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JOBStart 2016, 6. ročník            8. 11. 2017 od 9:30 do 14:00

Jak z JOBStartu vytěžit maximum?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2

mailto:vera.castova@vspj.cz


Seznam firem a institucí – účastníků dne firem 
JOBStart 2017

Název firmy/instituce    
                           

Strana

Europe direct a Eurocentrum Jihlava
Nemocnice Pardubického kraje, a. s.
BRNO INN, a. s.
Domov pro seniory Velké Meziříčí, p. o.
Celní úřad pro Kraj Vysočina
Atep, s. r. o.
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
Fond dalšího vzdělávání. Cesta pro mladé
Student agency, k. s.
Komtesa, spol. s. r. o.
Hurá na výlet!
Hitrádio Vysočina
Kraj Vysočina + Evropský region Dunaj – Vltava
Statutární město Jihlava
Československá obchodní banka, a. s.
ACP Traductera, a. s.
Nemocnice Jihlava, p. o.
Panorama Hotel Prague
Vysočinské nemocnice, spol. s. r. o.
Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Jihlavě
Nemocnice Havlíčkův Brod, p. o.
ICOMtransport, a. s.
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

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

4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9

10
10, 11

11
12
12
13
13
14
14
15
15
16

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

2017
U konzultačních stánků umístěných ve vstupní hale u recepce a před aulou Vás očekávají 
zástupci firem a institucí nejen z Kraje Vysočina. 

Mají pro Vás nabídky praxe, práce, brigád i trainee programů. 

Můžete se ptát na konkrétní možnosti Vašeho případného pracovního uplatnění ve vybrané 
firmě či instituci a zjistit, co vše potřebujete k tomu, abyste se mohli o práci, praxi nebo 
trainee program ucházet.

V zasedací místnosti vlevo vedle auly můžete v soukromí konzultovat své životopisy a motivační 
dopisy se zkušenými personalisty, zástupci zúčastněných firem a institucí  a také s pracovnicí 
Informačního a poradenského střediska pro volbu a změnu povolání  z Úřadu práce ČR.

Využijte také možnost zjistit úroveň své znalosti angličtiny. 
V zasedací místnosti vedle auly bude probíhat jazykové testování ve spolupráci se zkouškovým 
centrem British Council VŠPJ. 

Nenechte si ujít přednášky a prezentace firem a institucí, které budou probíhat v aule podle 
tohoto časového harmonogramu:

Aula Posluchárna P4
9:30 Zahájení

9:45 – 10:00 Statutární město Jihlava 9:45 – 10:00 Československá obchodní banka,  
a. s.

10:10 – 10:25 Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR 10:10 -10:25 Úřad práce ČR, Krajská pobočka 
v Jihlavě - EURES

10:35 – 10:50 Celní úřad pro Kraj Vysočina

11:00 – 11:15 Komtesa, spol. s. r. o Posluchárna P3

11:30 - 11:45 Domov pro seniory Velké Meziříčí,  
p. o. 11:30 – 11:45 Panorama Hotel Prague

11:50 – 12:05 Hurá na Výlet!

12:35 – 12:50 Hitrádio Vysočina 12:35 – 12:50 Atep, s.r.o

13:00 – 13:15 Fond dalšího vzdělávání.  
Cesta pro mladé

13:30 – 13:45 Nemocnice Pardubického kraje, a. s

14:00 Zakončení, losování výherců cen

14:30 – 15:30 Student agency, k. s.

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

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

Náplň činnosti, obor podnikání:
Poskytujeme informace o EU.

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

www.europe-direct.cz

www.euroskop.cz

4

www.europe-direct.cz
www.euroskop.cz


Název a adresa společnosti:
BRNO INN, a. s. -  
Hotel Holiday Inn Brno
Křížkovského 20
603 00 Brno

Název a adresa společnosti:
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Kyjevská 44
532 03 Pardubice

Náplň činnosti, obor podnikání:
První hotel (1993) Holiday Inn v ČR a východní Evropě, člen jednoho  
z největších světových  hotelových  řetězců (IHG) poskytující ubytovací, stravovací  
a konferenční služby. Poskytuje hostinskou činnost, masérské a regenerační 
služby.

Nabídka pro studenty a absolventy VŠPJ:
Nabízíme studentům možnost práce, brigády či praxe na různých hotelových 
pozicích.

Náplň činnosti, obor podnikání:
Společnost tvoří 5 nemocnic – Pardubická, Chrudimská, Orlickoústecká, 
Litomyšlská a Svitavská nemocnice. Poskytuje komplexní ambulantní a lůžkovou 
péči ve všech základních, specializovaných i vysoce specializovaných oborech, 
provozuje lůžkovou následnou péči, domácí péči, základní i specializovanou 
diagnostickou péči a lékárny. Je rovněž výukovou základnou pro střední  
a vysoké školy.

Nabídka pro studenty a absolventy VŠPJ:
Nemocnice Pardubického kraje patří mezi největší zaměstnavatele v Pardubickém kraji. 
Můžeme vám nabídnout zajímavou práci ve stabilní a perspektivní společnosti.

PŘEDNÁŠKA: Prezentace nemocnic Pardubického kraje.

www.hibrno.cz

www.nempk.cz
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Název a adresa společnosti:
Celní úřad pro Kraj Vysočina
Střítež 5
588 11 Střítež u Jihlavy  
(vedle hotelu Tři Věžičky)

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

Náplň činnosti, obor podnikání:
Výhradní správce spotřebních daní. Dohled nad zbožím v rámci jednotného celního 
území Evropské unie. Ochrana práv duševního vlastnictví, národního kulturního dědictví 
a ohrožených druhů živočichů a rostlin. Kontrolní činnost v oblasti nákladní silniční 
dopravy.

Nabídka pro studenty a absolventy VŠPJ:
•	 Pokud programuješ, ovládáš nástroje hromadného zpracování dat, vytváříš Mapové 

podklady či vytěžuješ Datové sklady SQL jazykem, máš základní předpoklady ucházet 
se o místo referenta analýzy.  

•	 Hledáme rovněž referenty daňového dozoru a mobilního dohledu.

PŘEDNÁŠKA: Možnosti uplatnění absolventů v Celní správě.

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

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

PŘEDNÁŠKA: Domov pro seniory Velké Meziříčí

www.celnisprava.cz/cz/ 
celni-urad-pro-kraj-vysocina

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

Název a adresa společnosti:
Všeobecná zdravotní pojišťovna  
České republiky
Regionální pobočka Brno, 
pobočka pro Jihomoravský kraj  
a Kraj Vysočina
Benešova 696/10
659 14  Brno
Pracoviště: 
Bratří Čapků 5520/18
586 01 Jihlava

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

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

PŘEDNÁŠKA: Work and Travel USA - program, který Ti otevře oči.

Náplň činnosti, obor podnikání:
Zdravotní pojištění.

Nabídka pro studenty a absolventy VŠPJ:
Trainee program. Pracovní stáže po celé ČR.

PŘEDNÁŠKA: Zdravá kariéra ve VZP ČR.

www.atep.cz

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

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

Náplň činnosti, obor podnikání:
Výběr z desítek nabídek stáží, na kterých se studenti naučí nové věci od zkušeného 
odborníka, který se jim bude věnovat a odborně je povede. Mohou se zdarma zapojit do 
kurzů např.: Time management, Stress management, Práce s informacemi i Komunikační 
dovednosti. Díky proplacení ubytování a cestovného mohou studenti absolvovat stáž  
i v jiném městě. Kurzy kvalitně připraví studenty na vstup na trh práce a výrazně zvýší 
jejich šance na získání zaměstnání. 

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

PŘEDNÁŠKA: Stáže s Cestou pro mladé.

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

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

PŘEDNÁŠKA: Možnosti pracovních pobytů v Evropě a USA. 

www.fdv.cz

www.pracovnipobyty.cz
www.jazykovepobyty.cz
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Náplň činnosti, obor podnikání:
Nezisková organizace a cestovní agentura organizující výlety pro seniory a ZTP 
v Pardubickém kraji a na Vysočině.

Nabídka pro studenty a absolventy VŠPJ:
Hledáme kolegy z Vysočiny nejen z řad profesionálů cestovního ruchu, ale také  
z oblasti zdravotnictví. Máme práci pro ty z Vás, kteří rádi udělají radost druhým.

PŘEDNÁŠKA: Činnost spolku Hurá na výlet!
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Název a adresa společnosti:
KomTeSa spol. s. r. o.
Havlíčkova 2034
580 01 Havlíčkův Brod

Název a adresa společnosti:
Spolek Hurá na výlet!
Resselovo náměstí 112
537 01 Chrudim

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

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

PŘEDNÁŠKA: Představení společnosti Komtesa a její neziskové organizace 
Hubbr, coworking Havlíčkův Brod.

www.komtesa.com

www.vylet.vesele.info

9

www.komtesa.com
www.vylet.vesele.info


Název a adresa společnosti:
Hitrádio Vysočina
MON ARCH PLUS CZ, s. r. o.
Jiráskova 1424/78
586 01 Jihlava

Náplň činnosti, obor podnikání:
Děláme Rádio, které hraje! Důvěru v nás vkládá 117 000 posluchačů týdně a my se 
snažíme být jejich každodenní součástí. 

Nabídka pro studenty a absolventy VŠPJ:
Pojďte se s námi prací bavit, jsme přece rádio.
Studenti! Rádi vás přivítáme v Promotýmu Hitrádia Vysočina. Děláme různorodé 
akce, jako jsou eventy, koncerty, festivaly, street call promotion, road show a další. 
Pokud chceš práci, která tě bude bavit, staň se naší hosteskou/promotérem.
Absolventi! Pojďte s námi na mediální trh – nabídněte našim klientům vhodnou 
formu propagace a vytvořte dobrý obsah sdělení. Staňte se mediálním konzultantem. 

PŘEDNÁŠKA: Pojďte dělat rádio! 

www.hitradiovysocina.cz

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

Náplň činnosti, obor podnikání:
Veřejná správa.

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

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

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

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

www.evropskyregion.cz/cs/

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

Náplň činnosti, obor podnikání:
Veřejná správa.

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

PŘEDNÁŠKA: Magistrát města Jihlavy - moderní úřad veřejné správy.

www.evropskyregion.cz/cs/
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Název a adresa společnosti:
Československá obchodní banka, a. s.
Radlická 333/150
150 57 Praha 5

Název a adresa společnosti:
ACP Traductera, a. s.
Na Piketě 173
377 01 Jindřichův Hradec

Náplň činnosti, obor podnikání:
Československá obchodní banka, a. s. (ČSOB), působí jako univerzální banka v České 
republice. ČSOB byla založena státem v roce 1964 jako banka pro poskytování služeb v oblasti 
financování zahraničního obchodu a volnoměnových operací s působností na československém 
trhu. ČSOB poskytuje své služby všem klientským segmentům, tj. fyzickým osobám, malým 
a středním podnikům, korporátním a institucionálním klientům. V retailovém bankovnictví 
v ČR působí Banka pod základními obchodními značkami – ČSOB (pobočky), Era (finanční 
centra) a Poštovní spořitelna (obchodní místa České pošty). ČSOB svým zákazníkům nabízí 
širokou škálu bankovních produktů a služeb, včetně produktů a služeb ostatních společností 
skupiny ČSOB. 

Nabídka pro studenty a absolventy VŠPJ:
Program Studuj a pracuj, stáže, brigády, konzultace bakalářských pracích, odborné workshopy 
atd. 

PŘEDNÁŠKA: ČSOBee : Program STUDUJ A PRACUJ na Vysočině.

Náplň činnosti, obor podnikání:
ACP Traductera, a. s. je dynamicky se rozvíjející překladatelská agentura se 
sídlem v Jindřichově Hradci, která poskytuje překladatelské a lokalizační služby 
ze všech světových jazyků zahraničním zákazníkům z celého světa. Náš pracovní 
tým tvoří cílevědomí lidé se zájmem o cizí jazyky a informační technologie.

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

www.csob.cz

www.traductera.com 
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Název a adresa společnosti:
Panorama Hotel Prague
Milevská 7
140 00 Praha 4

Náplň činnosti, obor podnikání:
Corinthia Hotel Prague. To nejlepší z Prahy.

Nabídka pro studenty a absolventy VŠPJ:
Každý nový kolega se stává novým členem naší Panorama rodiny. Vyjma 
zajímavých benefitů a spolupráci na osobním a profesním rozvoji nabízíme 
mladý tým, kde se budou cítit dobře. Uvědomujeme si totiž, že náš hotel je 
hlavně o našem týmu – o lidech, kteří dělají svou práci dobře a především rádi. 
Chceme proto, aby byli spokojení a šťastní.

PŘEDNÁŠKA: Hospitality.

corinthia.com/prague
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Název a adresa společnosti:
Nemocnice Jihlava, p.o.
Vrchlického 59
586 33 Jihlava

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

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

www.nemji.cz
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Název a adresa společnosti:
Vysočinské nemocnice, spol. s. r. o.
5. května 319
396 01 Humpolec

Náplň činnosti, obor podnikání:
Vysočinské nemocnice s.r.o. jsou nestátní zdravotnické zařízení provozující 
nemocnice následné péče a plicní léčebnu. Dále také nabízíme sociální službu 
poskytovanou ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče a půjčovnu kompenzačních 
pomůcek. V Ledči nad Sázavou v prostorách polikliniky provozujeme ambulance 
(interna, diabetologie, plicní), rehabilitaci a domácí péči.

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

www.vysocinskenemocnice.cz 

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

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

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

PŘEDNÁŠKA:  Na co nezapomenout při práci v zahraničí.  

www.eures.cz 
www.eures.europa.eu
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Název a adresa společnosti:
Nemocnice Havlíčkův Brod, p. o.
Husova 2624 
580 22 Havlíčkův Brod

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

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

PŘEDNÁŠKA: Přijďte pracovat do nemocnice Havlíčkův Brod.

www.onhb.cz

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

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

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

www.icomtransport.cz
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Název a adresa společnosti:
Zkouškové centrum British Council
Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Název a adresa společnosti:
Oblastní charita Žďár nad Sázavou
Horní 22
591 01 Žďár nad Sázavou

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

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

www.vspj.cz

www.zdar.charita.cz
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Náplň činnosti, obor podnikání:
Služby sociální, zdravotní, humanitární, služby podporující fungování rodiny  
a prevence rizikového chování.

Nabídka pro studenty a absolventy VŠPJ:
•	 Pracovní pozice Sociální pracovník, Pracovník v sociálních službách, 

Všeobecná sestra, Pracovník v prorodinných službách, Lektor Centra 
prevence, vedoucí pozice jednotlivých služeb, pozice související se správou 
organizace (oblast financí, PR, FR). 

•	 Dobrovolnická činnost. 
•	 Možnost praxí, stáží. 
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Případné dotazy týkající se JOBStartu 2017 Vám zodpoví:

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

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

mailto:vera.castova@vspj.cz
www.vspj.cz

