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PR oddělení PEF
Provozně ekonomická fakulta
Mendelova univerzita v Brně

Vážení přátelé,
máme tu příjemnou povinnost vás opět přivítat již na jedenáctém veletrhu pracovních příležitostí a představit vám tak osobně
zástupce firem z nejrůznějších oborů.
Cílem studia na PEF je připravit studenty co nejlépe do pracovního procesu. Jejich dobré uplatnění v praxi je pro fakultu známkou poskytování kvalitní výuky. Průběžný kontakt s praxí je tedy pro
studenty a absolventy neocenitelný.
Právě proto se PR oddělení PEF rozhodlo uspořádat setkání
zástupců firem prostřednictvím veletrhu pracovních příležitostí
přímo v prostorách školy a zprostředkovat vám tak s nimi přímý
kontakt.
Aktuální nabídky pracovních příležitostí můžete sledovat na
nástěnkách v budově Q. Nabídky jsou také současně umisťovány na
dokumentový server, kde najdete i jejich archiv:
www.pef.mendelu.cz/cz/dalsi_sluzby/nabidky_prace
Rádi bychom Vás také informovali, že PEF MENDELU (stejně jako v
letech 2010 a 2011) získala ocenění „Nejlepší ekononomická fakulta
na Moravě” za rok 2013.
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Ing. Jiří Urbánek

Generální partner PEF 		
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Hlavní partneři PEF

AIESEC
Profil společnosti:
AIESEC je mezinárodní studentská organizace působící v 110-ti zemích světa, která
studentům umožňuje pracovat v mezinárodním prostředí, kolektivu mladých lidí a
přitom dělat to, co je opravdu baví. Nejen, že mají příležitost vyzkoušet si práci v
týmu a vyjet na stáž, můžou také poznat sami sebe v kolektivu lidí, kteří mají chuť
na sobě pracovat, cestovat a prožít své chvíle na vysoké škole i jiným způsobem
než jen učením.

Nabízíme:
Práce v týmu – zkušenosti s marketingem, komunikací s korporátní sférou, propagací mezi studenty, výběrovými procesy a organizací projektů.
Vedení týmu – příležitost vést vlastní tým a realizovat svůj vlastní projekt.
Vzdělávání – účast na řadě konferencí a vzdělávacích seminářů, jak od našich
zkušených členů, tak ze strany firemních partnerů AIESEC Brno.
Mezinárodní příležitost - možnost zahraniční stáže (pracovní), vyzkoušet si práci na
pobočce v zahraničí, či se zúčastnit řady mezinárodních konferencí.

Požadujeme:
•

Student nebo absolvent VŠ

•

Základní znalost anglického jazyka

•

Flexibilitu a komunikativnost

•

Otevřenost a kulturní porozumění

•

Zájem se dále vzdělávat a získávat zkušenosti

Přijímací proces
Nábor probíhá na začátku každého semestru. Součástí výběrového řízení je
vyplnění přihlášky a pohovor. Podrobné informace naleznete na našich stránkách
http://brno.aiesec.cz/clenstvi/

Kontakt:
Vinařská 499/5 , 603 00 Brno, brno.aiesec.cz, e-mail: brno@aiesec.cz,
mob.: +420 774 203 702

Česká pojišťovna
Profil společnosti :
Česká pojišťovna je největší pojišťovací institucí v České republice a zaujímá první místo na
českém pojistném trhu. Od roku 2008 je součástí Generali PPF Holdingu, který je jednou
z nejvýznamnějších finančních skupin v regionu střední a východní Evropy s celkovými
aktivitami ve výši téměř 15 miliard eur. Generali PPF Holding poskytuje služby více než 13
milionům klientům ve 14 zemích. Česká pojišťovna je univerzální pojišťovnou s dlouholetou
tradicí v životním i neživotním pojištění pro občany i firmy. Je oceňována nejen klienty,
ale také odborníky v prestižních soutěžích. V soutěži MasterCard Banka roku se v roce
2004–2007 stala Pojišťovnou roku, v soutěži Czech TOP 100 se v roce 2011 opět zařadila
mezi elitní desítku jako jediná pojišťovna. V roce 2012 získala Česká pojišťovna ocenění
Pojišťovna desetiletí a Pojišťovna roku 2012.V rámci pomáhání našim klientům jsme jako
první pojišťovna na českém trhu spustili aplikaci pro mobilní telefony na hlášení pojistné
události. Aplikace Pojišťovna také nabízí jednoduché a rychlé sjednání cestovního pojištění
a úrazového pojištění přímo prostřednictvím mobilního telefonu. Tyto a další úspěchy ji řadí
mezi nejlepší finanční instituce na českém trhu.

Hledáme:
•

Aktivní a motivované kandidáti, kteří chtějí získat praxi ve stabilní a velké společnosti.

C o Vá m m ů ž e m e , n a b í d n o u :
•

Zajímavou práci v dynamickém prostředí největší pojišťovny v ČR

•

Práci na hlavní pracovní poměr/ částečný úvazek/dohoda o provedení práce

•

Příjemné pracovní prostředí, přátelský přístup

•

Zajímavé zaměstnanecké výhody (5 týdnů dovolené, 2 dny volna navíc, stravenky,
příspěvek na životní pojištění, nebo penzijní připojištění, výrazné slevy na produkty,
sportovní aktivity, úrazové pojištění pro všechny zaměstnance...)

Požadujeme :
•

Ukončené středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání

•

Dobré komunikační dovednosti

•

Sebevědomí, energii a ochotu učit se novým věcem

•

Aktivní přístup k řešení problémů

•

Týmový duch

Volné pozice najdete na: www.ceskapojistovna.cz
Kontakt: Alice Hrubá, alice.hruba@ceskapojistovna .cz

FNZ (Czechia) s.r.o.

TM

yourÊplatform,ÊyourÊfuture

O u r S u c c e s s – I t ’s a s y m b i o t i c r e l a t i o n s h i p
FNZ is the market leading provider of technology and investment administration services to
major financial institutions in the platform and wealth management sectors. We partner with
life companies, banks, asset managers and discretionary wealth managers to enable them to
develop and distribute financial products and services to their customers across all major distribution channels. FNZ employ over 700 people with offices in Edinburgh, London, Bristol, Brno,
Wellington and Sydney. The FNZ Development Centre in Brno, is located in the heart of the City
(Orli 36), where we currently employ over 120 IT specialists.

What we are looking for:
Our current employment opportunities include

•

Business Analysts, analysing internal and client’s business requirements

•

.Net Software Developers, working in .NET web applications in C# and VB

•

Testing roles, ensuring quality is maintained across the application

Our requirements:
FNZ is interested in highly motivated & dynamic people, with a particular interest in graduates
of IT and Finance degrees. A communicative level of English and a great attitude is required. We
also offer excellent opportunities to students.

Excellent opportunities:
•

Be part of a highly successful, rapidly growing, global business that is leading the delivery of financial services via cloud computing and partners with some of the world’s
largest companies;

•

Remuneration and career advancement is based on individual contribution and business impact rather than tenure or seniority;

•

We provide significant financial rewards for high performing individuals; and

•

We provide global career opportunities for our best employees at any of our offices
in the UK, Australia or NZ.

Start date:
Immediately or by agreement

For more information go to: www.fnz.com/careers/vacancies/

Interested? Send your CV in English to:
Sarka Michalkova (FNZ Recruitment Manager), sarka.michalkova@fnz.com, +420 774 838 457

Global Tele Sales Brno
Regardless of your previous education or experience, you can explore the opportunities, which
the airline industry offers. All what you need is a motivation, good knowledge of languages
and willingness to broaden your horizons. Don´t hesitate and contact us or visit our website
www.gtsbrno.jobs.cz.

WHO WE ARE:
•

1 company - 30+ nationalities - 280+ individuals – countless opportunities

•

Member of the biggest European airline concern

W H AT W E D O :
We provide customer service and support for clients of Lufthansa, Swiss and other arilines in
Germany and countries of central and eastern Europe. Our services include reservation of flight
tickets, support of global LH.com website, travel agencies and members of loyalty program Miles
and More, handling of „flight irregularities“ and many other tasks.

W H AT W E O F F E R :
•

Stable history and prosperous future

•

Motivating remuneration and benefits

•

Dynamic and multicultural environment

•

Unique locality of Spielberk Office Center

•

Excellent training and development opportunities

•

Availability for part-time after the initial training and education

•

Very interesting discounts for airline tickets

W H AT W E E X P E C T:
•

Fluent knowledge of English + German language

•

or English + Russian / Polish / Hungarian / Romanian / Bulgarian / Serbian / Croatian

•

Communicative and customer oriented personality

•

Willingness and motivation to learn and develop your skills

C O N TA C T:
Ondřej Zikmunda – HR Coordinator
Global Tele Sales Brno s.r.o., Holandská 1, 639 00 Brno
Tel: +420 515 503 141
Email: info@globaltelesales.cz 		
Web: www.gtsbrno.jobs.cz

IBM Delivery Centre Central Europe
About Us
At IBM we understand technology. We produce world-class hardware and software but our
relationship with customers doesn´t end with the sale of our products. In fact, some of our biggest customers don’t even own any of our products! Technology is only as good as the results
it delivers and we are always looking for the right solution to help drive our customers’ success. Our Delivery Centers provide high-value IT services and leverage proven roadmaps and
frameworks we have developed in our global network, bringing together an outstanding talent
pool to help global leaders solve some of their most challenging problems.

IBM Delivery Center Central Europe Brno
The Brno center was established in 2001 with only a handful of employees. We gradually grew
while our teams were gaining expertise extending their scope of work to include more complex
tasks and acquire new clients. Today, IBM Delivery Center Central Europe Brno is one of the
biggest and most diverse IBM centers of its kind worldwide. Its core activities focus on providing
strategic outsourcing services – remote server and application support, networking services
and end customer support. There are several thousands talented IT professionals working at
the center who form a unique and diverse team of almost 90 nationalities. We provide services
to over 850 clients from around the world, ranging from leading world banks and phone operators to pharmaceutical companies, helping them work smarter.

A r e Yo u R e a d y F o r I B M ?
At IBM Delivery Center Central Europe Brno, we are committed to using and implementing the
latest IT technologies to deliver the high-class services our clients expect. And while we strive
to make these technologies available, it’s what our employees do together – and that’s actually
helping our clients work smarter. We offer a comprehensive training program, structured career
development support and a unique career management system.

Interested?
You know IT. How to set up new systems, integrate legacy apps and hardware and fix it all
when something goes wrong. At the IBM Delivery Centre in Brno you’ll have the chance to put
your skills to work helping our clients get the most out of their IT investment. You won’t just
be solving IT problems, you’ll be meeting business needs through innovative IT solutions for
global companies.

Contact us:

Vojtech Kadlec, Recruitment Specialist,
E-mail: vojtech_kadlec@cz.ibm.com, Phone: +420-533-415-714

Manpower
Profil společnosti :
Hledáte práci? Zjistěte svou cenu na trhu práce!
Najdeme pracovní příležitosti, které vyhovují vašemu způsobu práce a životnímu stylu.

Nabízíme pozice:
•

Administrativa s anglickým jazykem

•

Pozice v účetnictví a financích

•

Obchod a prodej

•

Logistika s využitím jazyků

•

Zákaznická podpora s využitím

•

AJ, NJ a dalšími jazyky

Kontakt
Manpower, Panská 6 Brno 60200, T: 513 033 326, E: brnoperm@manpower.cz www.
manpower.cz

Experis
Experis je světovým lídrem ve vyhledávání klíčových specialistů; interních zaměstnanců
i kontraktorů. Působí celosvětově, ve více než 50 zemích, denně umisťujeme více než
38.000 odborníků. Zaměřujeme se na spolupráci s talentovanými odborníky a propojuje je s obchodními a pracovními příležitostmi napříč obory, především v IT, Financích a
Engineeringu.

Do you speak IT?
Přijď do Experis a spoj se se sítí specializovaných recruiterů, kteří rozumí Tvému oboru.
S naší rozsáhlou znalostí oboru a trendů na trhu Tě nasměrujeme při hledání práce tak,
abychom Ti zajistili přístup ke správným pracovním příležitostem. Našimi klienty jsou jak
samotní IT odborníci, tak mezinárodní IT společnosti, které jsou špičkami ve svém oboru.
Naši klienti jsou více než kdy předtím závislí na schopnosti nalézt ty správné talenty a
odborníky a uspět v rychle se měnícím světě práce. Naší vizí je být lídrem ve vyhledávání
specialistů, kteří umožní našim klientům rozvíjet jejich podnikání.
Naším cílem je vytvořit jedinečnou zkušenost, která Ti otevře nové cesty a pomůže
řekonat šechny překážky. Víme, že každý talent je jedinečný, a proto náš plán, jak podpořit
Tvoji kariéru, je šitý na míru.

Menseek - portál Jobfairs
Jobfairs.cz je nový portál práce pro studenty a absolventy VŠ/univerzit.
•

Obsahuje prvky sociálních sítí.

•

Na jeho tvorbě jsme spolupracovali se studenty. Díky tomu tak odpovídá
přímo jejich potřebám.

•

Našim velkým cílem je zlepšit postavení mladých lidí na trhu práce.

Co ti Jobfairs.cz může nabídnout?
•

nové odborné nabídky práce, brigád a stáží společností pro studenty/
absolventy

•

možnost napsat bakalářku nebo diplomku přímo pro firmu

•

stát se fanouškem oblíbené firmy a získat tak lepší postavení než ostatní
uchazeči

Na Jobfairs.cz máš možnost oslovit zástupce společnosti bez prostředníků.
Vyber si jednu z předních firem, které s Jobfairs.cz spolupracují a odepiš na
nabídku přímo jejímu personalistovi.

Získej stáž v oboru nebo práci, která te posune dál.

w w w. j o b f a i r s . c z

Partners Financial Services, a.s.
Profil společnosti:
Partners je mladá, dynamická a nejrychleji se rozvíjející společnost v oboru, vedená
zkušenými profesionály z finančního trhu, která zahájila svou činnost v červnu
roku 2007. Filozofie Partners je založena na myšlence celoživotního partnerství
klienta a finančního poradce. Zkušenosti ukazují, že právě dlouhodobá péče je pro
klienta nejpřínosnější. V reprezentativní pobočkové síti vzdělávacích, kancelářských
a klientských center po celé republice působí více než 3500 aktivních poradců. Všichni
naši poradci mají zajištěn špičkový servis silného analytického týmu a procházejí
dlouhodobým systémem školení, seminářů a zkoušek. Nabízíme zkušenosti, zázemí
a jistotu silné společnosti, která je jedničkou ve svém oboru, a budeme
rádi spolupracovat s těmi, kteří chtějí dělat finanční poradenství jako my - jinak

Nabízíme:
•

nadstandardní vzdělání

•

příjemné pracovní prostředí

•

zajímavou a kreativní práci v dynamicky se rozvíjejícím odvětví

•

velmi zajímavé finanční ohodnocení

•

spravedlivý systém odměňování

•

možnost profesního růstu ve společnosti akcentující etický přístup ke klientům

•

analytické zázemí na úrovni bank

•

dlouhodobou kariéru v dynamickém odvětví

Požadujeme:
•

příjemné vystupování a dobré komunikační schopnosti

•

sebevědomí a ctižádost, orientaci na úspěch

•

pozitivní a pohodové nastavení, odolnost vůči stresu

•

schopnost týmové spolupráce

•

SŠ nebo VŠ vzdělání

•

korektnost, morální vyspělost

Kontakt:
Název společnosti: Partners Financial Services, a.s.
Sídlo společnosti: Prague Gate, Türkova 2319/5b, 149 00 Praha
Telefon: 800 63 63 63
Fax: 540 010 231
Web: www.partners.cz
E-mail: jobfair@partners.cz

Internetová agentura SOVA NET

online komunikační
agentura

Profil společnosti:
Jsme internetová agentura. Pro své klienty vytváříme profesionální webové stránky a internetové obchody, zvyšujeme konverzní poměry webů, zlepšujeme komunikaci se zákazníky, krotíme reklamní formáty a sociální sítě, sledujeme statistiky, hledáme neotřelá řešení internetových projektů a pořádáme odborná školení.
V našem týmu je 15 specialistů na webdesign, webovou analytiku, user experience a
online marketing obecně. Sídlo a kanceláře máme v Brně, online jsme již celých 11 let.

Hledáme:
Do týmu hledáme schopné, nadšené a kreativní kolegy, kteří nám pomohou posunout
projekty zase o kus dále. V tuto chvíli hledáme kolegy především na tyto pozice:

•

SEO konzultant / UX specialista

•

Front-end Developer

•

Programátor PHP

•

Obchodní zástupce

Požadujeme odborné znalosti a prokazatelné zkušenosti. V případě zájmu
o některou z nabízených pozic nám zašlete své CV na email jobs@sovanet.cz..

S O VA a k a d e m i e
Máš velmi dobrý přehled v prostředí internetu?
Znáš pojmy jako například SEO, copywriting, PPC, ROI?
Zajímá tě oblast internetového marketingu?
A chceš se touto oblastí zabývat ve svém profesním životě?
Přihlas se do SOVA akademie!
SOVA akademie je intenzivním programem, ve kterém tě naši specialisté zasvětí do
detailů internetového marketingu. Ukáží ti, jak vést profesionální prezentaci na internetu, jak optimalizovat pro vyhledavače, jak plánovat a vyhodnocovat dlouhodobé
kampaně a mnoho dalšího. Nejlepší absolventi programu budou mít navíc možnost
absolvovat stáž v agentuře SOVANET a poté třeba i pokračovat v další spolupráci…

Další informace získáte na adrese www.sovanet.cz/akademie.

online communicati
agency

Student Agency
Profil společnosti:
Jsme největší jazykovou cestovní agenturou v České a Slovenské republice.
Společnost vznikla v roce 1993 a od té doby se může těšit řadou ocenění, např. v
soutěžích CZECH TOP 100 a TTG Travel Awards. Jsme členy mezinárodních asociací
ALTO, IAPA, WYSE a IATA. Ačkoli jsme vznikli jako au pair agentura a dodnes jsme
v této oblasti nejsilnější agentura v České republice, mezi významná oddělení
společnosti dnes patří také prodej letenek a zájezdů, autobusová doprava a jazykové
a pracovní pobyty v zahraničí.
STUDENT AGENCY je značkou, které lze věřit. Profesionální a milí zaměstnanci vám
poradí a zodpoví všechny otázky před odjezdem, v průběhu pobytu i po návratu.
Většina zaměstnanců má také osobní zkušenost s produktem, který prodává. Našim
cílem je být nejlepší v tom, co děláme. U všech svých služeb chceme skloubit
vysokou kvalitu služeb a cenu přístupnou širokým vrstvám. To je naší hlavní filozofií
a konkurenční výhodou.
Na Jobfairu Provozně ekonomické fakulty se rádi setkáme se studenty či absolventy,
kteří mají zájem vycestovat do zahraničí a účastnit se některého z našich au pair,
pracovních nebo studijních programů. Současně nabízíme aktuálně volné pozice v
centrální kanceláři STUDENT AGENCY v Brně.
Těšíme se na Vás.

Nabízíme:
•

Working Holiday v Kanadě a na Novém Zélandu

•

Práce v hotelech ve Velké Británii

•

Praxe v hotelnictví Itálie, Španělsko, Portugalsko

•

Práce na farmě v Irsku, Norsku a na Islandu

•

Stáž v USA – obory hotelnictví, marketing, IT

•

Camp USA

•

Aupair v Evropě a USA

•

Work & Travel USA

Kontakt:
Ing. Zdeněk Moravec, obchodní zástupce
Telefon: 731 545 703
E-mail: zdenek.moravec@studentagency.cz
Více informací naleznete na www.studentagency.cz a www.pracovnipobyty.cz

Svaz podnikatelek ČR
Chcete podnikat a nevíte, jak na to?
Nevíte, jak začít?
Vzd ě l áve j te s e s n á m i !

Vs t u p t e d o p r o j e k t u “A k a d e m i e p r o p o d n i k a t e l k y ”
Svaz podnikatelek České republiky o.s. otevírá cyklus vzdělávacích seminářů pro ženy, které chtějí začít s podnikáním. V uceleném souboru je
možné získat základní znalosti, které jsou nezbytné ke vstupu do podnikání. Účastnice získají prvotní vědomosti z oblasti práva, ekonomiky, mzdového účetnictví, finančního řízení, základů personální práce. Vyhodnotí
své schopnosti pro podnikání, budou umět správně komunikovat a
prezentovat. Vzdělávací cyklus bude ukončen vytvořením a obhajovou
vlastního podnikatelského plánu.

Kontaktuje, navštivte nás:
Svaz podnikatelek České republiky, o.s
Kontaktní místo:
Centrum Šumavská
Šumavská 15
602 00 Brno
www.svazpodnikatelek.cz

Gymnázium Vídeňská
Profil společnosti:
Naše škola je příspěvkovou organizací Jihomoravského kraje. Patříme tedy do
státního sektoru. V současnosti se vyučuje na naší škole podle dvou školních
vzdělávacích plánů. Jednak je to čtyřleté všeobecné studium a dále jako jediní
v kraji vyučujeme v šestiletém cyklu zaměření na programování. Zejména absolventi tohoto směru jsou velice úspěšní v navazujícím vysokoškolském studiu
všech oborů. Podrobnější informace o chodu školy a případných úspěších jsou
uveřejněny na našich stránkách www.gvid.cz

Nabízíme:
Místo učitele informatiky a programování:
•

možnost pedagogické kariéry v jedné z nejprestižnějších středních škol

•

šanci získat zajímavou a odpovědnou práci s mladými lidmi

•

perspektivu osobního růstu

•

propracovaný systém vzdělávání - odborné a jazykové vzdělávání

•

finanční ohodnocení garantované státem

•

příjemnou pracovní dobu

Požadujeme:
•

ukončené VŠ vzdělání v příslušném oboru informatik - programátor

•

zájem se neustále rozvíjet

•

sebevědomí, energii a schopnost sebereflexe

•

velmi dobré komunikační dovednosti

•

schopnost týmové spolupráce

•

orientaci v programovacích jazycích (zejména C nebo C++)

V případě, že Vás tato nabídka zaujme, napište prosím osobní profesní životopis.
Budete zařazeni do výběrového řízení a pokud postoupíte do užšího výběru, pozveme Vás k osobnímu pohovoru nebo do skupinového výběrového řízení.

Kontakt:
Ing. Ladislav Kvapil, tel.: 543 421 752, mail: kvapil@gvid.cz

Provozně ekonomická fakulta

Mendelovy univerzity v Brně
Vám nabízí prestižní ekonomické a informatické vzdělání
v českém i anglickém jazyce.

Moderní prostředí
•
•
•
•

nejmodernější technika
klimatizované učebny
renovované koleje
budova roku 2005

Profesionální přístup
•
•
•
•

akademické zázemí s přívětivou tváří
mezinárodní spolupráce a partnerství
nejdelší tradice na Moravě
provázání studia s praxí

Prestižní studium
•
•
•
•

praktické a flexibilní studium
vysoká zaměstnanost absolventů
nejlepší ekonomická fakulta na Moravě*
třetí nejlepší univerzita v ČR nabízející
ekonomické vzdělání*
*Dle hodnocení žebříčku Nejlepší vysoké školy v ČR, HN 2010, 2011, 2012

Atraktivní studijní obory
Manažersko-ekonomický Automatizace řízení a informatika Cestovní ruch Finance
Management obchodní činnosti
Sociálně ekonomický

Business Economics and Management Veřejná správa

Ekonomická informatika Finance a investiční management

Ekonomika zemědělství a potravinářství Účetnictví a daně

Vzdělání pro život
www.pef.mendelu.cz
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