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Všechny nástroje pro tvou budoucí kariéru
na jednom místě
 
Kariérní akce, videochaty s náboráři, pracovní videa 
a profily společností – to vše čeká na tebe!

Účelná platforma 
dostupná odkudkoliv

Najdi si stáže a pracovní příležitosti

Exkluzivní příležitosti vyhrazené pro Ostravskou 
univerzitu nejen v ČR, ale i ze zahraničí.

Připrav se na pohovory

Články a videa s poradenstvím od HR profesionálů.



1. Klikni na stránku 
 www.osu.jobteaser.com 

2. Najeď na studentskou zónu 

3. Přihlaš se přes kariérní centrum 
 a přizpůsob si svá kritéria

4. Nastav si kritéria vyhledávání 
 na svém osobním profilu
 Na naší mobilní aplikaci ti přijde upozornění 
 hned, jakmile se objeví nabídka splňující 
 tvá kritéria.

5. Přihlaš se svým studentským e-mailem 
 (tvé studenské číslo) @ student.osu.cz

6.  Přes svůj počítač
 Stáhnutím mobilní aplikace.

Jednoduché vytvoření
vlastního profilu



Nechej profesionály, aby ti řekli vše o jejich práci 
a o výzvách, kterým čelí skrz pracovní videa.

Prozkoumej jejich firemní profily a najdi si 
informace, kterým by ses rád přidal a ucházej 
se o pracovní příležitosti. 

Více informací od profíků!

Připrav se na pohovory s pomocí videí a článků 
v sekci rady a tipy pouze jedním kliknutím.

Připoj se k jednomu z mnoha live streamů 
a zeptej se náborářů na vše, co tě zajímá.

Rady a tipy jak se 
připravit na pohovor



Filtruj nabídky podle svých kritérií a ucházej se o ty, 
které tě zajímají. Vyber si pracovní nabídky exkluzivně 
pro studenty Ostravské univerzity.

Sleduj svou aplikaci přímo z mobilu a obdržíš 
upozornění, jakmile bude zveřejněna nová nabídka 
odpovídající tvým kritériím.

Nabídky stáží a pracovních 
příležitostí z celé Evropy 
pouze jedním kliknutím



Zamluv si schůzku s našim kariérním, 
studijním, nebo sociálním poradcem 
na Ostravské univerzitě pomocí 
online rezervačního systému.

Přijď na poradenství k nám 
na Mlýnskou, nebo se potkáme 
online (Skype, MS Teams).

Zarezervuj si schůzku 
s našimi poradci



www.poradenske.osu.cz

 

Více informací najdeš na

“S námi vidíš dál”



Evropský lídr v oblasti kariérového poradenství 
a náboru mladých talentů


