníků. Svou činností podporujeme bezpečnost provozu na jaderných
elektrárnách doma i v zahraničí. Jako
vedoucí členové konsorcií jsme získali
bohaté zkušenosti v oblasti řízení projektů pro Evropskou komisi a podílíme
se na projektech organizovaných Ministerstvem obchodu a průmyslu ČR.
Sídlo firmy se nachází v Třebíči, stálá
pracoviště jsou zřízena na jaderných
elektrárnách Dukovany, Temelín a také
při JE Mochovce na Slovensku.
Spolupracujeme s výzkumnými ústavy
a univerzitami – např. VUT Brno, ČVUT
Praha nebo Západočeská univerzita
Plzeň. Pod záštitou U.S.NRC (Nuclear
Regulatory Commission) se v rámci programů CAMP a CSARP podílíme na vývoji a validaci výpočtových programů pro
analýzy provozních, abnormálních a havarijních stavů jaderných elektráren.

FIREMNÍ BENEFITY
• 5 týdnů dovolené
• Zkrácená pracovní doba (7,5 hod.)
• Pružný začátek a konec pracovní
doby
• Dobré mezilidské vztahy
• Příjemné pracovní prostředí
• Odměny za hospodářský výsledek
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FIREMNÍ BENEFITY

• Spolupráce se špičkovými
odborníky
• Stravenky, fond kulturních a
sociálních potřeb
• Počítač + mobilní telefon
(zvýhodněné sazby za rod.
příslušníky)

• Mimopracovní akce pro
zaměstnance
• Příspěvek na penzijní připojištění
• Hrazené očkování na chřipku

PRACOVNÍ POZICE
V NAŠÍ SPOLEČNOSTI

www.tes.eu
Naše klíčové aktivity
• Servis a údržba zařízení JE
• Deterministické bezpečnostní analýzy
• Monitorovací a diagnostické systémy
• Podpora spouštění a provozu JE
• Podpora jaderného dozoru

• TECHNIK ELEKTRO (PRACOVIŠTĚ
JE DUKOVANY)

Vzdělání SŠ s maturitou - elektrotechnika.

• INŽENÝR ELEKTRO (PRACOVIŠTĚ
JE DUKOVANY)
Vzdělání bakalářské - elektrotechnika.

• PROGRAMÁTOR - ANALYTIK-VÝVOJÁŘ
(PRACOVIŠTĚ TŘEBÍČ, JE TEMELÍN)
Znalost C/C++Linux, vzdělání technického
směru, informatika, výpočetní technika.

• TECHNOLOG STROJNÍHO ZAŘÍZENÍ
JADERNÉ ELEKTRÁRNY

Vzdělání VŠ v oboru strojním, jaderném nebo
energetice.

KONTAKT

TES s.r.o.
Pražská 597, 674 01 Třebíč
tel.: +420 568 838 431
e-mail: urbancova@tes.eu
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TIPAFROST, a.s.
TIPAFROST, a.s. je jedním z největších
a nejvýznamnějších výrobců mražených
krémů v České republice. Svou činnost
společnost zahájila v roce 1992. Tehdejší sortiment tvořily nanuky na dřívku. Postupně byl závod rozšířen o nové
strojní zařízení, výrobní kapacity a další skladové prostory. Poslední velké
investice se dokončují. V současnosti
společnost disponuje roční výrobní kapacitou 12 mil. litrů našlehané směsi,
toto zaručuje konkurenceschopnost
a umožňuje uspokojovat velice náročné
požadavky na sortiment výrobků a jejich
kvalitu.
Výrobní sortiment lze rozdělit do několika skupin, a to zmrzlina na dřívku, extrudované impulsní výrobky, kornouty,
ruská zmrzlina, rodinná balení (vaničky,
kelímky, rolády, polárkové dorty), zmrzlina pro gastronomii.
Na počátku roku 2004 byl v TIPAFROST,
a.s. zaveden systém managementu jakosti podle ČSN ISO 9001:2001 a systém
kritických kontrolních bodů HACCP. Již
v březnu roku 2009 získala společnost
certifikaci IFS, která je jednou z nejvyšších a nejpřísnějších certifikací v potravinářské oblasti v současnosti.
Export výrobků tvoří významnou část
produkce. S výrobky z TIPAFROST, a.s.
se můžete setkat např. ve Slovensku,
Maďarsku, Holandsku, Francii, Itálii,
Německu, Rakousku, Belgii, Polsku,
Španělsku, Slovinsku, nebo Portugalsku.
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FIREMNÍ BENEFITY

FIREMNÍ BENEFITY
• Stravenky - příspěvek
na stravování
• Věrnostní příspěvek na kapitálové
životní pojištění
• Pololetní odměny
• Čtvrtletní odměny za splnění
plánu spotřeby materiálu

• Příspěvek na jazykové vzdělávání
zaměstnanců
• Zvýhodněný nákup zmrzlin
• Další benefity

PRACOVNÍ POZICE
V NAŠÍ SPOLEČNOSTI

www.tipafrost.com
Ve společnosti v průběhu roku pracuje asi 200
zaměstnanců. Nabízíme uplatnění pracovníkům
na těchto pozicích v nepřetržitém provozu.

• MECHANIK / ÚDRŽBÁŘ STROJNÍHO
ZAŘÍZENÍ

Příprava, seřizování a údržba výrobních linek.
Vzdělání - vyučení ve strojním oboru nebo
elektro, vyhl. 50 a praxe výhodou.

• PRACOVNÍK VE VÝROBĚ ZMRZLIN

Operátor výrobní linky, balení výrobků, apod.
Vzdělání - vyučení v jakémkoliv oboru (možnost
zaučení na obsluhu freezerů, zajištění jejich
přípravy, nastavení funkčnosti).

• OBSLUHA ZAŘÍZENÍ NA VÝROBU
ZMRZLINOVÝCH SMĚSÍ

Obsluha výrobního zařízení varny, zajištění jeho
přípravy, včetně dodržování technologických
postupů při vaření zmrzlinových směsí.

• NABÍZÍME PRÁCI PLNOLETÝM
BRIGÁDNÍKŮM
Volná místa jsou pravidelně zveřejňována
na stránkách úřadu práce či na webu:
www.volnamistatrebic.cz nebo www.tipafrost.com

KONTAKT

TIPAFROST, a.s
Žďárského 188, 674 01 Kožichovice
Personální oddělení: tel.: +420 568 840 979,
+420 568 840 548, e-mail: tipafrost@tipafrost.com
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TIPA Telekom plus a.s.
TIPA Telekom plus a.s. působí na českém trhu již od roku 1991 s centrálním
sídlem společnosti v Třebíči a výkonnou pobočkou v Brně a pobočkou v Praze. Prostřednictvím této organizační
struktury poskytujeme silnoproudé
a slaboproudé dodávky pro stavebnictví a průmysl po celém území České
republiky i některých sousedních států. Jsme držiteli certifikátů ISO9001,
ISO 14001 a NBÚ Důvěrné.
TIPA Telekom plus a.s. je elektromontážní společností se zaměřením na průmyslovou bezpečnost, telekomunikační a výpočetní techniku včetně aktivních prvků
informačních technologií a komplexních
silnoproudých dodávek pro stavebnictví
a průmysl. V oblasti stavební výroby se
společnost zaměřuje na částečné i komplexní dodávky staveb s realizačním objemem do cca 20 mil. Kč.
Díky specializaci na rozsáhlejší projekty
dosáhla společnost dobrého postavení
na trhu nejen v regionu, ale i v celostátním měřítku. Přestože společnost sídlí
v Třebíči, poskytujeme služby po celé ČR
prostřednictvím našich poboček v Brně
a pobočkou v Praze.
Významnou konkurenční výhodou společnosti je kvalita poskytovaných služeb a zkušenosti interních pracovníků.
Toto know-how je doplněno certifikáty,
které jsme doposud získali. Patří mezi
ně např. systém kvality ISO 9001, ISO
14001 nebo potvrzení od Národního
bezpečnostního úřadu do stupně uta-
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FIREMNÍ BENEFITY
jení „Důvěrné“, na jehož základě se
pracovníci naší společnosti mohou
seznamovat s utajovanými skutečnostmi. Toto potvrzení nám umožňuje realizovat zakázky v resortu
ministerstev vnitra a obrany.

• Platové ohodnocení dle výkonů
a zkušeností
• Zázemí stabilní společnosti
• Benefity v rámci sociálního
programu firmy – stravenkový
paušál, závodní jídelna, příspěvek
na penzijní pojištění, free days

PRACOVNÍ POZICE
V NAŠÍ SPOLEČNOSTI

www.tipatelekom.cz

• ELEKTROMONTÉR SLABOPROUDÝCH
NEBO SILNOPROUDÝCH ROZVODŮ
Vzdělání - v oboru elektro (vhodné i pro
absolventy), Vyhl. 50/1978. §5 a výše.

• PŘÍPRAVÁŘ / ROZPOČTÁŘ ELEKTRO
I STAVEBNÍ
• ZEDNÍK

KONTAKT

TIPA Telekom plus a. s.
Hrotovická 169, 674 01 Třebíč
tel.: +420 568 834 311
e-mail: telekom@tipatelekom.cz
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TIRAD, s.r.o.
Jsme jedním z největších specialistů na
přesné rámy pro vstřikovací formy v Evropě. Naše firma zaměstnává více než
200 zaměstnanců a obhospodařuje vlastní výrobní plochu o rozloze 10 000 m2.
Jsme výrobcem přesných rámů, desek
a ostatních dílů forem, který nabízí své
služby v oblastech:
• Kompletní výroby vysoce přesných
desek, rámů a ostatních dílů pro vstřikování plastů.
• Hlukového vrtání s otočným stolem
a naklápěcí CNC-řízenou osou do 6 tun
jednoho obráběného kusu.
Spolupracujeme především se zahraničními partnery z Německa, Švýcarska, Rakouska, Belgie, Holandska, Lucemburska, Francie, Irska, USA a Kanady, kam jde 100% naší produkce.
Další nedílnou součástí naší společnosti je Evropské distribuční centrum
náhradních dílů s kapacitou 3 500 policových míst a 27 000 míst v regálech.
Svoji silnou pozici si držíme na trhu již
28 let.
Stále rosteme a proto neustále hledáme
nový potenciál mezi absolventy odborných škol, především z oborů: mechanik-seřizovač a obráběč kovů. Podporujeme
naše zaměstnance v rozvoji jejich dalšího
vzdělávání i volnočasových aktivit. Jsme
pro dlouhodobé budování vztahu mezi
zaměstnavatelem a zaměstnancem.
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• Čisté moderní prostředí,
propracovaný systém zaškolení
• Práce na špičkových strojích,
nejlepší ve svém oboru na Vysočině
• Podporujeme znalost cizích jazyků
• Přispíváme na PP, Kafetérii,
podporujeme dárcovství krve

• Nabízíme závodní stravování /
stravenky
• Máme 25 dní dovolené
• Pro vybrané pozice - flexibilní
pracovní dobu, možnost pracovat
z domova, výkonové prémie
a další bonusy

PRACOVNÍ POZICE
V NAŠÍ SPOLEČNOSTI
www.tirad.cz
Nabízíme zázemí stabilní firmy s českými kořeny
a možností dalšího růstu.

• OPERÁTOR CNC STROJŮ

Vzdělání - úplné střední technického
(strojírenského) směru.
- znalost čtení výkresové dokumentace
- znalost práce s PC a produkty MS Office
Vhodné pro absolventy, praxe výhodou.

• PROGRAMÁTOR / TECHNOLOG

Vzdělání - úplné střední s maturitou
strojírenského směru.
- znalost cizího jazyka slovem a písmem AJ, NJ výhodou
- pokročilá znalost: CAM programů NX CAM
- znalost technického kreslení
- orientace v technických normách.
Praxe: 2 roky programování CNC strojů
nebo 3 roky práce na CNC stroji

• PRACOVNÍK ÚDRŽBY

Vzdělání - úplné střední elektrotechnického
směru, 1 rok praxe.
- učební obor elektrotechnického směru,
3-5 let praxe, vyhláška 50
- znalost práce s PC a produkty MS Office
- znalost podnikového ERP systému
- schopnost komunikovat s dodavateli,
Praxe: 2 roky na pozici údržba strojů, popř. elektrikář

KONTAKT
TIRAD, s.r.o.
Šašovice 62, 675 26 Želetava
Ivana Svobodová – HR manager
tel.: +420 720 061 845, + 420 568 409 243
e-mail: ivana_svobodova@dme.net

83

TREBILIFT, s.r.o.
TREBILIFT, s.r.o. zahájila svojí činnost
v roce 1997, v Třebíči. Statutárním zástupcem společnosti je jednatel Roman
Němec. Společnost se zabývá projekcí,
výrobou a montáží výtahů. Již řadu let
provádíme rekonstrukce, modernizace
a dodávky nových výtahů po celé ČR.
Dodáváme nové výtahy – dle přání zákazníka provedeme zaměření, projekci, výrobu a montáž výtahu najednou (do nových
připravených šachet nebo do stávajících
šachet starých výtahů), nebo i po částech
(v součinnosti se stavebními firmami při
výstavbě rozsáhlých komplexů budov).
Poskytujeme kompletní servis výtahů –
servis provádí odborní pracovníci vyučení v oboru, zkušební a revizní technici
s platným osvědčením vydaným organizací státního odborného dozoru. Na veškerý personál společnosti jsou kladeny
přísné požadavky na dodržování certifikovaných procesů.
Dálkový monitoring poruch výtahů s možností restartu systémů, který jsme uvedli
na trh a dodáváme našim zákazníkům již
řadu let, a kompletní servis, prováděný již
od roku 1997, jsou samozřejmostí.
Kvalifikovaný inženýrský tým ve vývoji
a projekci i přístup k nejnovějším poznatkům v oboru zaručuje, že naše výrobky
jsou na vysoké technické úrovni, osazujeme do výtahů nejnovější technické prvky, jedny z nejkvalitnějších strojů i nejnovější bezpečnostní komponenty. Veškerá
činnost naší společnosti se řídí platnými
předpisy a normami.
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FIREMNÍ BENEFITY
• Odborná nejednotvárná práce
• Perspektiva dlouhodobého
zaměstnání
• Zaučení a v případě zájmu
i vyučení v oboru

• Profesní růst
• Nadprůměrné odměňování –
příplatky dle výkonů
• Bonusy a benefity, stravné

PRACOVNÍ POZICE
V NAŠÍ SPOLEČNOSTI

www.trebilift.cz
Ročně realizujeme 60 – 100 rekonstrukcí či nových
výtahů, již od roku 1997 provádíme kompletní
servis vyhrazených zdvihacích zařízení.
Dodávali jsme výtah a zdvihací zařízení do zcela
nového datového centra spol. TTC TELEPORT,
společnosti s největším datovým centrem v České
republice a zároveň jedním z největších datových
center ve střední a východní Evropě.
Instalovali jsme výtahy do nového pavilonu
v Nemocnici Třebíč - pavilon chirurgických oborů.

• MECHANIK, MONTÉR

Vzdělání - min. výuční list. Vhodné
pro obory: strojní zámečník - elektro - kovo opravárenství - apod. Dále možno profesně růst
na pozice vedoucího.

• VEDOUCÍ MONTÉR, TECHNIK

Vzdělání - min. výuční list, výhodou SŠ
s maturitou. Vhodné pro obory: strojní
zámečník - elektro - kovo - opravárenství apod. Dále možno profesně růst na pozice
servisního technika a revizního technika.

KONTAKT

TREBILIFT, s.r.o.
Hasskova 88/15, Třebíč
Roman Němec – jednatel
mobil: +420 777 780 742, e-mail: nemec@trebilift.cz
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TTS energo s.r.o.
TTS energo s.r.o. má v Třebíči svoji tradici.
Od roku 1995 působíme na trhu s teplem.
Náš progresivní a inovativní přístup nás
dovedl k myšlence ekologického vytápění
našeho města. Již od roku 2001 jsme se
začali soustředit na obnovitelné zdroje pro
výrobu tepla. V současné době provozujeme unikátní soustavu zásobování teplem.
Ze čtyř tepláren dodáváme teplo většině
obyvatel Třebíče. Celkem se jedná o více
než 500 odběrných míst. Mezi naše odběratele patří školy, školky, nemocnice, průmyslové objekty, rodinné domy a také bytové domy, ve kterých je necelých 10 000 bytů.
Dodávky tepla jsou realizovány z více než
90 % pomocí kotlů na spalování biomasy
(dřevní štěpka, sláma). Vybudovali jsme
také technologický plynovod pro okolní obce, kde dodáváme plyn pro rodinné
domy. Dodáváme elektřinu pro průmyslové objekty v okolí našich tepláren.
Naše společnost je členem Teplárenského sdružení České republiky, které
sdružuje právnické osoby podnikající
v teplárenství. Sdružení bylo založeno
v roce 1991 za účelem podpory podnikání v oblasti zásobování teplem.
Firma je zapsaná v Okresní hospodářské komoře Třebíč, která nám poskytuje
právní poradenství, aktuální semináře
a podporu při vyřizování žádostí o dotace.
Naše firma využívá pro výrobu tepla vlastní kotle, zkonstruované přímo dle parametrů paliva z místních regionů. Jako palivo používáme převážně štěpku získanou
při čištění klestí z lesů nebo při štěpkování
padlých či kůrovcem napadených stromů.
Dalším palivem je sláma, slisovaná do balíků. Celkový výkon našich kotlů na biomasu je nyní přes 50MW.
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FIREMNÍ BENEFITY
• Zázemí stabilní prosperující
společnosti
• Závodní stravování případně
stravenky na jídlo
• Příspěvky na pohybové aktivity

• Možnost doplnění vzdělání
během zaměstnání
• Kvalitní pracovní oblečení
• Výhodný telefonní tarif
• Firemní společenské akce

PRACOVNÍ POZICE
V NAŠÍ SPOLEČNOSTI
www.ttsenergo.cz

• TECHNIK TEPELNÉHO
HOSPODÁŘSTVÍ

Vysokoškolské vzdělání technického směru.

• TECHNIK MAR – VYTVÁŘENÍ NOVÝCH
ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ, ÚPRAVY
SOFTWARE STÁVAJÍCÍCH STANIC

Vysokoškolské nebo středoškolské vzdělání
technického směru. vyhláška 50/1978 Sb.; § 5, 6
pro práce elektro.

• DISPEČER – OPERÁTOR ŘÍZENÍ
TEPELNÝCH SÍTÍ A ZDROJŮ

Středoškolské vzdělání technického směru.
Vyhláška 50/1978 Sb.; § 5, 6 pro práce elektro.

• STROJNÍK – OBSLUHA A ÚDRŽBA
TEPELNÝCH ZDROJŮ

Středoškolské vzdělání technického směru
nebo vyučení.

• INSTALATÉR – ÚDRŽBA
VÝMĚNÍKOVÝCH STANIC
A VENKOVNÍCH TEPLOVODNÍCH
ROZVODŮ

Středoškolské vzdělání technického směru
nebo vyučení.

KONTAKT

TTS energo s.r.o.
tel.: 568 837 611
e-mail: info@tts.cz
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S.O.K. stavební, s.r.o.
S.O.K. stavební je moderní stavební
společnost, která byla založena v roce
1991 v Třebíči. Zabýváme se výstavbou
zemědělských a průmyslových staveb,
ocelových konstrukcí a montovaných
rodinných a bytových domů v rámci
celé České republiky. Jsme stabilní
společnost s pevným postavením
na trhu a dobrou pověstí v nejen
v České Republice, ale i na Slovensku.
V současné době zaměstnáváme více
než 270 pracovníků. Neustále rosteme
a rozvíjíme se. Další informace o naší
společnosti najdete na www.sok.cz.

FIREMNÍ BENEFITY

FIREMNÍ BENEFITY
•		Stabilní a perspektivní pracovní
uplatnění v největší stavební
společnosti na Vysočině
• Vysoké výdělky v úkolové mzdě
• Pružná pracovní doba
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• Příspěvek na stravování,
stravenky
• 5 týdnů dovolené
• Cafeterie a další firemní benefity

PRACOVNÍ POZICE
V NAŠÍ SPOLEČNOSTI

www.sok.cz

DĚLNICKÉ PROFESE
• ZEDNÍK

Vzdělání - vyučení v oboru.

• TESAŘ

Vzdělání - vyučení v oboru.

• MONTÉR OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ
A PLÁŠŤŮ BUDOV

Vzdělání - vyučení v oboru stavební zámečník
nebo jiný stavební či strojní směr.

• ZÁMEČNÍK, SVÁŘEČ

Vzdělání - vyučení v oboru zámečník
nebo opravář zemědělských strojů.

TECHNICKÉ PROFESE
• STAVBYVEDOUCÍ

Vzdělání - SŠ, VŠ ve stavebním oboru.

• PROJEKTANT

Vzdělání - SŠ, VŠ ve stavebním oboru.

• KONSTRUKTÉR

Vzdělání VŠ ve stavebním oboru.

KONTAKT
S.O.K. stavební, s.r.o.
Střítež, Hrotovická - Průmyslová zóna 162
674 01 Třebíč
tel.: +420 568 838 829
e-mail: personalista@sok.cz
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STRONG HAND EUROPE s.r.o.
Společnost STRONG HAND EUROPE
dodává upínací nářadí, magnetické
úhelníky, upínací přípravky, modulární pracovní stoly a další pomůcky pro
fixaci dílců při svařovacích nebo montážních procesech.
Posláním značky STRONG HAND
TOOLS je vyrábět „lepší nástroje
za lepší ceny“. Již více než 30 let komunikujeme s různými svářeči a řemeslníky a snažíme se vyvíjet inovativní
upínací nástroje, které vám umožní vytvořit „správný“ základ pro bezpečnou
a efektivní práci při svařování, montážích a opravách. Pracujeme na úpravách tradičních nástrojů, jakými jsou
například svěrky s posuvným ramenem, svařovací magnetické úhelníky,
kleště a svěráky. Tyto nástroje zajišťují
lepší výkon při upínání a upevňování.
My ve STRONG HAND EUROPE jsme
pobočkou naší mateřské společnosti
z USA a zajišťujeme obchodní aktivity
značky v rámci celé Evropy. Spolupracujeme s desítkami distributorů a dodáváme nespočtu spotřebitelům v různých zemích kontinentu. Věnujeme
se on-line obchodům – provozujeme
e-shop s celoevropskou působností.

FIREMNÍ BENEFITY

FIREMNÍ BENEFITY
• Máme zajímavou práci
v zahraničním obchodě
• Denně používáme cizí jazyky
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• Jsme mladý tým
• Přispíváme na stravování

PRACOVNÍ POZICE
V NAŠÍ SPOLEČNOSTI

www.stronghand.eu

• OBCHODNÍ MANAŽER S AJ, RJ, DE, FR
• ASISTENT ZAHRANIČNÍHO OBCHODU
• SPECIALISTA E-COMMERCE
• ÚČETNÍ / EKONOM
• SKLADNÍK
• SPECIALISTA MARKETINGU

KONTAKT

STRONG HAND EUROPE s.r.o.
Tomáše Bati 1075, 674 01 Třebíč
e-mail: info@stronghand.eu
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Jsme vývojová strojírna specializující
se na výzkum, vývoj, konstrukci, výrobu, dodávku a servis jednoúčelových
strojních zařízení. Specificky se zaměřujeme na oblast nakládání s odpady
a zejména na technologie pro materiálové využití směsných odpadních plastů a biologicky rozložitelných odpadů.
Náš tým ale rovněž navrhuje a realizuje
i další jednoúčelová průmyslová strojní
a procesní zařízení i v jiných průmyslových odvětvích a na míru technologickým potřebám zákazníků.
Disponujeme vlastním vývojovým, konstrukčním a výrobním zázemím a dílnami s vybavením pro dělení materiálu,
obrábění, svařování, tváření a povrchovou úpravu, které nám umožňují výrobu
hlavních komponent a celkovou montáž
našich zařízení. Kde naše vybavení nedostačuje, rádi využíváme spolupráci
s širokým spektrem subdodavatelů –
nicméně za kvalitu a funkčnost zařízení
odpovídáme stále my. A když nedostačují naše odborné znalosti, s důvěrou
se obracíme na naše akademické partnery (VUT Brno, MENDELU Brno, ČVUT
Praha, VŠB-TUO a další).
Námi vyvinutá zařízení POLYBET pro materiálové využití směsných odpadních
plastů a MULTIFERM pro materiálové
využití biologicky rozložitelných odpadů,
čistírenských kalů a gastroodpadu, chráněná užitnými vzory, jsou unikátními zařízeními nejen v měřítku České republiky.
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• Technicky rozmanitá tvůrčí práce
• Zázemí úspěšné, rozvíjející se
společnosti
• Účast na firemním vzdělávacím
programu

• Odpovídající finanční ohodnocení
založené na objektivním
hodnocení výkonnosti
• Další firemní benefity

PRACOVNÍ POZICE
V NAŠÍ SPOLEČNOSTI
www.via-alta.cz
Neustále nabízíme příležitost pro kreativní,
technicky orientované inženýry a talentované
středoškoláky, kteří mohou najít uplatnění
v našich projektech.

• STROJNÍ INŽENÝR - KONSTRUKTÉR,
ŘÍZENÍ PROJEKTŮ
• ELEKTROINŽENÝR / INŽENÝR MaR
• INŽENÝR TECHNOLOGIE ODPADŮ
• PRŮMYSLOVÝ EKOLOG
• TECHNIK VÝVOJE, VÝROBY
A MONTÁŽE – STROJNÍ
• TECHNIK VÝVOJE, VÝROBY
A MONTÁŽE – ELEKTRO A MaR
Vzdělání - VŠ/SŠ/ÚSO/SO vzdělání v oboru, vhodné i pro
absolventy, angličtina na komunikační úrovni výhodou.
NÁPLŇ PRÁCE
• inženýrská práce v rámci projektů a služeb
v oblasti technologií odpadů a průmyslové ekologie
• příprava, projekce, koordinace externích služeb
v oboru
• spolupráce při řízení projektů
• zapojení do VaV projektů

KONTAKT

VIA ALTA a.s.
Nádražní 377, 675 21 Okříšky
tel.: +420 568 846 601
e-mail: info@via-alta.cz
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Viktor Jeřábek
20 let zkušeností na finančním trhu
FINANCE
Jsme sdružení finančních poradců certifikovaných u ČNB, působící již 20 let
na finančním trhu. Naše dlouholeté
zkušenosti využíváme k nalezení PRO
KLIENTA nejvhodnější varianty spoření, pojištění, spotřebitelských úvěrů,
hypoték. Zastupujeme společnost Insia, která je strategickým partnerem
největšího pojišťovacího makléře na
světě, společností Marsh. V investicích zastupujeme mladou dynamickou
společnost In Investments. V našem
portfóliu je: 41 - pojišťoven, 8 - penzijních společností, 13 - bank, 4 - stavební
spořitelny, 9 - investičních společností.
Zdarma na požádání klientovi vytvoříme
analýzu jeho finančních toků a zhodnotíme jeho současné smlouvy. Zastupujeme klienta v jednání s finančními institucemi, řešíme administrativu, pomáháme s vyřízením pojistných událostí,
hlídáme důležitá data výročí smluv.
REALITY
Jsme franšíza realitní kanceláře Myjsmereality, působíci již 6 let na realitním trhu. Ke každému našemu klientovi či zájemci, přistupujeme individuálně a na profesionální úrovni. Snažíme
se vyhovět všem jeho přáním a potřebám. Zajistit veškerý servis, administrativu a postup při prodeji či koupi nemovitosti. Zajistit nejvýhodnější financování nemovitosti nebo její ocenění
v případě prodeje. Naše provize za tyto
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FIREMNÍ BENEFITY
služby jsou vždy uzpůsobeny, dle výše
ceny prodávané nemovitosti, ale také
dle možností zájemce. Vždy se snažíme
s každým individuálně dohodnout a zajistit maximálně možný servis.

• Volná pracovní doba
• Nadstandardní příjem
• Příjemné pracovní prostředí
• Vzdělávání
• Předání know-how
• Využití mnohaletých zkušeností

PRACOVNÍ POZICE
V NAŠÍ SPOLEČNOSTI

• HYPOTÉČNÍ SPECIALISTA

Vzdělání - minimálně středoškolské vzdělání
nejlépe ekonomického směru.
Náplň práce - hledání optimálního řešení
pro klienta v otázce bydlení.

• INVESTIČNÍ SPECIALISTA

Vzdělání - minimálně středoškolské vzdělání
nejlépe ekonomického směru.
Náplň práce - správa investičního portfólia
jednotlivých klientů.

• REALITNÍ MAKLÉŘ

Vzdělání - minimálně středoškolské vzdělání.
Náplň práce - hledání, nábor a zajištění prodeje
nemovitostí.

KONTAKT

Viktor Jeřábek
osobní bankéř, koordinátor
Smila Osovského 220/31, 674 01 Třebíč
e-mail: info@viktorjerabek.cz, tel.: +420 603 892 790
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VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ
SPOLEČNOST, a. s.
Po privatizaci státního podniku Jihomoravské vodovody a kanalizace v r.
1993 se stala divize Třebíč jednou ze
šesti provozních divizí VODÁRENSKÉ
AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s. se sídlem v Brně. VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ
SPOLEČNOST, a. s. je ryze českou provozní vodárenskou společností, nemá
žádného zahraničního akcionáře. Veškeré vytvořené hodnoty se vrací zpět
do obnovy a modernizace vodohospodářského majetku.
Hlavním předmětem činnosti je provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou
potřebu, tj. výroba a nepřetržitá dodávka
pitné vody, odvádění a čištění odpadních
vod a likvidace vznikajících kalů.
Divize Třebíč poskytuje své služby
na území okresů Třebíč a částečně
i Znojmo a Žďár nad Sázavou. Majitelem veškerých provozovaných zařízení
vodovodů a kanalizací jsou města, obce
nebo jejich svazky. Divize provozuje
přes 1000 km vodovodů, 500 kanalizací, 42 čistíren odpadních vod a 8 úpraven vod. Tento rozsáhlý systém je řízen
centrálním vodárenským dispečinkem.
Divize dbá nejen na kvalitu dodávané
pitné vody a vypouštěné vody odpadní, ale pozornost rovněž věnuje práci
s odbornou i laickou veřejností. Nabízí
exkurze na atraktivní vodárenské objekty (vodojem Kostelíček, vodárenský areál Heraltice), pořádá akce pro
školy a podporuje zdravotně postižené
a handicapované občany.
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FIREMNÍ BENEFITY
• Zdravotní volno a týden dovolené
navíc
• Příspěvky na penzijní pojištění
• Odměny k životním a pracovním
výročím

• Bezúročné půjčky ze sociálního
fondu
• Rehabilitace a rekondice
• Možnost dalšího vzdělávání
• Závodní stravování

PRACOVNÍ POZICE
V NAŠÍ SPOLEČNOSTI

www.vodarenska.cz

• PROVOZNÍ MONTÉR VODOVODŮ
NEBO KANALIZACÍ
• PROVOZNÍ ELEKTRIKÁŘ
NEBO ZÁMEČNÍK
• STROJNÍK VODOHOSPODÁŘSKÉHO
ZAŘÍZENÍ
• ŘIDIČ SILNIČNÍCH MOTOROVÝCH
VOZIDEL
• VŠ V OBORU VODOHOSPODÁŘSKÝCH
STAVEB, EKOLOGIE
Bližší informace k jednotlivým pozicím
na vyžádání na e-mailu: sekretariat@vastr.cz

KONTAKT

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ
SPOLEČNOST, a.s.
divize Třebíč, Kubišova 1172, 674 11 Třebíč
tel.: +420 568 899 111, e-mail: sekretariat@vastr.cz
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Vrátka, z.s.
Vrátka, z.s. od roku 2008 aktivizují
hendikepované osoby z Třebíče a okolí.
Pomáhá najít pracovní uplatnění, a to
i v několika vlastních provozovnách.
Dále nabízí možnost vzdělávání, rekvalifikace a sociální službu sociální rehabilitace. Spolek pořádá vlastní akce,
zúčastňuje se společenských akcí ve
městě i okolí a prezentuje svoje dovednosti: prodává nejen občerstvení z kavárny a pekárny, ale i výrobky z chráněných dílen.
Hlavním cílem organizace je integrace
osob se zdravotním postižením do běžného života díky zapojení do pracovního
procesu, a to vytvářením chráněných
pracovních míst v chráněných provozovnách spolku a spoluprací s firmami
na chráněném i otevřeném trhu práce.
Pracovní uplatnění lze u nás najít
na těchto provozovnách: Kavárna Vrátka, Pekárna Vrátka, Krámek pod Věží,
Pedikúra, Šicí dílna, Žehlírna, Trafiky,
Bazárek.

FIREMNÍ BENEFITY

FIREMNÍ BENEFITY
• Zaměstnanecké slevy ve všech
provozovnách Vrátek
• Využití firemního auta
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• Zaškolení a možnost dalšího
profesního vzdělávání
• Možnost zkrácených úvazků

PRACOVNÍ POZICE
V NAŠÍ SPOLEČNOSTI
www.vratka.cz

• ČÍŠNÍK

Práce při obsluze hostů kavárny. Úklid provozovny,
mytí nádobí, úklid a údržba provozovny.

• PRACOVNÍK OBCHODNÍHO PROVOZU

Běžná prodejní činnost - přejímka nového zboží,
jeho prodej, příprava zboží k prodeji - oceňování
a ukládání na prodejní místa. Evidence tržby.
Úklid na provozovně. Prodej při akcích spolku
na veřejných prostranstvích.

• POMOCNÝ PRACOVNÍK

Pomocné práce při činnostech firmy podle pokynů
organizačního pracovníka. Práce při každodenních
aktivitách v provozovnách i mimořádných akcích
-trhy, výstavy, kulturní akce představující činnost
hendikepovaných osob. Práce s běžným nářadím,
úklidové práce, práce při údržbě provozoven.

• POMOCNÍCI V PEKÁRNĚ

Práce při přípravě jednoduchého občerstvení.
Pečení jednoduchých moučníků. Příprava kynutého
těsta (buchty, chleba). Úklid provozovny, umývání
nádobí, třídění odpadu, evidence spotřebovaných
surovin a evidence vyrobeného pečiva.

• ŠVADLENA

Práce se střihy výrobků, příprava materiálů na šití,
šití výrobků dle pokynů vedoucí dílny, žehlení ušitých
výrobků, účast na prodejných aktivitách dílny.

KONTAKT

Bc. Irena Rybníčková
Kontaktní osoba
mobil: +420 737 565 011
e-mail: rybnickova.irena@vratka.cz
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Wera Werk s. r. o.
Patříme mezi špičku na trhu utahovacího
nářadí.
Jsem stabilní Německá firma s více než
25letou tradicí v České Republice.
Vyrábíme více než 3000 artiklů profesionálního utahovacího nářadí jako jsou
například šroubováky, úhlové klíče, bity,
ráčny a různé sady. Koncern Wera se pyšní řadou patentových úspěch a designových cen.
Obě naše pobočky sídlí na Vysočině v Bystřici nad Pernštejnem a v Třebíči. Dohromady zaměstnáváme již téměř 1 000 zaměstnanců. V Třebíči v brzké době začneme stavět zbrusu novou výrobní halu na
ulici Velkomeziříčská, kde vznikne mnoho
nových pracovních příležitostí. V současné chvíli sídlíme také přímo v Třebíči a to
v bývalém areálu firmy Jitona kde je zajištěna obslužnost MHD.
Stavíme na rodinné atmosféře a přátelském prostředí. Individuální přístup ke
každému zaměstnanci je pro nás prioritou. Našich zaměstnanců si vážíme a investujeme do jejich vzdělávání.
Pro studenty technických oborů nabízíme
možnosti stipendia a placené praxe. V letních měsících nabízíme možnost brigády
také pro studenty ostatních oborů.
Podporujeme školy, zájmová sdružení
a kulturní život v našem městě.
Všechny naše volné pozice najdete na
našich webových stránkách www.werawerk.cz. Těšíme se na Váš zájem
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FIREMNÍ BENEFITY
• Podpora vzdělávání a odborného
rozvoje
• 13. mzda dle výsledků
hospodaření firmy
• Měsíční bonus za splnění
docházky

• Příspěvek na stravování
• Příspěvek na penzijní a životní
pojištění
• 5 týdnů placené dovolené
• Kulturní, společenské a sportovní
akce pro zaměstnance

PRACOVNÍ POZICE
V NAŠÍ SPOLEČNOSTI

www.werawerk.cz

• MECHANIK - SEŘIZOVAČ
• OBRÁBĚČ KOVŮ
• PRACOVNÍCI MONTÁŽE A BALENÍ
• ELEKTRIKÁŘ
• SKLADNÍK
• OBSLUHA STROJŮ A ZAŘÍZENÍ
• TECHNOLOG NEBO VEDOUCÍ
V RŮZNÝCH VÝROBNÍCH ODDĚLENÍCH
Oddělení vstřikolisů, montáž a balení, kontrola
výrobků, kvalita. Vzdělání - SPŠ strojní,
případně jiné technické vzdělání.

• PRACOVNÍCI A VEDOUCÍ V NEVÝROBNÍ
OBLASTI
Oddělení provozu a údržby strojních zařízení,
ekonomické oddělení, controlling, výpočetní
technika, personální oddělení, bezpečnost
práce. Vzdělání - SPŠ strojní, případně jiné
technické vzdělání

KONTAKT

Kateřina Stehlíková
personální konzultant
tel: +420 725 912 643
e-mail: prace@werawerk.cz
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YASHICA s.r.o.

Je nejsilnější komunikační agenturou
v kraji Vysočina. Poskytuje následující
služby: produkce a signmaking realizace reklamních prvků, kartonážní
výroba, digitální malonákladový tisk,
výroba reklamních předmětů s brandingem i na zakázku, marketingová komunikace a strategie značek, tvorba firemní identity a business-to-business
komunikace, public relations, vlastní
outdoorové plochy v rámci regionu.
YASHICA je složena ze specializovaných
týmů, které účinně spolupracují v rámci
celé skupiny a vytváří tak skutečně 360°
integrovanou komunikaci. Ta zahrnuje
ATL, BTL, shopper marketing, služby
vydavatelství, tvorbu obsahu, digitální
a internetové projekty, interní firemní
komunikaci nebo speciální akce.
Historie firmy YASHICA s.r.o. začíná
v roce 1992, kdy po dohodě s vedením
KYOCERA YASHICA JAPAN začala fungovat jako generální zastoupení a výhradní dovozce fotografické techniky
značek YASHICA, CONTAX, CARL ZEISS
a PREMIER pro Československo. V roce
1997 jsme se pustili do reklamní činnosti.
V Třebíči vzniklo reklamní grafické studio, které se v počátku zabývalo především předtiskovou přípravou a tiskem.
Nejprve studio připravovalo podklady
především pro vlastní fotografické značky YASHICA a CONTAX, postupně se samovolně navázala spolupráce s firmami
v regionu a z reklamního studia vznikla
reklamní agentura. V následujícím čase
se nabídka služeb rozšiřovala o další
segmenty v tomto oboru a další aktivity,
až jsme docílili širokého záběru reklam-
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ních služeb, díky kterým jsme se stali
zajímavými pro stávající i potenciální
regionální i mezinárodní klienty. V současnosti nabízíme komplexní řešení
v oblasti reklamy a marketingu po celé
ČR v Praze, Brně a centrále v Třebíči.

FIREMNÍ BENEFITY
• Slevy na akce pořádané firmou
• Stravenky
• Výhodné telefonní tarify

PRACOVNÍ POZICE
V NAŠÍ SPOLEČNOSTI

www.yashica.cz
Průběžně nabízíme pracovní příležitosti
pro schopné a kreativní jedince, kteří mohou najít
uplatnění na projektech pro klienty naší
reklamní agentury.

PROVOZNÍ POZICE
• RECEPČNÍ, ÚČETNÍ
• ŘIDIČ, SKLADNÍK
OBCHODNÍ POZICE
• ACCOUNT MANAGER, PRODUKČNÍ
SPECIALIZOVANÉ POZICE
• GRAFIK, WEBMASTER
• WEBDESIGN ADMINISTRATOR
VÝROBNÍ POZICE
• DÍLENSKÝ PRACOVNÍK

KONTAKT

YASHICA s.r.o.
Žďárského 186, Kožichovice, 674 01 Třebíč
e-mail: info@yashica.cz
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Zájezdy.cz, a.s.
Zájezdy.cz – V pohodě a hned.
Naše motto se nám daří úspěšně naplňovat již od roku 2000. Stali jsme se
jednou z největších cestovních agentur
na českém trhu a každý rok plníme sny
stále většímu počtu klientů. Vše jednoduše, na stránkách www.zajezdy.cz.
Cestovní ruch patřil vždy k lákavým
odvětvím s každoročním růstem. Bohužel mu zasadila pandemie koronaviru v roce 2020 i 2021 tvrdou ránu a její
následky se nevyhnuly ani naší firmě.
Museli jsme zeštíhlit, ale zvládli jsme
to!
A teď nás čeká opět velký růst. Pro
rok 2022 tak hledáme nové kolegy
a kolegyně, zejména na pozici prodejce
zájezdů. Staňte se tím, kdo pomáhá klientům najít a zajistit ten pravý zájezd
pro jejich dovolenou.
V období červen až září velmi rádi uvítáme brigádníky na pozici asistent prodejních týmů. Přijmeme i absolventy,
kterým pomůžeme se startem kariéry.
Cestování se vrací, tak pojďte do toho
s námi.

FIREMNÍ BENEFITY

FIREMNÍ BENEFITY
• 13. mzda
• 3 sick days
• Stravenky – příspěvek
na stravování
• Zvýhodněné ceny dovolené
pro zaměstnance
• Příspěvek na dovolenou
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• Zajímavé studijní cesty do celého
světa
• Jsme tým a najdete u nás
pohodovou atmosféru
• Zaškolení a získání zkušeností
v cestovním ruchu
• Občerstvení, včetně výborné kávy

PRACOVNÍ POZICE
V NAŠÍ SPOLEČNOSTI
www.zajezdy.cz

PRODEJNÍ ODDĚLENÍ
• PRODEJCE ZÁJEZDŮ
• PRODEJCE ZÁJEZDŮ – INFOLINKA
• PÉČE O KLIENTY
• ASISTENT PRODEJCE ZÁJEZDŮ
(vhodné jako letní brigáda)

• ASISTENT INFOLINKY
(vhodné jako letní brigáda)

EKONOMICKÉ ODDĚLENÍ
• PROVOZNÍ EKONOM
• ASISTENT PROVOZNÍHO EKONOMA
(vhodné jako letní brigáda)

IT ODDĚLENÍ
• PROGRAMÁTOR WEBOVÝCH APLIKACÍ
ODDĚLENÍ SPRÁVY DAT
• SPRÁVCE DAT
• PROGRAMÁTOR SPRÁVY DAT
MARKETINGOVÉ ODDĚLENÍ
• SPECIALISTA ONLINE MARKETINGU
PRODUKTOVÉ ODDĚLENÍ
• PRODUKTOVÝ MANAŽER

KONTAKT

Zájezdy.cz
Na Potoce 468/25, 674 01 Třebíč
tel.: +420 565 656 770
e-mail: kariera@zajezdy.cz
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Zete Industry, s.r.o.
Jsme třebíčská firma založená v roce
2011. Pro německé zákazníky provádíme montážní, zámečnické, svářečské
a topenářské práce. Podílíme se jako
subdodavatel na zakázkách v dílnách,
na stavbách, v elektrárnách a na ropných rafinériích. Působíme převážně
ve spolkových zemích Bavorsko, Severní Porýní – Vestfálsko a Braniborsko.
Nabízíme uplatnění především pro samostatné živnostníky z Třebíče a regionu. Zkušenost s prací v zahraničí není
nutná, požadujeme však dostatečnou
praxi v tuzemsku. Základním předpokladem ke spolupráci je výborná kvalita práce a dobrá pracovní morálka.
Nezbytné podmínky: řidičský průkaz
skupiny B, ochota cestovat, samostatnost, zodpovědnost, schopnost práce
ve dvojici nebo v týmu. Alespoň základní znalost němčiny je výhodou.
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PRACOVNÍ POZICE
V NAŠÍ SPOLEČNOSTI

www.zeteindustry.com/cz/

• SVÁŘECÍ PRÁCE

Výroba a svařování kotlů a tepelných výměníků,
tankových nádrží, zásobníků a topných těles,
zhotovování ocelových a kovových konstrukcí.
Vzdělání - vyučený v oboru.

• INSTALATÉRSKÉ A TOPENÁŘSKÉ
PRÁCE

Rozvody potrubí, výroba rozvodů,
vzduchotechnika. Vzdělání - vyučený v oboru.

• STROJÍRENSTVÍ

montáž a demontáž ocelových konstrukcí,
výrobních linek, průmyslových zařízení, drobné
stavební práce. Vzdělání - vyučený v oboru.

KONTAKT

ZETE INDUSTRY s.r.o.
Sucheniova 307/44, 674 01 Třebíč
tel.: +420 739 080 148
e-mail: zete@zeteindustry.com
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www.gtr.cz
KDE NÁS NAJDETE
• Masarykovo nám. 116/9, 674 01 Třebíč

Gymnázium Třebíč
10 DŮVODŮ, PROČ STUDOVAT GYMNÁZIUM TŘEBÍČ
1. KROK K VAŠÍ BUDOUCNOSTI
Všeobecné vzdělání zajistí nejlepší průpravu pro povolání 3.
tisíciletí.
2. PRŮPRAVA PRO RŮZNÉ PROFESE
PRÁVNÍK CHEMIK ARCHITEKT IT SPECIALISTA LÉKAŘ TECHNIK EKONOM UČITEL BIOLOG NOVINÁŘ PR MANAŽER …
3. OVĚŘENÉ VÝSLEDKY
Zeptejte se úspěšných lékařů, inženýrů, právníků, ekonomů,
novinářů, psychologů, učitelů ve vašem okolí, jakou střední školu vystudovali. Naši absolventi se však uplatňují nejen
v České republice, ale i v zahraničí.
4. SPECIALIZACE A INDIVIDUALIZACE
Nabízíme 20 různých seminářů ve 3. ročníku a 25 seminářů ve
4. ročníku. 13 hodin volitelných předmětů týdně ve 4. ročníku.
5. CIZÍ JAZYKY
Vyučujeme anglický, německý, francouzský a ruský jazyk i volitelnou latinu. Máte možnost získat i mezinárodní certifikáty.
6. OTEVÍRÁNÍ OBZORŮ
Spolupracujeme s VŠ a firmami v regionu. Umožňujeme práci
na projektech a výzkumnou činnost. Organizujeme exkurze,
přednášky, stáže.
7. SPOJENÍ SE SVĚTEM
Pořádáme studijní a poznávací zájezdy, výměnné pobyty a spolupracujeme se zahraničními školami.
8. MOŽNOST VYNIKNOUT
Podporujeme studenty ve vědomostních, sportovních a uměleckých soutěžích, olympiádách a středoškolské odborné činnosti.
9. MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY
Můžete se realizovat ve studentském parlamentu, školním časopise, studentské kapele nebo si vybrat z 10 různých kroužků.
10. MODERNÍ VYBAVENÍ
K dispozici jsou nově vybavené laboratoře chemie, fyziky
a biologie, badatelské centrum s nejmodernějšími přístroji.
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STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU
379-41-K/81 Gymnázium
79-41-K/41 Gymnázium

www.kgtrebic.cz
KDE NÁS NAJDETE
• Otmarova 30/22, 67401 Třebíč

Katolické gymnázium Třebíč
OBORY VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU
79-41-K/81 Gymnázium
79-41-K/41 Gymnázium

Katolické gymnázium Třebíč je všeobecné církevní gymnázium s čtyřletým a osmiletým oborem vzdělávání, jehož zřizovatelem je Biskupství brněnské.
Škola klade důraz na výuku cizích jazyků (výuka druhého jazyka od primy, konverzace s rodilým mluvčím, týdenní intenzivní
kurzy AJ a NJ a v rámci volitelných předmětů studium latiny)
a na etický a osobnostní růst studentů. Škola umožňuje plnohodnotnou humanitní i přírodovědnou profilaci studentů podle
jejich zájmu a volby dalšího studia na vysoké škole, což je dáno
rovnoměrnou hodinovou dotací všech všeobecně vzdělávacích
oborů a bohatou nabídkou volitelných předmětů.
Katolické gymnázium vychází z křesťanských hodnot, podporuje individualitu, toleranci, vzájemné pochopení a kritické
myšlení. K důležitým cílům školy patří napomáhat žákům,
aby uměli plnohodnotně žít svůj život, stali se osobnostmi vědomými si vlastní lidské důstojnosti a dokázali se flexibilně
uplatnit ve společnosti. Klade důraz na přátelskou atmosféru a dobré mezilidské vztahy nejen mezi pedagogy navzájem,
ale i mezi učiteli a žáky a žáky navzájem.
Studentům je nabízen bohatý výběr volnočasových aktivit
v rámci školního klubu, střediska volného času a studentského klubu Halahoj (sportovní kroužky – florbal, volejbal, běžecký kroužek, jazykové kroužky – angličtina, němčina, ruština,
italština, španělština a čínština, chemický, recitační, elektrotechnický, přírodovědný nebo fotografický kroužek, víkendové
a prázdninové pobyty, výměnné pobyty v zahraničí, mezinárodní projekty). Studenti mohou využívat doprovázení spirituálem
školy, studentské mše svaté a pravidelné duchovní obnovy.
Škola sídlí v areálu bývalého kapucínského kláštera, který
prochází postupnou rekonstrukcí. V roce 2019 byla dokončena
přístavba nové budovy, kde se nachází moderní odborné učebny přírodních věd, laboratoře a interaktivní jazykové učebny.
Po celé škole je bezbariérový přístup a vysokorychlostní internetové připojení. V areálu se nachází také dvě venkovní učebny, travnaté hřiště a moderní tělocvična.

109

www.spst.cz
KDE NÁS NAJDETE
• Manželů Curieových 734, 674 01 Třebíč

Střední průmyslová škola Třebíč
Střední průmyslová škola Třebíč je regionálním centrem
technického vzdělávání s maximálním důrazem na propojení teorie a praxe.

ČTYŘLETÉ MATURITNÍ OBORY

Důvody, proč studovat Střední průmyslovou školu Třebíč

26-41-M/01 Elektrotechnika (ŠVP Energetika)

• vysoká odborná úroveň
• vzájemná prostupnost studijních a učebních oborů

26-41-M/01 Elektrotechnika (ŠVP Průmyslová
automatizace)

• možnost získat stipendium

18-20-M/01 Informační technologie

• možnost dlouhodobých odborných praxí ve firmách

23-41-M/01 Strojírenství

• po vyučení možnost získání maturity v nástavbovém studiu

78-42-M/01 Technické lyceum

• vysoká úspěšnost u státních maturit

39-41-L/01 Autotronik

• vysoká úspěšnost na VŠ a VOŠ

26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik

• široké uplatnění absolventů v praxi

23-45-L/01 Mechanik seřizovač

• adaptační, lyžařské, taneční a jazykové kurzy

82-51-L/01 Uměleckořemeslné zpracování kovů

• exkurze a zahraniční stáže

TŘÍLETÉ UČEBNÍ OBORY

• volnočasové aktivity

26-57-H/01 Autoelektrikář

• poradenská pomoc školního psychologa

23-68-H/01 Mechanik opravář motorových
vozidel (ŠVP Automechanik)

Škola nabízí širokou škálu technicky zaměřených studijních
a učebních oborů včetně nástavbového a pomaturitního
studia. Nechybí ani vzdělání gymnaziálního typu. Všechny
obory se zaměřují na praxi a připravují žáky na budoucí
profesi. Žákům jsou k dispozici moderně vybavené učebny,
specializované laboratoře a dílny odborného výcviku, školní
jídelna, moderní sportovní hala s posilovnou a gymnastickým sálem či multimediální aula. Dojíždějícím škola poskytuje ubytování ve dvoulůžkových pokojích s vlastním příslušenstvím. Škola se účastní řady projektů, spolupracuje
s vysokými školami i významnými firmami regionu. Zajišťuje také služby pro veřejnost, jako je autoservis, autoškola, vzdělávání v oblasti ICT, strojírenská, elektrotechnická
a umělecká výroba, svářečské kurzy a další odborná školení, možnost stravování či ubytování.
Střední průmyslová škola je nedílnou součástí života v Třebíči a zároveň institucí, díky níž firmy v regionu získávají
vzdělané mistry svých oborů.
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26-51-H/02 Elektrikář – silnoproud
(ŠVP Elektrikář pro silnoproud)
23-55-H/02 Karosář
26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení
a přístroje (ŠVP Mechanik
elektronických zařízení)
23-52-H/01 Nástrojář
23-56-H/01 Obráběč kovů (ŠVP Obráběč kovů
pro CNC stroje)
41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů
82-51-H/01 Umělecký kovář a zámečník, pasíř
NÁSTAVBOVÉ STUDIUM – DENNÍ
26-41-L/51 Elektrotechnika
(ŠVP Provozní elektrotechnik)
23-43-L/51 Provozní technika
(ŠVP Provozní technik)

www.stavtr.cz
KDE NÁS NAJDETE
• Kubišova 1214/9, 674 01 Třebíč

Střední škola stavební Třebíč
CHCETE MĚNIT TVÁŘ MĚST, OBCÍ A KRAJINY?
STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU
STUDIJNÍ OBORY:

Staňte se nepostradatelnými odborníky v oblasti stavebnictví
a studujte na Střední škole stavební Třebíč!

26-41-L/52 Provozní elektrotechnika

Střední škola stavební v Třebíči je významným centrem stavebního vzdělávání Kraje Vysočina. Vytváří nadstandardní podmínky
pro výuku žáků ve studijních i učebních oborech. Vynikající výsledky žáků v celostátních odborně zaměřených soutěžích, úspěšné
zvládnutí maturitní zkoušky i přijímacího řízení na VŠ, funkční
propojení teorie s praxí, spolupráce s partnery, odborné stáže
v zahraničí, pestrá nabídka volnočasových aktivit – to vše a ještě
mnohem víc tvoří profil školy, která je tu pro Vás již více něž 40 let.

33-42-L/51 Nábytkářská a dřevařská výroba

MODERNÍ VYBAVENÍ

36-44-L/51 Stavební provoz

Škola nabízí moderní vybavení pro všechny obory, má např.
špičkově vybavenou svářecí školu plastů a kovů, CNC dřevoobráběcí centrum, moderní učebnu architektury a chytré
elektroinstalace. Novinkou je Centrum obnovitelných zdrojů
energie, které umožňuje unikátní propojení moderních technologií: fotovoltaických panelů, fototermických kolektorů,
tepelných čerpadel a kogenerační jednotky. Prostřednictvím
softwaru na skutečných zařízeních mohou studenti modelovat
reálné situace a provádět měření.

36-47-M/01 Stavebnictví (zaměření: Architektura
a design interiérů, Pozemní stavitelství)
36-45-M/01 Technická zařízení a energetická
náročnost budov
NÁSTAVBOVÉ OBORY:

36-45-L/52 Technik plynových zařízení a tepelných
soustav
STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ S VÝUČNÍM LISTEM
26-51-H/02 Elektrikář-silnoproud
33-56-H/01 Truhlář
36-52-H/01 Instalatér
36-64-H/01 Tesař
36-66-H/01 Montér suchých staveb
36-67-H/01 Zedník
39-41-H/01 Malíř a lakýrník
36-57-E/01 Malířské a natěračské práce
36-67-E/01 Zednické práce

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH
Naši žáci dosahují pravidelně výborných výsledků v odborně
zaměřených soutěžích na celostátní úrovni: Rozpočtujeme
s Callidou, Enersol, Projektování v grafických programech,
Stavba Vysočiny, SOČ, Učeň roku aj.
ZKUŠENOSTI ZE ZAHRANIČNÍCH STÁŽÍ
Naši studenti mohou sbírat cenné pracovní zkušenosti a poznatky na mezinárodní úrovni. Škola je držitelem
Erasmus+ Certifikátu mobility v odborném vzdělávání a přípravě č. 2017-1-CZ01- -KA109-035841, plní funkci vysílající
i přijímající organizace. Dosud na stáže vyjelo 159 studentů
do 11 evropských zemí (např. Litvy, Lotyšska, Velké Británie,
Německa). Letos poprvé mohli studenti vyjet na dlouhodobou
čtyřměsíční stáž do firem v Německu.
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www.ssos-sou.cz
KDE NÁS NAJDETE
• Znojemská 1027, 674 01 Třebíč

Soukromá střední odborná škola
a Střední odborné učiliště s.r.o.
Soukromé střední odborné učiliště bylo zřízeno panem Miloslavem Vostrým a poprvé zařazeno do sítě škol dne 28. srpna 1991 a nově dne 18. června 1996. O čtyři roky později byla
do existence uvedena Soukromá střední odborná škola, obor
veřejnosprávní činnost, která byla zřízena tímtéž subjektem
a do sítě škol zařazena ke dni 1. září 1996. Na základě novely
živnostenského zákona č. 286/1995 Sb., došlo k transformaci
obou škol na Soukromou střední odbornou školu a Střední odborné učiliště s.r.o. Třebíč, Znojemská 1027.
Centrum celoživotního vzdělávání - škola třetího tisíciletí
Tato idea, kterou jsme si vytýčili v souvislosti s nutností reagovat na stále zvyšující se poptávku ze strany veřejnosti po
celoživotním vzdělávání, mimoškolních aktivitách a kurzech,
je stále vizí školy. Snad i proto dbáme na základní ideu a vizi
naší školy – udržovat vzdělávací instituci, která má za úkol
vytvořit základy pro celoživotní vzdělávání, vychovávat učícího
se jedince a podněcovat jeho snahu využít každé příležitosti ke
vzdělávání.
Naše škola, stejně jako téměř všechny soukromé instituce,
stále hledá různé možnosti existence v konkurenčním prostředí. Možnost souměřit obsah výuky, její kvalitu, ale i vybavenost s podobnými partnerskými školami, v rámci projektů
Evropské unie v tuzemsku i v zahraničí, se stává neoddělitelnou skutečností denního života školy. Důkazem je stále bohatá grantová činnost, která se již po předchozích zkušenostech
z oblasti ESF stále snaží získávat možnosti podporovat své
projekty ze strany místních i mezinárodních fondů.
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VZDĚLÁNÍ ZAKONČENÉ MATURITNÍ ZKOUŠKOU
68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost
4leté denní studium se zaměřením na:
a) správu školství
b) bezpečnostní správu
c) projektový management
68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost
4leté dálkové studium
64-41-L/51 Podnikání
3leté dálkové studium
64-41-L/51 Podnikání
2leté denní studium NOVĚ se
zaměřením na DESIGN INTERIÉRŮ
75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika
2leté zkrácené studium
75-31-J/01 Pedagogika pro asistenty ve školství
2leté dálkové studium
VZDĚLÁNÍ ZAKONČENÉ VÝUČNÍM LISTEM
33-56-H/01 Truhlář
3leté denní studium
33-56-H/01 Truhlář
1leté denní zkrácené studium

www.oahstrebic.cz
KDE NÁS NAJDETE
• Sirotčí 63/4, 674 01 Třebíč

OBORY VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU
63-41-M/02 Obchodní akademie
Všeobecná ekonomika
Veřejná správa
Sportovní management
65-42-M/01 Gastronomie a hotelový management
65-42-M/02 Cestovní ruch
64-41-L/51 Podnikání (nástavbové studium)
OBORY VZDĚLÁNÍ S VÝUČNÍM LISTEM
29-54-H/01 Cukrář
65-61-H/01 Kuchař-číšník
66-51-H/01 Prodejce květin – florista
66-52-H/01 Designér v reklamě
69-51-H/01 Kadeřník
34-53-H/01 Reprodukční grafik

Obchodní akademie
Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola
a Jazyková škola s právem státní
jazykové zkoušky Třebíč
Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč, škola s více než
stoletou tradicí, je krajským centrem odborného vzdělávání obchodu a služeb v Třebíči. Vzdělávací programy jsou založené na
odbornosti, jazykových kompetencích a kvalitní praxi. Škola se
profiluje v oblasti zahraniční spolupráce a pro své žáky zajišťuje
letní praxe v Německu, Španělsku a Řecku, účast v evropském
programu Erasmus+ (stáže ve Finsku, Portugalsku, Irsku, Španělsku) a týdenní vzdělávací pobyty v Londýně. O studenty je
velký zájem mezi firmami, zaměřenými na obchod a cestovní
ruch. Během studia praktikují v zařízeních jako je hotel Hilton v
Praze, hrad Karlštejn, ve firmách typu Mann-Hummel, ale také
např. na Ministerstvu vnitra. Také u učebních oborů naši žáci
sklízí úspěchy v republikových soutěžích a svojí prezentací na
veřejnosti při zajišťování akcí společenského charakteru (např.
recepce pro prezidenta republiky) spoluvytváří vysoký kredit
školy. Škola se zaměřuje na výuku cizích jazyků a studenti si
mohou během studia složit přímo ve škole mezinárodní Cambridge zkoušky z angličtiny typu PET, FCE. Každoročně vyjíždí
okolo padesáti studentů na dlouhodobé stáže do zemí EU. Škola
pořádá přehlídky, mezinárodní soutěže a specializační kurzy
(barmanské, cukrářské, carvingové, aranžérské). Jsme první
školou na Vysočině, která získala prestižní Certifikát odborných škol, udělovaný Asociací kuchařů a cukrářů ČR za vysokou kvalitu vzdělávání v gastronomii. Škola opakovaně získala
titul „Nejúspěšnější škola v účetnictví ČR 2016, 2017, 2018“ a má
udělenou značku Kraj Vysočina eBezpečná škola. Škola žáky
podporuje v pohybových aktivitách. Má dispozici dva vlastní
sportovní pavilony, ale díky spolupráci s Horáckým tenisovým
klubem může využívat i zázemí špičkového sportovní víceúčelové haly, což ocení zejména žáci oboru sportovní management.
Učíme v moderně vybavených učebnách a pro naše žáky máme
zajištěno vlastní stravování ve školní jídelně i ubytování v prvotřídně vybaveném domově mládeže.
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www.szstrebic.cz
KDE NÁS NAJDETE
• Žižkova 505/2, 674 01 Třebíč

Vyšší odborná škola
a Střední škola veterinární,
zemědělská a zdravotnická Třebíč
Střední škola nabízí vzdělání v zemědělských, zdravotnických
a veterinárních oborech. V rámci výuky mají možnost získat
řidičské oprávnění skupiny T a B, certifikáty k výkonu specializovaných činností (inseminační kurz; chemická ochrana rostlin), zbrojní průkaz nebo složit zkoušky z myslivosti. Škola byla
pověřena Ministerstvem zemědělství jako Centrum odborné
přípravy. Žáci během studia se mohou zapojit do mimoškolních aktivit, ke kterým patří například agility, práce ve Školním
centru zdraví a Školní veterinární poradně, různých zájmových
kroužcích apod. Součástí vzdělávacích programů je odborná
praxe v organizacích, kde absolventi často nacházejí uplatnění po ukončení studia. Žáci se pravidelně účastní odborných
soutěží.
Ve studiu je možno pokračovat na Vyšší odborné škole, která
připravuje studenty pro kvalifikovaný výkon v programech zaměřených na zdravotnictví. Tito studenti získají titul Diplomovaný specialista.
Ubytování a stravování je zajištěno přímo ve škole.
Škola organizuje odborné kurzy ke zvýšení odbornosti nebo
kvalifikace pro veřejnost (Sanitář, Zemědělské činnosti apod.).
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STŘEDNÍ ODBORNÉ VZDĚLÁNÍ
OBORY VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU
41-41-M/01 Agropodnikání
zaměření: PROVOZ A SLUŽBY
zaměření: SPECIÁLNÍ A ZÁJMOVÉ
		
CHOVY
43-41-M/01 Veterinářství
53-41-M/03 Praktická sestra
VYŠŠÍ ODBORNÉ VZDĚLÁNÍ
OBORY VZDĚLÁNÍ UKONČENÉ ABSOLUTORIEM
(TITUL DIS.)
53-41-N/1. Diplomovaná všeobecná sestra

www.agroskola.eu
KDE NÁS NAJDETE
• Pozďatín č. p. 83, 675 03

OBORY VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU
41-43-M/02 Chovatelství
41-04-M/01 Rostlinolékařství
OBORY VZDĚLÁNÍ S VÝUČNÍM LISTEM
41-51-H/01 Zemědělec-farmář

AGRO ŠKOLA: Soukromá střední
škola zemědělská s.r.o.
Moderní střední zemědělská škola nabízí učňovské i maturitní studium. Výuka je zajišťována odborníky přímo z praxe
a její značná probíhá ve skutečných zemědělských podnicích.
Žáci jsou vzdělávání v souladu s nejnovějšími trendy z oboru.
Při svém působení na škole absolvují praxi v reálných podnicích, kde je k nim zajištěn individuální přístup. Celé středoškolské studium opravňuje absolventy školy okamžitě nastoupit na vhodnou pracovní pozici či pokračovat v dalším studiu
na některé z vysokých škol.
Škola se nachází v samostatném areálu u obce Pozďatín, přibližně 15 km východně od Třebíče. Součástí areálu školy jsou
budovy učeben, školní statek, pole a zahrady, domov mládeže s jídelnou, administrativní budova. Při svých praxích žáci
navštěvují také novou ekologickou ovčí biofarmu, která se nachází ve stejné obci.
Studium na škole je zcela bezplatné, žáci s výbornými studijními či pracovními výsledky mají možnost získat prospěchová
stipendia. Ve svém volném čase mohou žáci ve škole absolvovat kroužky jezdectví, myslivosti, rybářství, včelařství,
německého jazyka či rybářský kroužek.
Agro škola Pozďatín aktivně vyhledává příležitosti pro možnou
spolupráci s dalšími školami, firmami a institucemi z oboru,
a to jak v Česku tak zahraničí.
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www.appptrebic.cz
KDE NÁS NAJDETE
• Znojemská 1027, 674 01 Třebíč

Akademie práva, pedagogiky
a podnikání, s. r. o.
Soukromá střední odborná škola a Střední odborné učiliště s.r.o. Soukromé střední odborné učiliště bylo zřízeno
panem Miloslavem Vostrým a poprvé zařazeno do sítě škol
dne 28. srpna 1991 a nově dne 18. června 1996. O čtyři roky
později byla do existence uvedena Soukromá střední odborná škola, obor veřejnosprávní činnost, která byla zřízena tímtéž subjektem a do sítě škol zařazena ke dni 1. září 1996.
Na základě novely živnostenského zákona č. 286/1995 Sb.,
došlo k transformaci obou škol na Soukromou střední odbornou školu a Střední odborné učiliště s.r.o. Třebíč, Znojemská
1027. Od 1. srpna 2020 se škola přejmenovala na Akademii
práva, pedagogiky a podnikání, s. r. o.
Centrum celoživotního vzdělávání - škola třetího tisíciletí Tato
idea, kterou jsme si vytýčili v souvislosti s nutností reagovat
na stále zvyšující se poptávku ze strany veřejnosti po celoživotním vzdělávání, mimoškolních aktivitách a kurzech, je stále
vizí školy. Snad i proto dbáme na základní ideu a vizi naší školy
– udržovat vzdělávací instituci, která má za úkol vytvořit základy pro celoživotní vzdělávání, vychovávat učícího se jedince
a podněcovat jeho snahu využít každé příležitosti ke vzdělávání. Naše škola, stejně jako téměř všechny soukromé instituce,
stále hledá různé možnosti existence v konkurenčním prostředí. Možnost souměřit obsah výuky, její kvalitu, ale i vybavenost s podobnými partnerskými školami, v rámci projektů
Evropské unie v tuzemsku i v zahraničí, se stává neoddělitelnou skutečností denního života školy. Důkazem je stále bohatá grantová činnost, která se již po předchozích zkušenostech
z oblasti ESF stále snaží získávat možnosti podporovat své
projekty ze strany místních i mezinárodních fondů.
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VZDĚLÁNÍ ZAKONČENÉ MATURITNÍ ZKOUŠKOU
68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost
4leté denní studium se zaměřením na:
a) správu školství
b) bezpečnostní správu
68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost
4leté dálkové studium
64-41-L/51 Podnikání
3leté dálkové studium
64-41-L/51 Podnikání
2leté denní studium NOVĚ
se zaměřením na DESIGN INTERIÉRŮ
75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika
4leté denní studium
75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika
4leté dálkové studium
75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika
2leté zkrácené dálkové studium
VZDĚLÁNÍ ZAKONČENÉ ZÁVĚREČNOU
ZKOUŠKOU
75-31-J/01 Pedagogika pro asistenty ve školství
2leté dálkové studium

PODPORA ŘEMESEL
V TŘEBÍČI
2019 - 2022
projekt finanční podpory třebíčských základních škol za účelem
materiálového vybavení školních dílen

group
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Karlovo nám. 53/42,
674 01 Třebíč
www.facebook.com/hktrebic

www.ohktrebic.cz

Okresní hospodářská
komora Třebíč
Vytváříme prostor pro navázání a rozšíření Vašich
obchodních kontaktů a pro vzájemné sdílení
a setkávání. Mapujeme a zatraktivňujeme
podnikatelské prostředí.
PEREME SE ZA VAŠE ZÁJMY.
Zajišťujeme širokou škálu SLUŽEB:
• Informační servis a poradenství, včetně základního
právního poradenství
• Zázemí kanceláře v centru Třebíče a administrativní
podporu, např. při vytváření žádostí o dotace
• Semináře na aktuální témata – můžeme uspořádat
seminář na téma dle Vašich potřeb
• Připomínkování legislativy, která se týká
i Vašeho podnikání
• Projekty zabývající se vzděláváním a trhem práce
Bonusem členství je bezplatná možnost využití zasedací
místnosti v centru města a zapůjčení dataprojektoru,
promítacího plátna a flip chartu.
S našimi členy komunikujeme na každodenní bázi.
Úzce spolupracujeme s firmami v regionu, školami,
úřady, městem Třebíčí, Krajem Vysočina a sítí
hospodářských komor v ČR.
Věnujeme se podpoře cestovního ruchu na Třebíčsku.
Pořádáme prestižní společenské a sportovní akce.
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Třebíč žije!
- projekt města Třebíče
↘ Podpora nových investorů a místních
podnikatelů
↘ Výborná občanská vybavenost pro
spokojený život obyvatel
↘ Vyhledávané centrum cestovního
ruchu s památkami UNESCO
↘ Aktuální nabídka volných pracovních
míst na Třebíčsku www.volnamistatrebic.cz

www.trebic.cz
www.trebiczije.cz

