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Proklikáváte právě náš virtuální kariérní festival? Vypadá to, že zrovna 
vy chcete ovlivnit svou budoucnost a cestu Za kariérOU. Věřím, že nebude 
trnitá, protože vás v tom s naším týmem Poradenského centra rozhodně 
nenecháme samotné.

Potkejte se svým možným zaměstnavatelem, získávejte první kontakty, 
zkušenosti a znalosti. Nahlédněte do firem, škol nebo neziskových 
organizací, jděte své vysněné kariéře naproti.

Zajistěte si to nejpromakanější CV, probojujte se v LinkedIn džungli 
a otestujte své jazykové schopnosti. Hledejte svůj talent, silné,
ale i slabé stránky. A pak už můžete dobývat svět.

Rádi vám budeme na této cestě Za kariérOU trpělivými průvodci, 
a to nejen na našem festivalu.

Za Poradenské centrum OU
Kamila Hybnerová
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FIRMY



Staň se citronem!
Měníme svět e-commerce díky unikátní

technologii pro financování e-shopů.

Pojď do toho s námi!

www.lemonero.cz

Co Tě u nás čeká?

Projekt s globálním přesahem

Žádná rutina

Prostor pro seberealizaci

Prostor pro inovace

Více info na www.lemonero.cz/kariera
nebo na job@lemonero.cz



AGEL
AGEL je nejúspěšnějším poskytovatelem zdravotní péče ve střední Evropě. Jen v České republice 
v současné době AGEL provozuje 14 nemocnic, síť poliklinik, síť lékáren, laboratoří, distribuční 
společnosti a další specializovaná zdravotnická zařízení. Od roku 2006 působí AGEL také na 
Slovensku, kde má momentálně 13 svých nemocnic. Společnost AGEL v tuto chvíli zaměstnává 
cca 14.000 lidí a právem tak patří mezi vyhledávaného zaměstnavatele.

POŽADUJEME
- Ukončené vysokoškolské vzdělání 
- Odbornou způsobilost dle zák. č. 95/2004 
   Sb., lékař v předatestační přípravě nebo 
   absolvent
- Schopnost aktivního a samostatného 
   jednání
- Vstřícné chování a vystupování

NABÍZÍME
- Práci ve špičkovém, akreditovaném 
   zařízení
- Podporu dalšího odborného růstu 
   a zvyšování kvalifikace
- Účast na vzdělávacích akcích v rámci 
   specializačního vzdělávání v souladu 
   s plánem vzdělávání
- Nepožadujeme kvalifikační dohody
- Nabízíme stipendium pro studenty
- Pracovní poměr Vám šitý na míru

PROČ PRACOVAT PRO NÁS
Zázemí silné společnosti. Již 3O let na trhu práce. Možnost výběru ze 14 nemocnic v České 
republice a 13 nemocnic na Slovensku. Pracovní poměr Vám šitý na míru. Platové podmínky 
dohodou – upřednostňujeme individuální přístup. Podpoříme Vás ve vzdělávání a profesním 
růstu. V případě zájmu Vám zajistíme i ubytování. Propracovaný systém zajímavých benefitů

KONTAKT
Mgr. Klára Pavlišová
+420  601 158 700
klara.pavlisova@agel.cz

www.agel.cz

Všechny otevřené pozice inzerujeme na 
kariérních stránkách společnosti AGEL: 

www.agel.cz/kariera/nabidka-prace.html
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ALZHEIMERCENTRUM
Společnost Alzheimercentrum je prvním specializovaným zařízením v České republice 
v poskytování kvalitní a kvalifikované péče o osoby s Alzheimerovou chorobou a jinými typy 
demencí. V současné době poskytujeme odbornou péči ve 14 centrech napříč celou republikou. 

Velký důraz klademe na kvalitu poskytované péče a individuální přístup. Považujeme za 
samozřejmost, že každý klient je osobnost a má jiné zvyky i zájmy. Samozřejmostí je nastavení 
individuálního plánu péče, který zohledňuje jeho aktuální stav a jiné potřeby. Řídíme se 
moderními terapeutickými postupy, vycházejícími z vědeckých poznatků, ale i zkušenostmi z více 
než 25leté praxe. Našim cílem je mít vzdělaný a erudovaný personál, který využívá v péči 
o klienty širokou škálu aktivizačních programů, včetně bazální stimulace. 

Místa, kde najdete naše zařízení: Ostrava, Zlín, Zábřeh, Pardubice, Jihlava, České Budějovice, 
Písek, Vodňany, Průhonice, Černošice, Zlosyň, Česká Lípa, Filipov, Piešťany (SK)

POŽADUJEME
- Empatii a spolehlivost 
- Laskavý přístup a kompletní poskytnutí 
   kvalitní péče
- Uvítáme i kreativní nápady na aktivity pro 
   naše klienty
- U kvalifikovaných pozic, samozřejmě 
   požadujeme i povinné odborné vzdělání 

NABÍZÍME
- Dobré finanční podmínky
- Hlavní pracovní poměr na dobu 
   neurčitou
- 5 týdnů dovolené
- Možnost profesního růstu 
- Pravidelné benefitní akce/slevové akce
- Flexi pass
- Slevu na lékárenské produkty
- Výbornou domácí stravu 15 kč/oběd
- Možnost výhodného spořícího 
   účtu/hypotéčního uvěru banky Creditas
- Kosmetickou poradnu či využití masáží 

PROČ PRACOVAT PRO NÁS
Po dokončení studia jsou naše dveře zařízení otevřené všem čerstvým absolventům. 
Mezi našemi zaměstnanci je spoustu absolventů, kdy Alzheimercentrum bylo jejich prvním 
zaměstnáním a zkušeností. Jsme pyšní a nadšeni, že se můžeme podílet na jejich pracovním 
rozvoji a sledovat jejich vývoj! 

KONTAKT
Ing. Kateřna Cedzová
+420 774 774 088
cedzova@alzheimercentrum.cz

alzheimercentrum.cz/kariera

Ing. Adéla Jetýlková
+420 775 893 834
jetylkova@alzheimercentrum.cz



www.cross-traffic.com/cz/kariera/

Hledáme parťáky, kteří jsou
iniciativní a umí tvořit

hodnoty. Chceme k sobě
kolegy, kteří mají rádi

pokročilé technologie, láká je
objevování, vývoj novinek a

nezaleknou se žádné výzvy.

Pracuj pro CROSS!

Děláme chytrá města a řídíme
dopravu. Tady i ve světě.

GOOD JOURNEY
INNOVATIONS

TECHNOLOGIE PRO
ŘÍZENÍ DOPRAVY



CROSS Zlín
Již přes 25 let vyvíjíme a vyrábíme chytré dopravní technologie, které usnadňují život
lidem ve městech i na cestách. Mezi naše špičkové produkty patří parkovací systémy,
telematické systémy i ty, které detekují dopravu, přestupky nebo řídí křižovatky. Určujeme
tempo v budoucnosti dopravy a k tomu mimo jiné potřebujeme nadané SW vývojáře i
testery.

POŽADUJEME
- Pracovitost
- Elán do práce a do nových poznání
- Zodpovědnost
- Samostatnost
- Zájem o elektrotechniku a programování

NABÍZÍME
- Možnost být součástí světově významné 
   a úspěšné společnosti
- Rodinnou firemní atmosféru
- Odborný růst
- Dlouhodobou kariéru

PROČ PRACOVAT PRO NÁS
Dostanete se do oboru, který v Česku umí málokdo. A troufáme si říct, že na našem levelu
ho neumí nikdo :)

Naučíte se spoustu nového, profesně budete růst každým dnem a přitom budete postupně
přebírat odpovědnost za svěření vývojové úkoly.

Ve výborné partě se budete od začátku cítit skvěle a navíc na vše dohlíží bezva ředitel.
Když budete šikovní, můžete růst napříč celou firmou, než nabídneme nové pozice externím
uchazečům, dostávají šanci naši kolegové.

Samozřejmě i obvyklé benefity jsou tu pro Vás, přesto si většina z nás tuhle práci vybírá pro
její náplň a zajímavost než pro benefity.

Náš obor roste i když venku řádí jakýkoliv vir, jsme stabilní a trvale zvyšující svou produkci,
proto hledáme produktivní lidi a rádi jim poskytneme jistotu.

KONTAKT
Pavla Houšťová
+420 722 959 537
houstova@cross.cz

www.cross.cz
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FAKULTNÍ NEMOCNICE
U SV. ANNY V BRNĚ

POŽADUJEME
- Vzdělání nebo praxi dle konkrétní pozice
- Flexibilitu, samostatnost, vstřícnost, 
   schopnost rychle se učit
- Příjemné a profesionální chování 
   a vystupování
- Pracovitost a zodpovědnost

NABÍZÍME
- Uplatnění lékařských, zdravotnických 
   a radiologických oborů
- Pozice v oborech biomedicínského 
   inženýrství, biologie, IT, elektrotechniky 
   apod.
- Pozice pro absolventy i odborníky s praxí
- Stipendijní program pro radiologické 
   asistenty, zdravotní laboranty, praktické 
   a všeobecné sestry
- Pro studenty SŠ a VŠ se zájmem o 
   výzkum: přednášky, exkurze, semináře a 
   stáže v rámci Akademie ICRC, 
   viz https://akademie.fnusa.cz/
- 5 týdnů dovolené 
- Možnosti Sick days
- Ubytování pro zaměstnance, kteří nejsou 
   z Brna
- Slevy v našich lékárnách, příspěvek na 
   nákup vitamínových doplňků i očkování 
   zdarma
- Možnost registrace u praktického lékaře, 
   využití služeb naší stomatologické 
   kliniky i péče na dalších specializovaných 
   pracovištích
- Příspěvky na obědy v naší jídelně
- Vzdělávání prostřednictvím workshopů, 
   školení a jazykových kurzů

Nabízíme práci, která má smysl. 
Můžete se spolehnout na stabilní
platové a pracovní podmínky. 
Klademe velký důraz na bezpečnost 
a zdraví zaměstnanců na pracovišti. 
Vylepšujeme benefity, v posledním 
roce jsme například zavedli systém 
cafeterie. U nás máte možnost 
učit se novým postupům, pracovat 
s moderními materiály a přístroji, 
účastnit se specializačních kurzů, 
školení, stáží a odborných konferencí.

KONTAKT
Mgr. Dominika Mochová
+420 735 190 323
dominika.mochova@fnusa.cz

https://www.fnusa.cz/
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Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA) je nemocnice s dlouholetou tradicí založená roku 
1786. Je druhou největší nemocnicí v Brně. Podílí se na výuce studentů Lékařské fakulty 
Masarykovy univerzity a dalších zdravotních škol. 

V roce 2011 v rámci nemocnice vzniklo Mezinárodní centrum klinického výzkumu (FNUSA-ICRC), 
které se věnuje preklinickému i klinickému výzkumu. FNUSA se tak věnuje péči o současné 
pacienty, a zároveň převádí poznatky z klinické praxe do výzkumu a výsledky výzkumu do 
praxe.

PROČ PRACOVAT 
PRO NÁS

Mgr. Kateřina Smrčková
+420 543 183 272
Katerina.smrckova@fnusa.cz

Mgr. Věra Kolouchová
+420 543 183 400
vera.kolouchova@fnusa.cz



Mgr. Věra Kolouchová
+420 543 183 400
vera.kolouchova@fnusa.cz



HEIMSTADEN CZECH
Heimstaden je přední evropská realitní společnost zaměřující se na pořizování, pronájem, rozvoj 
a správu bytových a komerčních prostor. Našimi hodnotami jsou Péče, Odvaha a Otevřenost. 
Jejich prostřednictvím vytváříme Přátelské domovy pro naše klienty. Společnost Heimstaden 
vlastní a spravuje více než 110 000 bytů v celkové hodnotě přibližně 170 miliard švédských korun 
(440 miliard Kč). 
  
Naše portfolio najdete ve Švédsku, Dánsku, Norsku, Nizozemsku, Německu a také v České 
republice, kde vlastníme a spravujeme na 43 tisíc bytů na území převážně Moravskoslezského 
kraje. Hledáme týmové hráče, kteří umí dělat poctivě svou práci, nebojí se komunikovat a rádi 
zkoušejí nové věci. 

POŽADUJEME
- Ideálně SŠ či VŠ vzdělání technického, 
   stavebního či ekonomického směru
- Samostatné, aktivní, zodpovědné 
   a komunikativní kolegy s příjemným 
   vystupováním
- Umíte pracovat v systémech a baví vás 
   nové trendy v IT technologiích
- Nezaleknete se emailu či telefonického 
   hovoru v anglickém jazyce
- Chcete být členem týmu velké evropské 
   společnosti
- Aktivní řidiče - u většiny pozic bude řízení 
   služebního auta každodenní záležitostí

NABÍZÍME
- Pečujeme o své zaměstnance, partnery 
   a klienty a umíme je podržet i v kritických  
   životních chvílích 
- Povzbuzujeme kreativitu, rozmanitost 
   a inovativní myšlení
- Jsme čestní, důvěryhodní a transparentní 
   ve svých slovech i činech
- Jsme stabilní společnost s historií
- Nabízíme zajímavé a bohaté benefity, 
   13.plat, cafeterie, stravenky, týden 
   dovolené navíc, akce pro zaměstnance, 
   vitamínové balíčky a spoustu dalšího

PROČ PRACOVAT PRO NÁS
Uplatnit se můžete na široké škále pozic, které naše společnost nabízí. Pracovat budete v 
dynamickém kolektivu v atraktivních prostorách firmy v centru Ostravy nebo v terénu. Dáváme 
prostor kariérnímu růstu a zaměstnance podporujeme celou řadou vzdělávacích kurzů. Jsme si 
vědomi, jak velký vliv máme na společnost v Moravskoslezském kraji a nabízíme Vám, že se na 
utváření dobrého klimatu v našem regionu můžete podílet s námi. 

KONTAKT
nabor@heimstaden.cz

www.heimstaden.cz
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LEMONERO
V Lemoneru měníme svět eCommerce a způsob, jakým e-shopy financují svůj růst, na plně 
digitální a data-driven. Jsme startup, který má ambice dobýt Evropu a s podporou Komerční 
banky jako investora máme skvěle našlápnuto.

POŽADUJEME
- Umíš Go, C/C++, Rust, PHP nebo jakýkoli 
   programovací jazyk
- Dokážeš hledat nestandartní řešení 
   a nestandardní problémy
- Práce v týmu je Tvůj šálek kávy

NABÍZÍME
- Technologické výzvy převážně 
   ve zpracování dat
- Využití všech zkušeností s testováním 
   kódu
- Maximální podporu při integraci 
   technologií
- Účast na globálním projektu s těmi 
   nejvyššími ambicemi
- Plnohodnotné pracovní místo s PC 
   (když tě už nebude bavit remote)
- Relax room s občerstvením pro duševní   
   odpočinek
- Pravidelné hodiny angličtiny
- Flexibilní pracovní dobu
- Odpovídající finanční ohodnocení
- Skvělý tým a spoustu zkušeností

PROČ PRACOVAT PRO NÁS
Máme “passion", táhneme za jeden provaz a jsme super parta. Staneš se součástí prostředí 
skvělých lidí se zájmem o moderní a zajímavé technologie, o kterých si nejen čteme, ale hlavně 
je integrujeme do naší infrastruktury! Po tobě budeme chtít stejný zájem o nové věci, otevřenou 
mysl řešit věci jinak a také to, že ve světě IT neexistuje jen jeden programovací jazyk a jedna 
cesta jak řešit výzvu.

Naše řešení stojí na architektuře microservice s vlastním autorizačním serverem, což nám dává 
možnost velmi pružně integrovat další služby a technologie bez přepisování celé aplikace.

KONTAKT
Tomáš Widlák

tomas.widlak@lemonero.cz
job@lemonero.cz

www.lemonero.cz
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Statutární město Ostrava -
MAGISTRÁT MĚSTA OSTRAVY

POŽADUJEME
- České státní občanství, případně trvalý 
   pobyt na území České republiky
- Ovládání jednacího jazyka na úrovni 
   rodilého mluvčího (čeština)
- Minimálně 18 let, trestní bezúhonnost 
   a způsobilost k právním úkonům
- Vzdělání odpovídající dané pozici a platové 
   třídě
- V některých případech praxi v oboru

NABÍZÍME
- Stabilní a jisté zaměstnání
- Kvalitní vstupní vzdělávání a možnost 
   dalších školení v oboru, jazykové kurzy
- Flexibilní pracovní dobu
- 5 týdnů dovolené a 3 sick days
- Osobní příplatky, mimořádné finanční 
   odměny a roční bonus v programu 
   cafeterie
- Příspěvky na obědy, penzijní a životní  
   pojištění, slevy na sportovní a kulturní 
   akce
- Firemní školku

PROČ PRACOVAT PRO NÁS
Nabízíme stabilní práci ve státní/veřejné sféře, která musí fungovat v každé době (úřad byl, je 
a bude). Úředníci jsou zaměstnáni vždy na dobu neurčitou. Reflektujeme nové trendy v person-
alistice – možnost home office, balanc mezi pracovním a rodinným životem (firemní školka), 
diskuse o sdílených pracovních místech. Práce pro úřad, který zajišťuje chod 3. největšího 
statutárního města v Česku je prestiž.

KONTAKT
Výběrová řízení
Vladimír Jakub Mitura
+420 599 442 251
vmitura@ostrava.cz

Naše radnice zajišťuje chod třetího největšího města v České republice, které je ekonomickým, 
kulturním a společenským centrem regionu s více než 1,2 miliony obyvatel.  Hledáme do svých 
řad aktivní lidi, pro které práce pro Ostravu nebude jen obyčejným zaměstnáním, ale posláním. 
Pečujeme mimo jiné o lidské zdroje, školství, zdravotnictví, kulturu, dopravu, životní prostředí, 
sport, marketing, sociální oblast, bezpečnost nebo finance. Hledáme jak zkušené odborníky, tak 
dáváme šanci i čerstvým absolventům. Hledáte-li prestižního a stabilního zaměstnavatele, 
přijďte pracovat pro Ostravu!!!

OSTRAVA EXPAT C
ENTRE

@ostravaexpatcentre

Ostrava Expat Centre

info@ostravaexpat.eu

ostravaexpat.eu

Every month new interesting events arrive. 

We make life
easier for the internationals

who come to study
and work in Ostrava.

Stay 

tuned!

Free public information service
for expats in Ostrava.

One stop shop and Buddy service.

Ostrava City Centre
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MEBSTER TEAM
Naši společnost tvoří mezinárodní
tým inženýrů a doktorů
specializujících se na výzkum a vývoj
asistivní technologie - primárně
exoskelety pro lidi s poruchou
mobility.

NAŠE POSLÁNÍ
Zdravý a plnohodnotný život lidí s
poruchou mobility za pomocí námi
vyvíjených dostupných asistivních
technologií.

ROZMANITÁ PRÁCE
JSME ZDRAVÝ TEAM
PRUŽNÁ PRACOVNÍ DOBA

SEBEROZVOJ
MULTIKULTURNÍ SPOLEČNOST
GLOBÁLNÍ STRATEGIE

BUDOUCNOST VE TVÝCH RUKOU
Jak budou v budoucnu vypadat exoskeletony a další
inteligentní zdravotnické technologie, může být jen na vás.
Popusťte uzdu své fantazii a buďte spolu s MEBSTEREM
jedním z iniciátorů revoluce ve zdravotnictví. Tvoje budoucí
kariéra může začít ještě dnes.

Staň se součástí MEBSTERU.

mebster.com +420 222 191 960 smile@mebster.com

PROČ K NÁM?

OSTRAVA EXPAT C
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MEBSTER
Jsme výzkumně-vývojová firma a prostřednictvím našich chytrých a dostupných asistivních 
technologií pomáháme zdravotnickým centrům zefektivnit péči o jejich klienty s poruchou 
mobility. Díky nám se mohou klienti postavit na vlastní nohy a tím tlepšit svou kvalitu života. 
Jsme mezinárodní tým inženýrů a doktorů sídlící v České republice a již 6 let se intenzivně 
věnujeme vývoji inovativních asistivních technologií pro rehabilitaci a kompenzaci poruch 
mobility. Při vývoji pracujeme přímo s uživateli, se kterými veškeré produkty důkladně 
testujeme, aby bylo jejich používání co nejjednodušší a nejpohodlnější. Spolupracujeme 
s týmem světových expertů a i díky tomu stanovujeme trendy v našem oboru.

POŽADUJEME
- Kreativitu a neotřelé nápady

NABÍZÍME
- Atraktivní rozmanitou a multioborovou 
   práci na vlně technologických trendů 
   budoucnosti
- Práci ve firmě s nadnárodními ambicemi
- Pružnou pracovní dobu
- Po domluvě přispíváme na sport 
   a volnočasové aktivity

PROČ PRACOVAT PRO NÁS
Jsme technologická společnost s jasnou a silnou vizí. Pomáháme lidem s poruchou mobility žít 
zdravý a plnohodnotný život. Pracujeme v multikulturním prostředí a věříme, že je jedním z 
klíčových elementů úspěšné inovace. Podpora vzdělávání a seberozvoje je v MEBSTERU na 
prvním místě. 

KONTAKT
CEO Mebster
Michal Gloger, Ph.D.

+420 728 233 432
michal.gloger@mebster.com

www.mebster.com
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NEMOCNICE AGEL NOVÝ JIČÍN
Se spádovou oblastí 170.000 obyvatel, svou velikostí a komplexní strukturou poskytované 
zdravotní péče zastává Nemocnice AGEL Nový Jičín významné místo mezi zdravotnickými 
zařízeními regionu. Naše zdravotnické zařízení disponuje akreditovanými pracovišti vyššího 
typu, na kterých poskytuje péči na špičkové evropské úrovni. Nejen během pandemie COVID-19 
jsme se stali vyhledávaným zařízením studenty a absolventy LF a rádi bychom ocenili jejich 
přínos. Stali se platnou součástí našich zdravotnických týmů, navzdory svým náročným studijním 
povinnostem.

POŽADUJEME
Přijímáme absolventy se zájmem o

- Neurologii
- Internu
- ORL

NABÍZÍME
- Nástupní bonus 50 000 Kč (dle pozice)
- Startovací ubytování
- 5 týdnů dovolené a 3 dny volna nad 
   rámec dovolené
- Příspěvek 10.000,- Kč na studijní účely 
   v rámci rezidenčního místa
- Mnoho dalších benefitů

PROČ PRACOVAT PRO NÁS
Nemocnice AGEL Nový Jičín disponuje pracovišti s vysokou specializovaností a moderním 
přístrojovým vybavením vč. klinického informačního systému. Vzhledem k preciznímu systému 
plánování a řízení vzdělávání lékařů mají absolventi šanci rychle získat praktickou erudici, 
a to bez stabilizačních dohod.

KONTAKT
Bc. Lenka Sokolovská 
+420 601 321 661
kariera@nnj.agel.cz

https://nemocnicenovyjicin.agel.cz/
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• studentské praxe
• placené brigády na pozicích sanitář a 

ošetřovatel
• vstup do Stipendijního programu AGEL

Rádi Vás přivítáme v našem týmu!

Studentům 
nabízíme

lékařských i nelékařských oborů

denisa.zielonkova@vtn.agel.cz 
724 831 843
  

• individuální přístup
• podporu osobního rozvoje a vzdělávání
• spoustu zajímavých benefitů

Absolventům 
nabízíme

lékařských i nelékařských oborů

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat:
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NEMOCNICE AGEL OSTRAVA - VÍTKOVICE
Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice a.s. je od roku 2005 součástí skupiny AGEL a.s., která je 
největším soukromým poskytovatelem zdravotní péče ve střední Evropě. 

Poskytuje základní péči především pro spádovou oblast Ostrava a okolí i vysoce specializovanou 
péči s nadregionální působností.

POŽADUJEME
- Ukončené vzdělání, tj. odbornou 
   způsobilost dle zákona 96/2004 Sb. 
   (NLZP) a zákona 95/2004 Sb. (LZP) 
- Aktivitu a hluboký zájem o problematiku 
   oboru
- Flexibilitu, samostatnost, vstřícnost, 
   schopnost rychle se učit
- Příjemné chování a vystupování 
- Pracovitost a zodpovědnost
- Schopnost týmové spolupráce  

NABÍZÍME
- 5 týdnu dovolené + 3 dny sick days
- Příspěvky na životní a penzijní pojištění
- Rekondiční pobyty v lázních
- Mateřskou školu v areálu nemocnice 
- MultiSport karty aj.

PROČ PRACOVAT PRO NÁS
Jsme menší nemocnice, která poskytuje lůžkovou i ambulantní péči na vysoké úrovni. Absol-
ventům je zde věnována mimořádná pozornost. Ke každému z nich přistupujeme individuálně, 
rozvíjíme jejich schopnosti a dovednosti, maximálně podporujeme další vzdělávání a rozvoj. 

Prostředí v nemocnici je díky její velikosti tzv. "rodinné" a na pracovištích panují výborné 
kolegiální vztahy. 

KONTAKT
Specialistka vzdělávání
Mgr. Denisa Zielonková
+420 724 831 843
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3,5 milionu řádků kódu
50K objednávek za jediný den
650 aktivních služeb
565 requestů za sekundu
10+ developerských týmů
komplexní IT infrastruktura 

a mnohem víc…

Přidáš se k nám? 

Dej mi o sobě vědět na

tomas.kalina@notino.com



NOTINO
Jsme česká firma s mezinárodním přesahem, která se za více než 16 let fungování vyšplhala 
na špičku evropské e-commerce, zaměřené na prodej kosmetiky a parfémů. Využívámé moderní 
technologie, abychom našim zákazníkům umožnili ten nejlepší zážitek z krásy. Jsme hrdí na to, 
že si systémy, na kterých fungujeme, vytváříme sami. Globální marketing, komplexní IT vývoj, 
propracovaný logistický systém, prvotřídní zákaznický servis – to vše a mnohem víc najdeš právě 
u nás.

I přesto, že jsme se rychle rozrostli, naše firemní kultura je hodně uvolněná. Bez zbytečných 
procesů a směrnic. Podporujeme kreativnost a volnost, která jde ovšem ruku v ruce s velkou
zodpovědností každého z nás.

POŽADUJEME
- Alespoň krátkou praxi v oblasti 
   SW developmentu
- Zájem o nové technologie a aktuální trendy 
   v oblasti vývoje
- Proaktivní přístup
- Chuť se dále vdělávat

NABÍZÍME
- Možnost pracovat s moderními 
   technologiemi
- Příležitost se dostat k hodně zajímavým 
   projektům
- Super partu zkušených lidí
- Prostor pro další vzdělávání a růst
- Motivující finanční ohodnocení 
   a zajímavé benefity

PROČ PRACOVAT PRO NÁS
Budeš mít možnost pracovat s těmi nejmodernějšími technologiemi, vyzkoušíš si fungování 
v agilním prostředí a dostaneš se ke spoustě zajímavým projektům, od vývoje webu až po naše 
interní systémy. A k tomu se můžeš učit od zkušených kolegů v týmu. Ale čeká toho na Tebe 
samozřejmě mnohem víc :-)

KONTAKT
IT Recruiter | NOTINO
Tomáš Kalina

+420 737 315 101
tomas.kalina@notino.com

www.notino.com
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OSTRAVA EXPAT CENTRE
Ostrava Expat Centre je pilotním projektem Statutárního města Ostravy a Moravskoslezského 
kraje. Jeho služby jsou určeny všem cizincům, kteří v regionu žijí, pracují nebo se zde v blízké 
době plánují přestěhovat. Smyslem tohoto projektu je vytvořit otevřené a přátelské prostředí, 
které jim pomůže lépe se adaptovat na nové okolí, poskytne kvalitní informační zázemí a pora-
denství, a současně nabídne možnosti adekvátního volnočasového vyžití a propojení s místní 
komunitou. Centrum poskytuje pomoc všem, zaměstnancům, podnikatelům, studentům, vědcům 
a akademickým pracovníkům ze zahraničí a jejich rodinám.

POŽADUJEME
- Výborné komunikační dovednosti
- Anglický jazyk na úrovni minimálně B2 
   (úřední jazyk centra je angličtina)
- Organizační schopnosti (podporu při 
   organizaci eventů)

NABÍZÍME
- Stáže pro studenty a nedávné 
   absolventy v oblasti informačního 
   servisu zahraničním klientům
- Práci v inspirativním kolektivu
- Kreativní práci 

PROČ PRACOVAT PRO NÁS
Centre is a friendly contact place for Expats. We provide expat friendly services. We make life 
easier for the internationals and their families who come to live and work in Ostrava.

KONTAKT
Alena Danielová 
+420 730 181 981
alena@ostravaexpat.eu

www.ostravaexpat.eu
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PROROCKETEERS
ProRocketeers je vývojářské & start-up studio v centru Ostravy. Dodáváme pro přední jména 
české e-commerce scény, do automotive, bankovnictví a medical oblasti. Vyvíjíme také vlastní 
startupy v lesnickém průmyslu, vzdálené rehabilitaci či měření průtoku kapalin. Je nás více než 
40 v několika týmech. Baví nás dělat na smysluplných projektech pro zajímavé zákazníky s 
dobrými lidmi.

POŽADUJEME
- Otevřenost novým technologiím
- Schopnost komunikovat a dále se rozvíjet
- Náš technology stack: React, NodeJS, 
   GraphQL, Docker, Kubernetes, VueJS, PHP, 
   Java, PostgreSQL, MongoDB, Gitlab CI

NABÍZÍME

PROČ PRACOVAT PRO NÁS
Pokud chceš proniknout do IT oblasti nebo jsi v ní už ostřílený borec / borka a hledáš menší tým 
a partu podobně praštěných lidí, přijď se k nám podívat nebo si s námi domluv online call, 
abychom vzájemně zjistili, jestli si sedíme. V našich týmech děláme na dlouhodobých projektech 
a posouváme naše zákazníky vstříc novým technologiím a postupům. 

KONTAKT
Michaela Macková
+420 723 976 996
info@prorocketeers.com

www.prorocketeers.com

- Dovolená navíc
- Finanční bonusy, odměny za odpracovaná 
   léta
- Homeoffice
- Kariérní růst
- Notebook
- Občerstvení na pracovišti
- Pružná pracovní doba
- Přátelské prostředí, skvělý tým profesionálů
- Sick days
- Stabilní firma
- Teambuildingy
- Možnost podílu na startupu



Kariéra v auditu už nečeká jen na ty, kdo opouštějí vysokou školu. Dříve patřila                                                
nadšencům připraveným sázet jeden výrok za druhým a neváhajícím obětovat                                                 
kariéře nějaký ten den, večer nebo rok. V Ostravě ale vzniklo první české auditní                                            
kompetenční  centrum PwC a možnosti práce v auditu významně rozšiřuje. 

What is…

Ostrava?

Kdo je ideálním kandidátem do kolektivu kompetenčního centra? To ví asi nejlépe HR specialistka Andrea Blahoutová.
„Stále platí, že mezi naše kolegy hledáme ty nejlepší. Vysoká škola už ale není podmínkou. Díky tomu, že audit podporují
nejmodernější technologie, automatizace a robotizace, dokážeme pracovat mnohem efektivněji a bezpečněji.
Nehledáme proto klasické auditory, ale ani kolegům v kompetenčním centru nesmí chybět komunikativnost,
zodpovědnost, pečlivost a bavit by je měla i čísla a technologie.“

Čím více technologií, tím více volna

Práce v kompetenčním centru tedy může být zajímavá pro každého, kdo hledá zajímavé prostředí, skvělý kolektiv a
zároveň chce mít jistotu, že mu zbyde čas i na rodinu nebo koníčky. „Naše práce se značně zefektivnila a audit už není
obor, který by byl spojený s hledáním faktur ve stovkách šanonů,“ říká specialista kompetenčního centra Dominik
Klimscha, který patřil k prvním kolegům, kteří do našeho nového týmu v létě 2020 nastoupili.

O jaké technologie se tedy jedná? Jeden auditní výkaz za druhým střílíme třeba díky Data Sniperu – není se čeho bát,
stačí si představit Excel, který je ještě chytřejší než ten, který znáte – nebo pomocí Alteryx, ve kterém si umíme naši
práci i automatizovat.

Žádný učený z nebe nespadl, ale může vzejít z našeho tréninku

Protože v kompetenčním centru pracují skuteční specialisté, jejichž práce je pro náš audit zásadní, nesmí chybět
správný trénink. „Naši kolegové se mohou těšit na školení, během kterého je vše naučíme. Ani kompetenčnímu centru
se pak nevyhnou další benefity – špičkové vybavení, široká nabídka tréninků, mentoři a řada dalších výhod,“ říká Andrea
Blahoutová s tím, že není důvod se technologií obávat. „Těm, komu nechybí logické myšlení, to s nimi ale půjde raz
dva.“

My rosteme, chceš taky?

Kompetenčnímu centru Ostrava se skutečně daří. V naší práci hraje stále
důležitější roli a i jeho tým se stále rozrůstá. Z party o pár členech, která se
v loňském létě v Ostravě potkala, by se mohl brzy stát pořádný tým. Přeci
jen jsme v auditu největší v republice a výzev je tu spousta pro každého.

Myslíš, že by práce v kompetenčním centru sedla i Tobě? 
Tak se podívej na www.pwc.cz/kariera.

Kompetenční centrum

© 2021 PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. “PwC” je značka, pod 
níž členské společnosti PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL) podnikají a poskytují své 
služby. Společně tvoří světovou síť společností PwC. Každá společnost je samostatným právním subjektem.



PricewaterhouseCoopers 
ČESKÁ REPUBLIKA

POŽADUJEME
- Studenty posledního ročníku bakalářského 
   nebo magisterského studia
- Čerstvé absolventy
- Kolegy s logickým myšlením a analytickými 
   schopnostmi
- English friendly speakers
- Kolegy, kteří si dokáží zorganizovat čas
- A mají vlastní názor

NABÍZÍME
- Inspirativní prostředí a rychlý kariérní 
   růst
- Šance získat kontrakt u některé ze 
   zahraničních poboček PwC
- Špičkový Ultrabook a iPhone 
   s neomezeným tarifem
- Podpora dalšího vzdělávání, profesní 
   certifikace i trénink soft skills
- Pravidelná zpětná vazba na tvoji práci a 
   konzultace s koučem

PROČ PRACOVAT PRO NÁS
PwC, to je největší auditní tým v České republice, právo, daně, poradenství i technologické,
datové nebo forenzní týmy. Zjisti i ty, jak snadno se dají tyto znalosti spojovat, když jsi na
správném místě.

U nás získáš možnost nahlédnout do toho, jak se dělá byznys ve velkých firmách. Jsme
součástí mezinárodní sítě firem s více než 250 tisíci kolegů ve 158 zemích světa.

KONTAKT
Barbora Bradáčová
barbora.bradacova@pwc.com

www.pwc.com/cz/cs/

V PwC usilujeme o vytváření důvěry a řešení důležitých problémů ve společnosti. 
Poskytujeme kvalitní auditorské, daňové, právní a poradenské služby, jimiž podporujeme
naše klienty při dosahování jejich cílů. PwC Česká republika je součástí celosvětové sítě
firem s více než 236 tisíci lidí ve 158 zemích světa. V České republice budujeme s klienty
důvěru již 30 let. V kancelářích v Praze, Brně a Ostravě je jim partnerem více než 1300
našich kolegů.





RANDSTAD HR SOLUTIONS
Jsme globální lídr v poskytování personálních služeb. Najít každému jeho vysněnou práci je 
smyslem toho, co děláme. Každý den najdeme zaměstnání minimálně jednomu z vás a ročně 
naším prostřednictvím pracuje přes 12 000 lidí. Měníme pozitivním směrem životy našich kan-
didátů. Můžete nám proto věřit, že v tom, co děláme, se opravdu vyznáme.

Naši profesionálové jsou vám k dispozici na 9 pobočkách po celé České republice. Zakládáme si 
na férovém jednání, etickém přístupu a striktním dodržováním legislativy.

POŽADUJEME
- Dobrou znalost angličtiny a dalšího jazyka 
   výhodou
- Dobré analytické myšlení
- Schopnost týmové spolupráce
- Prezentační a komunikační dovednosti
- Dynamický přístup k pracovním aktivitám
- Zájem o osobní rozvoj a další vzdělávání

NABÍZÍME
- Možnost pracovního uplatnění 
   v oblastech Účetnictví a finance
- Zákaznický servis
- Logistika a nákup
- IT pro ty nejlepší zaměstnavatele jako 
   ABB
- Vitesco Technologies
- Brose Ostrava
- Certicon
- IDC
- Siemens a další

PROČ PRACOVAT PRO NÁS
Připravíme vás na pohovor a poradíme jak si správně napsat životopis. Zprostředkujeme vám 
práci na plný či zkrácený úvazek nebo brigádu ke studiu. Vždy dle potřeb uchazeče a zaměstna-
vatele.

KONTAKT
pobočka Ostrava
+420 771 128 148
ostrava@randstad.cz

www.randstad.cz
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OSTRAVA EXPAT C
ENTRE

@ostravaexpatcentre

Ostrava Expat Centre

info@ostravaexpat.eu

ostravaexpat.eu

Every month new interesting events arrive. 

We make life
easier for the internationals

who come to study
and work in Ostrava.

Stay 

tuned!

Free public information service
for expats in Ostrava.

One stop shop and Buddy service.

Ostrava City Centre

STORYOUS
Ve Storyous budujeme podniky nové generace. S novým partnerem SaltPay se naše ambice 
expandovat a digitalizovat malé a střední podniky posouvají mnohem rychleji a dál. V posled-
ním roce za námi stojí projekt OneMenu.cz, který realizujeme společně se Zdeňkem Pohlreichem 
a reálně tím pomáháme udržet gastronomii naživu a zároveň jí i zlepšovat. Hledáme lidi do 
Ostravy, co s námi vybudují novou pobočku - Ostravský byznys HUB. A to s cílem být jedničkou v 
digitalizaci mezi místními podniky. Zároveň expandujeme i na zahraniční trhy. Buď toho 
součástí!

POŽADUJEME
- Asertivitu
- Podnikavost - tendence podnikat 
   v budoucnu
- Samostatnost
- Cílevědomost
- Angličtina na komunikativní úrovni

NABÍZÍME
- Zodpovědnost za vlastní firemní 
   mikrokulturu vytvoření vlastní hierarchie 
   i klientské komunity
- Profesionální mentoring
- Po úspěšném skončení stáže možnost 
   mít naši pobočku na starost
- Budováním lokálního týmu a byznysu
- Prostor na sebarealizaci vlastních 
   nápadů
- Možnost dostat se do povědomí provozu 
   v okolí
- Budování partnerských dlouhodobých 
   vztahů s klienty

PROČ PRACOVAT PRO NÁS
Těšit se můžete na stáž, která rozvine Vaše schopnosti v oblasti marketingu, salesu, vyjednávání 
a leadershipu. 

A nakonec - věříme, že nejvíce se naučíš v terénu - proto počas celého trvání stáže zažiješ a na 
vlastní kůži si vyzkoušíš, jak se dělá byznys ve startupu.” 

Ti nejlepší navíc dostanou příležitost pokračovat ve Storyous i po stáží.

KONTAKT
Barbara Třeslínová
+420 606 027 901
barbara.treslinova@storyous.com

www.storyous.com
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C z e c h  R e p u b l i c

500
ZAMĚSTNANCŮ

Síťový inženýři
Zákaznická podpora
Eskalační tým
Konzultanti
Prodej

NOVÉ
TECHNOLOGIE

5G
Virtualizace
SW Defined Networks

MODERNÍ
KANCELÁŘ

Relaxační zóna
Nová moderně vybavená
kancelář
Umístění v centru Ostravy i
Prahy

KDO JSME?

Verizon je původem americká technologická společnost
založená v roce 2000 s miliony zákazníků po celém světe.
Název je odvozen od latinského slova veritas (v překladu
jistota a spolehlivost) a horizont (ve významu vizionářských
myšlenek). Vedle telekomunikačních služeb pro
domácnosti poskytuje společnost Verizon strategické
poradenství a další klíčové komunikační služby středním a
velkým zákazníkům, včetně nadnárodních korporací a
státního sektoru.

Kontakt:  karolina.pawlusova@cz.verizon.com
jan.strelec@cz.verzion.com



VERIZON
Verizon je světovým leaderem v telekomunikacích, IT řešeních, informačních službách a 
zábavním průmyslu. Jako společnost silně věříme, že naše role v propojování lidí, nápadů a 
příležitostí je stěžejší k naplnění výzev budoucnosti. 96 % Fortune 1000 společností a tisíce 
vládních agentur a vzdělávacích institucí se spoléhá na naše služby a technologie k růstu a 
rozvoji svého působení.

POŽADUJEME
- AJ na komunikativní úrovni – je to náš 
   firemní jazyk
- Chuť se neustále vzdělávat – svět IT jde 
   rychle dopředu a u nás to není výjimkou
- Týmového ducha – nehrajeme sólo, 
   na řešení problémů pracujeme především 
   společně
- Vztah k technologiím – většinu času  
   trávíme před počítačem, ať už při hledání 
   řešení problému klienta nebo při hovoru 
   s kolegou na druhém konci světa

NABÍZÍME
- Skvělé firemní benefity, např. roční 
   bonusy, bonusy za doporučení nových 
   zaměstnanců, sick days, příspěvek 
   penzijní připojištění, a mnohem víc
- Možnost dále se vzdělávat a získat 
   mezinárodně uznávané certifikace
- Spolupráci s lidmi z celého světa a rychlé 
   zlepšení angličtiny
- Americkou firemní kulturu se vším všudy
- Neuvěřitelnou možnost kariérně růst

PROČ PRACOVAT PRO NÁS
Jsme korporát, který terpve zjišťuje, jakým korporátem chce v Česku být. To znamená, že 
nabízíme výhody korporátu ve smyslu kariérního růstu a benefitů, ale zároveň možnost korigov-
at cestu, kterou za našimi cíli jdeme. Ostrava je pro Verizon jedním ze tří center excelence a 
rychle rosteme – to znamená hodně příležitostí pro ty, kteří chtějí vzít svou kariéru do vlastních 
rukou a růst společně s naší organizací.

KONTAKT
Jan Střelec

+420 778 420 915

jan.strelec@cz.verizon.com

https://www.verizon.com/about/careers/locations/czech-republic

Karolína Pawlusová

+420 770 194 921

karolina.pawlusova@cz.verizon.com



Karolína Pawlusová

+420 770 194 921

karolina.pawlusova@cz.verizon.com

NEZISKOVÉ
ORGANIZACE

Michaela Macková
+420 723 976 996
info@prorocketeers.com

www.prorocketeers.com



 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipisici elit, sed 
eiusmod tempor incidunt ut 
labore et dolore magna aliqua. 
Ut enim ad minim veniam, 
quis nostrud exercitation 
ullamco laboris nisi ut aliquid 
ex ea commodi consequat. 
 
Quis aute iure reprehenderit in 
voluptate velit esse cillum 
dolore 
eu fugiat nulla pariatur. 



ARMÁDA SPÁSY V ČESKÉ REPUBLICE
Pomáháme potřebným v nepříznivé životní situaci.

Jsme tady pro osoby bez domova, osoby ohrožené ztrátou bydlení, osoby závislé na návykových 
látkách. Poskytujeme pomocnou ruku také dětem a mládeži, rodinám s dětmi v tíživé situaci, 
nebo osamělým seniorům a osobám se zdravotním postižením.

Působíme v sedmi městech Moravskoslezského kraje, ale také v dalších částech republiky.

POŽADUJEME
- Vzdělání pracovníka v sociálních službách,  
   pokud to daná pozice vyžaduje (je možné  
   doplnit kurzem v průběhu pracovního   
   poměru)
- Dobrý zdravotní stav
- Čistý trestní rejstřík
- Základní znalost práce na PC 
- Schopnost týmové práce
- Respekt ke křesťanským zásadám Armády   
   spásy

NABÍZÍME
- Smysluplnou práci v mezinárodní  
   křesťanské organizaci a jedné z 
   největších neziskových organizací v 
   tomto kraji,
- Přátelské zázemí
- Odpovídající růst platu, další příplatky 
   po prvním odpracovaném roce
- Zaměstnanecké výhody: možnost 
   dalšího vzdělávání, příspěvek na 
   stravování, 30 dnů dovolené, příspěvek  
   na penzijní připojištění a další benefity

PROČ PRACOVAT PRO NÁS
Potřebujeme do svých řad člověka, který má hodnotu lidského života na velmi vysokém místě a 
hledáme někoho, kdo dokáže mít naději pro lidi, kteří ji sami pro sebe nemají.

U nás se můžeš zapojit do poskytování potřebné péče uživatelům služeb a podílení se 
na zkvalitnění života lidí v obtížné životní situaci.

KONTAKT
Mgr. Lenka Maděrová
lenka.maderova@armadaspasy.cz
+420 777 497 003

https://armadaspasy.cz
facebook.com/armadaspasymsk
instagram.com/armadaspasymsk



INFORMOVANÁ
A ZODPOVĚDNÁ
SPOLEČNOST.

PŘIJĎ PRACOVAT K NÁM. 



ASOCIACE TRIGON
Asociace TRIGON již patnáct let poskytuje komplexní sociální a návazné služby lidem 
s duševním onemocněním případně lehkým mentálním postižením. Preferujeme prostupný 
systém terénních, ambulantních a pobytových služeb dle aktuálních potřeb klienta 
a multidisciplinární přístup při zajištění péče.  S podporou fondů EU vytváříme inovativní
projekty pro návrat osob se zdravotním postižením do běžného života. Našim cílem je zlepšení 
přístupu k dalšímu vzdělávání, bydlení a zaměstnávání. Sdílíme zkušenosti se zahraničními 
partnery a organizujeme mobility pro odborné pracovníky. Za účelem sociálního podnikání jsme 
založili Mléčný bar NAPROTI a Výrobnu NAPROTI. V loňském roce jsme ve spolupráci 
s Městskou nemocnicí v Ostravě otevřeli první Centrum duševního zdraví v ostravském regionu. 

Jsme pořadatelé významné akce města Ostravy s názvem Evropské dny handicapu, na kterou 
přijíždějí do moravskoslezské metropole odborníci z celé Evropy. Na slavnostním večeru 
Křišťálový kamínek uděluje Asociace TRIGON stejnojmenné ocenění výjimečným osobnostem, 
které pracují a pomáhají lidem s handicapem. Předání ocenění se účastní významné osobnosti 
české kulturní a politické scény, naši partneři a spolupracují organizace. 

POŽADUJEME
- Samostatnost, zodpovědnost a spolehlivost
- Organizační a komunikační dovednosti
- Osobní zralost, pozitivní přístup a loajalitu
- Znalost práce s PC

NABÍZÍME
- Práci v profesionálním týmu
- Dlouhodobou pracovní perspektivu
- Profesní růst
- Tuzemské i zahraniční stáže

PROČ PRACOVAT PRO NÁS
Usilujeme o informovanou a zodpovědnou společnost, která není lhostejná k problémům 
současnosti.

KONTAKT
Jakub Sekera
Email: jsekera@asociacetrigon.eu
Telefon: +420 596 910 022

www.asociacetrigon.eu





CENTRUM PRO RODINU
A SOCIÁLNÍ PÉČI
Pojďme dělat svět lepším! 

Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. již 25 let podporuje rodiny, vztahy, manželství, děti a 
mladé lidi se zdravotním postižením. Svou pomoc uskutečňujeme prostřednictvím Střediska 
VÝZVA a Střediska RODINA. 

Středisko VÝZVA poskytuje služby dětem a mladým lidem se zdravotním postižením a jejich 
pečujícím rodinám. Středisko RODINA svou pomoc zaměřuje na podporu fungování rodin, 
manželství a mezilidských vztahů.

POŽADUJEME
- Věk nad 15 let u dobrovolníků
- věk nad 18 let u asistentů
- vzdělání v sociální oblasti výhodou
- psychickou a fyzickou zdatnost
- komunikativnost

NABÍZÍME
Pozice:
- OSOBNÍ ASISTENT u dětí a mladých lidí 
   se zdravotním postižením
- ASISTENT ODLEHČOVACÍ SLUŽBY u dětí  
   a mladých lidí se zdravotním postižením
- DOBROVOLNÍK v sociálně aktivizační 
   službě BRÁNA u mladých lidí se 
   zdravotním postižením
- DOBROVOLNÍK pro pomoc se zajištěním 
   benefičních akcí a akcí pro veřejnost

PROČ PRACOVAT PRO NÁS
Jsme stabilní organizace, skvělý tým! A hlavně: když pomáháš druhým, tak především pomáháš 
sobě!

KONTAKT

Máte-li chuť a zájem poznat naši 
organizaci blíže, neváhejte nás 
kontaktovat
cpr@prorodiny.cz
Syllabova 19
Ostrava Vítkovice

www.prorodiny.cz

KONTAKTY PRO JEDNOTLIVÉ POZICE:

OSOBNÍ ASISTENT
nabidkaprace@prorodiny.cz

ASISTENT ODLEHČOVACÍ SLUŽBY
respit@prorodiny.cz

DOBROVOLNÍK BRÁNA
brana@prorodiny.cz

DOBROVOLNÍK
fapr@prorodiny.cz





DOMOV KORÝTKO,
PŘISPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Poskytujeme dvě pobytové sociální služby:

- Domov pro seniory
- Domov se zvláštním režimem

POŽADUJEME
- lidskost, loajalita, empatie a schopnost   
   přizpůsobit se změnám
- zdravotní způsobilost, fyzická a psychická 
   odolnost
- trestní bezúhonnost

NABÍZÍME
VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA
SLEDUJTE NA:

- JobTeaser
- facebook.com/domovkorytko
- www.domovkorytko.cz

PROČ PRACOVAT PRO NÁS
Vytváříme podmínky pro bezpečné a důstojné prožití stáří lidí tak, aby se v domově cítili dobře. 
Důraz klademe na spolupráci s rodinnými příslušníky a osobami blízkými.

KONTAKT
Personalistka
Ing. Viera Konderlová
+420 596 761 651
volnamista@domovkorytko.cz

facebook.com/domovkorytko
www.domovkorytko.cz

Dobrovolnictví
Mgr. Karolína Švajdová
+420 596 761 613
karolina.svajdova@domovkorytko.cz



 
 

Kontakt:   
Mgr. Lucie Humpolíková 
humpolikova@dmagnolie.cz 
  Sirotčí 56, 703 00 Ostrava - Vítkovice 
 

   PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 
 

 JSI RÁD S LIDMI?     PŘIDEJ SE K NÁM! 

 

Jsi student? 

 Vkroč s námi do praxe, propoj teorii s praxí 
 Nabízíme možnost brigády, práci na Dohodu v příjemném kolektivu 

 

Jsi absolvent? 

 Získej práci, která dává smysl a pomáhej lidem, kteří tě potřebují 

 

 

 

 



DOMOV MAGNOLIE
Jsme domovem se zvláštním režimem a poskytujeme celoroční pobytovou službu. Našimi klienty 
jsou osoby od 50 let, kteří mohou být osamělí, mají snížené kognitivní schopnosti, sníženou 
soběstačnost, a to na základě onemocnění různým typem demence.

POŽADUJEME
- Studenty a absolventy i čerstvé se 
   zdravotnickým vzděláním (odbornou 
   způsobilost dle zákona č.  96/2004 Sb.)
- Bezúhonnost a zdravotní způsobilost
- Odolnost vůči stresu a schopnost práce 
   s vlastními zdroji (při zvládání zátěžových 
   situací)
- Komunikační schopnosti
- Spolehlivost, samostatnost, důslednost, 
   ochotu se dále vzdělávat
- Odpovědnost, profesionální a kreativní 
   přístup k práci, loajalita
- Empatie a laskavý přístup
- Rozhodovací schopnosti, vstřícné 
   vystupování vůči klientům

NABÍZÍME
- Příspěvek na penzijní připojištění
- Příspěvek na soukromé životní pojištění
- Dovolenou 6 týdnů
- Závodní stravování – 20Kč
- Příspěvek na volný čas – Fokus Passy

PROČ PRACOVAT PRO NÁS
Jsme silný, férový a přátelský tým. Štědře ti naplníme peněženku, a to pravidelně každý měsíc.
Chceme tě co nejdříve – nepřetržitý provoz, 2x v roce si s námi užiješ na letním a zimním večírku.
Ráno i během dne je možno si dát výbornou kávu z našeho kávovaru. V poledne zase oběd 
z naší kuchyně, která skvěle vaří.

KONTAKT
Manažerka kvality
Mgr. Lucie Humpolíková
humpolikova@dmagnolie.cz
+420 770 144 575

Domov Magnolie, 
Ostrava – Vítkovice, p.o.
Sirotčí 474/56, 
703 00 Ostrava – Vítkovice



LIDEM, KTERÉ 
BOLÍ DUŠE



MENSSANA
Nezisková organizace MENS SANA, z.ú. poskytuje své služby více než 300 lidem s duševním 
onemocněním nebo lidem s kognitivním deficitem, pomáhá jim začlenit se společnosti a vést 
plnohodnotný život. Své aktivity však nabízí i jejich blízkým a usiluje o odstranění stigmatizace 
duševně nemocných a předsudků veřejnosti.

POŽADUJEME
- Studenty Ostravské univerzity příbuzných 
   oborů (sociální práce, psychologie apod.)
- Absolventy Ostravské univerzity příbuzných 
   oborů (sociální práce, psychologie apod.)
- Dobrovolníky

NABÍZÍME
- Realizace průběžných i souvislých praxí
- Realizace individuálních i kolektivních 
   studijních stáží
- Příležitost zapojit se do smysluplné 
   činnosti
- Neformální a podnětné prostředí
- Zisk neocenitelných zkušeností 
   a možnost profesního růstu
- Prostor pro invenci a kreativitu 

PROČ PRACOVAT PRO NÁS
Jsme stále rostoucí společností, zapojenou do řady vědecko-výzkumných projektů a participující 
na odborném, společenském a kulturním dění nejen v Ostravě, ale v celé České republice.

KONTAKT
Mgr. Antonín Liška
a.liska@menssana.cz

MENS SANA, z.ú
Ukrajinská 1533/13
70800 Ostrava

www.menssana.cz



Jakub Sekera
Email: jsekera@asociacetrigon.eu
Telefon: +420 596 910 022

www.asociacetrigon.eu



ROZKOŠ BEZ RIZIKA
Rozkoš bez rizika je nestátní nezisková organizace, která byla založena v roce 1992 současnou 
paní ředitelkou, PhDr. Hanou Malinovu, CSc. Našim posláním je zlepšovat postavení sexuálních 
pracovnic/pracovníků, předcházet rizikům spojených s prací v sexbyznysu a snižovat je. Zároveň 
preventivním působením přispíváme k ochraně veřejného zdraví.

POŽADUJEME
- Ukončené SŠ se zdravotnickým zaměřením,  
   VOŠ/VŠ vzdělání naplňující požadavky dle  
   zákona č. 108/2006 Sb.
- Uživatelská znalost PC, zejména programy: 
   Word, Excel, orientace na internetu
- Bezúhonnost, zdravotní a právní způsobilost
- Řidičské oprávnění skupiny B, aktivní řidič
- Ochotu pracovat ve večerních a nočních 
   hodinách, i o víkendech 
   ochotu se dále vzdělávat
- Spolehlivost, samostatnost a dobré 
   komunikační schopnosti

NABÍZÍME
- Práci se společenským přesahem 
   s individuálním přístupem k cílové 
   skupině (muži a ženy pracující 
   v sexbyznysu)
- Zkušenost spojenou s poskytováním 
   zdravotně-sociálních služeb
- Flexibilní pracovní dobu
- Zaškolení a supervizi, další vzdělávání, 
   pracovní setkání, interní a externí stáže
- Práci na HPP, DPP 

PROČ PRACOVAT PRO NÁS
Poznejte chod jedinečné a zavedené neziskové organizace, fungujeme téměř 30 let. Naše práce 
nás baví a snažíme se držet standard nabízených služeb na vysoké úrovni. Nabízíme otevřenou 
komunikaci, neformální prostředí s přátelskou atmosférou, kde se umíme vzájemně podpořit a 
vyjít si vstříc.

Nejsme pouze v Ostravě! Naše organizace disponuje čtyřmi poradenskými centry Ostrava, 
Praha, Brno a České Budějovice. Své služby nabízíme ve 12 krajích ČR.

KONTAKT
Personalistka
Bc. Pavlína Freislebenová
personalistika@rozkosbezrizika.cz
+420 603 467 155

Nabídku volných pracovních míst 
naleznete v odkazu:

https://rozkosbezrizika.cz/zamestnani/



Zapojte se do některého z našich dobrovolnických programů.
Můžete pomáhat doučovat děti z chudých rodin, být kamarádem 
dětem, které hledají cestu životem, trávit volný čas se seniory,
s tělesně handicapovanými nebo jen přiložit ruku k dílu, když

ji někdo potřebuje.

Napiš nám: info@sdruzeni-stop.cz
Zavolej nám: 775 993 465, 724 393 737

www.sdruzeni-stop.cz

Dobrovolníci jsou obyčejní lidé, 
kteří dělají velké věci. Staňte 
se jedním z nich a pomozte 
někomu, kdo vaši pomoc 
potřebuje a váš úsměv 
mu rozjasní všední den.



S.T.O.P.
Čtyři písmena v názvu organizace jsou zkratkou slov, která vyjadřují cíle naší práce – Svoboda, 
Tolerance, Osvěta, Podpora. Nesnažíme se dělat věci za klienty, ale pomoci jim, aby byli 
samostatní a dokázali aktivně s naší pomocí překonat bariéry, které jim doposud stály v cestě.

Naše organizace vznikla v roce 2001 a na jejím počátku stálo pár nadšenců-studentů Ostravské 
univerzity, kteří se chtěli pokusit změnit postavení romských dětí v českém školském systému. 
Za několik let své existence se S.T.O.P. stala profesionální organizací se zaměstnanci a realizuje 
několik svébytných projektů, ve kterých jsou nadále velmi důležitým hnacím motorem lidé 
s velkým srdcem, kterým není lhostejný svět – DOBROVOLNÍCI.

POŽADUJEME
- Obyčejné lidi s potřebou dělat neobyčejné 
   věci
- Lidi, kterým není lhostejno, co se děje okolo 
   nich
- Lidi, kteří věří, že i jednotlivec může změnit 
   svět
- Lidi, kteří věří, že i nejmenší pomoc je lepší 
   než největší soucit
- Lidi, kteří chtějí zažít ten hřejivý pocit když...

NABÍZÍME
- Pocit uspokojení a naplnění
- Navázání nových přátelských vztahů
- Získání nových dovedností
- Navázání profesionálních kontaktů
- Změnu životního stylu
- Posun v životních hodnotách
- Do budoucna možná i zaměstnání

PROČ PRACOVAT PRO NÁS
Dobrovolnictví je způsob, jak pomoci lidem, pomoci sám sobě, dobrovolnictví vytváří obrovskou 
duchovní základnu, učí lidi být vytrvalí, tolerantní a kreativní. Pomáhá vyvinout touhu pomoci 
lidem, ne proto, že je to nutné, ale proto, že chci pomoci. Dobrovolnictví nám pomáhá najít 
v sobě člověka, nebýt šedou masou neschopnou seberozvoje, ale stát se člověkem s velkým 
písmenem Č, člověkem, o kterém lidé říkají dobré věci. Nemusíte být dobrovolníci, abyste měli 
tohoto ducha dobrovolnictví, stačí lidem pomáhat, dodávat jim teplo a světlo, vést je tam, 
kam sami nemohou.

Často se stává, že ze stávajících dobrovolníků se rekrutují noví zaměstnanci. Třeba i Vás 
dobrovolnická činnost u nás nadchne natolik, že rozšíříte řady našich zaměstnanců.

KONTAKT
Mgr. Ivona Šťovíčková
stovickova@sdruzeni-stop.cz
+420 775 993 465

Bastlova 694/9
700 30 Ostrava-Zábřeh

www.sdruzeni-stop.cz





SLEZSKÁ DIAKONIE
Jsme nestátní nezisková organizace, která poskytuje své služby v sociální oblasti. 
Ve své práci realizujeme biblické zásady lásky a služby lidem potřebným a lidem v nouzi. 
Slezská diakonie působí na území Moravskoslezského kraje již od roku 1990 a dnes již také 
v Jihomoravském kraji. Provozujeme více než 70 středisek, ročně poskytneme službu více než 
8 000 klientů prostřednictvím 1 000 zaměstnanců. Personální práce je rozvinutou oblastí 
organizace, protože naše působení je postaveno na vztahu člověka k člověku. 

POŽADUJEME
- Konkrétní požadavky se liší dle nabízených  
   pozic
- Respekt ke křesťanským hodnotám
- Samostatnost
- Komunikační dovednosti 
- Flexibilitu v myšlení
- Kultivované vystupování a emoční 
   inteligence

NABÍZÍME
- Praxe, brigády
- Stáže nad rámec školní praxe Wanted
- Tuzemské dobrovolnictví
- Realizaci dobrovolnických aktivit 
   v nemocnicích, sociálních službách, 
   při doučování dětí, doprovodech 
   uživatelů na kulturní a jiné akce apod.
- Mezinárodní dobrovolnictví
- Pracovní uplatnění - v rámci profese  
   Sociálního pracovníka, profesní v oblasti 
   středního managementu a další    
   odborné pracovní pozice

PROČ PRACOVAT PRO NÁS
Zájem o zlepšení kvality života člověka, který se nachází v sociální nouzi, je to, co naše 
spolupracovníky spojuje.

KONTAKT
Personalistika
Bc. Veronika Nyberová
v.nyberova@slezskadiakonie.cz

Tuzemské dobrovolnictví
Ing. Soňa Kantorová, Ph.D.
s.kantorova@slezskadiakonie.cz

Mezinárodní dobrovolnictví
Bc. Kateřina Plachtová
k.plachtova@slezskadiakonie.cz

www.vyberkosd.cz
www.intervia.cz
www.slezskadiakonie.cz

Sledujte nás na sociálních sítích:

YouTube: Slezská Diakonie
www.instagram.com/sdiakonie/
Facebook: Slezská diakonie_kariéra
 



spiralaostrava

@spiralaostrava

spiralaostrava.cz

PODPORA & PŘÍLEŽITOST
Pro duševně nemocné

a handicapované 



LIDEM, KTERÉ 
BOLÍ DUŠE

SPIRÁLA OSTRAVA
Přinášíme podporu a příležitost lidem s duševní nemocí či fyzickým handicapem.
V Moravskoslezském kraji působíme od roku 2012. Začali jsme jako 7 statečných. Dnes je nás už 
více jak 40 a kromě poskytování sociálních služeb, (sociální rehabilitace a sociálně terapeutické 
dílny) také sociálně podnikáme a klienty zaměstnáváme v cateringové kuchyni, šicí dílně nebo 
v údržbě zeleně. 

Inspirujeme ke změně, otevřenému přístupu a respektu k nemocným. Bojujeme se strachem, 
vracíme do života radost a pomáháme najít nové uplatnění. Třeba změníme život i Vám.

POŽADUJEME
- Studenty a čerstvé absolventy VŠ (ideálně
   se zaměřením na sociální práci)
- Výborné komunikační schopnosti
- Empatii a chuť pomáhat
- Ochotu se dále vzdělávat, pracovat 
   na sobě 

NABÍZÍME
- Praxe, stáže, dobrovolnictví
- Zaměstnání na pozicích: sociální 
   pracovník nebo pracovní asistent
- Respektující kolektiv a rozmanitou práci
- Flexibilní pracovní dobu, možnost 
   home office
- Možnost dál se vzdělávat
- Supervizní podporu a mentoring
- Možnost zkrácených pracovních úvazků

PROČ PRACOVAT PRO NÁS
Čeká tě práce, která není jednoduchá, ale dává smysl! Sociální pracovníci a pracovní asistenti 
u nás “jen nesedí v kanceláři”. Práce s lidmi s psychickými problémy vás celkově obohatí 
a přispěje k vašemu osobnostnímu i profesnímu růstu. Kromě přímé práce s klienty se zapojíte 
také do marketingu, pořádání eventů a chodu celé organizace. Stále něco vymýšlíme a jsme 
otevřeni novým nápadům.

KONTAKT
Eva Krestová
info@spiralaostrava.cz

Spirála Ostrava, z. ú.
Čujkovova 3165/40a
700 30 Ostrava - Jih

www.spiralaostrava.cz
facebook.com/spiralaostrava
instagram.com/spiralaostrava



ŠKOLY





EDUCAnet OSTRAVA
Gymnázium EDUCAnet Ostrava je nestátním gymnáziem s více jak 15letou tradicí sídlící 
v Ostravě-Hrabůvce. Jsme malou školou s rodinnou atmosférou spojující nejmodernější výukové 
metody a techniku s vysokou úrovní tradičního gymnaziálního vzdělání. Díky malému počtu 
žáků a vizi zřizovatele pro nás není individuální přístup jen prázdnou frází – EDUCAnet je školou 
pro studenty a jejich rodiče. Klademe mimořádný důraz na individuální rozvoj každého jednot-
livce, rozvíjíme jeho klíčové kompetence a dáme mu vše, co potřebuje k přijetí na nejlepší univer-
zity u nás či v zahraničí a úspěchu v profesním životě.

POŽADUJEME
- Používání aktivizujících výukových metod
- Kreativitu
- Zapojení anglického jazyka i v nejazykových 
   předmětech
- Orientaci na seberealizaci a profesní 
   rozvoj
- Schopnost týmové spolupráce
- Iniciativní podílení se na dalším rozvoji 
   úspěšného gymnázia
- Flexibilitu
- Loajalitu

NABÍZÍME
- Práci v malém a přátelském kolektivu
- 3 dny sickdays, stravenky
- 40 dnů dovolené
- Pracovní notebook
- Spoluutváření podoby vyučovaného 
   předmětu
- Spolupráci s učiteli v rámci sítě EDUCAnet
- Práci s nejmodernější IT technikou

PROČ PRACOVAT PRO NÁS
Vysoký standard gymnaziálního vzdělání. Příjemná a pohodová atmosféra malé školy.

KONTAKT
Ing. Marcela Lacina
+420 774 073 316
marcela.lacina@educanet.cz



 Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, p. o. 
Polská 1543/6, 708 00 Ostrava-Poruba  

      



ZŠ KRESTOVA
Nabízíme všestranné třídy a třídy s rozšířenou výukou anglického jazyka od 1. třídy 4 – 6 hodin 
AJ týdně hravou formou v malých skupinkách, na 2. stupni 8 hodin AJ, výuku metodou CLIL, 
žákům umožňujeme Cambridge zkoušky KET, PET, FCE s certifikátem, které mohou skládat dle 
své dosažené jazykové úrovně individuálně po dobu studia na naší škole, v obou třídách dělené 
hodiny matematiky, individuální přístup ke každému žákovi, rozvoj technického a přírodověd-
ného talentu; zapojení do projektů Talentmanagement, CLIL, Erasmus+, Přírodní zahrada; 
školy v přírodě, lyžařské zájezdy, výjezdy do zahraničí, tvořivé a badatelské aktivity.

POŽADUJEME
- Pozitivní myšlení a umění komunikovat

NABÍZÍME
- Příjemný pracovní kolektiv
- Pohodové pracovní prostředí
- Tarifní plat 32000 až 42 000 dle délky 
   praxe
- Osobní ohodnocení
- Příplatek za třídnictví
- Odměny
- Bonusy formou karty SODEXO na rekreaci
- Wellness, vitamíny, kino a relaxaci
- Možnost dalšího vzdělávání

PROČ PRACOVAT PRO NÁS
Jsme připraveni od září 2021 posílit náš pedagogický tým o 2 nové kolegy. Jste osobnost, kterou 
vzdělávání baví, chcete, aby učení dávalo smysl, nebojíte se zkoušet nové metody ve vzdělávání 
a rádi pracujete v týmu? Pošlete nám Váš životopis. Preferujeme plný, ale nevylučujeme ani 
částečný pracovní úvazek. Jsme stabilní zaměstnavatel s velkým množstvím benefitů.

KONTAKT
Ředitelka školy
Mgr. Věra Rymiecová
+420 702 263 210  
vera.rymiecova@zskrestova.cz

www.zskrestova.cz
www.facebook.com/krestovaOstrava/

Hledáme:

- Inspirativní učitele pro 1. stupeň se 
   znalostí AJ na úrovni B2

- Učitele matematiky, fyziky nebo 
   informatiky pro 2. stupeň ZŠ

 Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, p. o. 
Polská 1543/6, 708 00 Ostrava-Poruba  

      





ZŠ A MŠ LUDGEŘOVICE
Základní škola a mateřská škola Ludgeřovice, p.o. se nachází v obci Ludgeřovice. Jedná se 
o úplnou školu s 1. - 9. ročníkem a mateřskou školou. Škola klade důraz na rozvoj v šesti 
hlavních oblastech: čtenářská, matematická, jazyková, informační, přírodovědná a sociální 
gramotnost. Žáky vedeme k týmové práci, vzájemné pomoci, sebehodnocení a respektu k sobě 
samým i ostatním. Na škole ve spolupráci s MENSOU ČR zřízen kroužek nadaných žáků. V naší 
škole mají žáci možnost skládat mezinárodně uznávané zkoušky z angličtiny, tzv. Cambridge 
Exams a mnoho dalšího.

POŽADUJEME
- VŠ vzdělání
- Čistý trestní rejstřík
- Schopnost týmové práce
- Chuť pracovat na svém osobním rozvoji
- Pracovitost
- Empatii

NABÍZÍME
- Nadstandardní vybavení
- Pracovní NB a tablet Apple
- Profesní růst
- Osobní rozvoj
- Pracovní benefity
- Skvělý kolektiv

PROČ PRACOVAT PRO NÁS
My jsme Ludgeřovice !!! My jsme jiná škola !!!

KONTAKT
Ředitel školy
Mgr. Karel Moric 
+420 731 513 340  
karel.moric@zsludgerovice.cz 

www.zsludgerovice.cz





MŠ MÁJ
Jsme největší právní subjekt v Novém Jičíně, který slučuje čtyři MŠ s 12-ti třídami, z toho dvě třídy 
logopedické. Profilujeme se v oblasti všestranného pohybového rozvoje a vedení dětí 
k zdravému životnímu stylu. Kromě běžného předškolního vzdělávání se zaměřujeme na každo-
denní logopedickou péči, zajišťujeme komplexní logopedické vyšetření dětí. Integrované zde 
mohou být také děti s autismem, vývojovými vadami a jinými SVP, s dětmi pracuje 10 asistentů 
pedagoga. Zařazujeme do svého vzdělávacího programu pravidelně polytechnickou a environ-
mentální výchovu, díky které se děti zdokonalují v různých badatelských činnostech při pokusech 
a experimentování. Probíhá zde seznamování dětí s dějinami a morálními hodnotami křesťanst-
ví dle programu „Aby malé bylo velké“, které je zpracováno v souladu s RVP PV

POŽADUJEME
- Práci v týmu 
- Zodpovědnost 
- Vlídný přístup k dětem s individualizací a 
   respektováním SVP

Na webových stránkách školy:

https://www.msmajnj.cz 

Studenti si mohou vyhledat podrobnější
profilaci odloučených pracovišť a podle
toho si vybrat, na které škole chtějí praxi
vykonávat.

PROČ PRACOVAT PRO NÁS
Jsme otevřenou MŠ, vítáme oboustranné obohacování a inspiraci v nových trendech vzdělávání.

KONTAKT
Mgr. Jana Vrbová
+420 556 709 161
msmaj@seznam.cz

www.msmajnj.cz





MŠ MONTY
Monty School je soukromá anglická škola (MŠ, ZŠ a SŠ) poskytující špičkovou péči a vzdělávání 
pro děti od 2 do 19 let, v angličtině i češtině. V každém ročníku je vždy jen jedna třída pro max. 
16 žáků. Učí pouze rodilí mluvčí a čeští pedagogové. Prioritou je individualizace vzdělávání a 
zájmových aktivit - hudba, výtvarné umění, sport. Cílem je dosažení co nejlepších výsledků 
každého žáka bez zbytečného stresu a tlaku. Děti učíme myslet kriticky a v souvislostech, 
humanitní a přírodovědné zaměření, připravujeme je pro studium na VŠ u nás i v zahraničí, 
uplatnění podle jasně identifikovaných a rozvíjených předpokladů a zájmů. Jsme moderní školou 
s mnoha zkušenostmi. Dáváme dětem náskok, už od roku 2005.

POŽADUJEME
- Schopnost přijímat cizí kultury a zvyky
- Domluvit se anglicky
- Myslet kriticky
- Všeobecný přehled
- Odborníky se znalostmi přesahující běžný 
   rámec studia a oboru 
- Zájem, nadšení a odvahu dělat věci nekon-
   formně

NABÍZÍME

PROČ PRACOVAT PRO NÁS
Jsme moderní školou s mnoha zkušenostmi. Dáváme dětem náskok, už od roku 2005.

KONTAKT
Ředitelka školy
Mgr. Alexandra Vidláková
+420 777 591 913
info@montyskola.cz

- Mladý a spolupracující pedagogický 
   kolektiv
- Mezinárodní prostředí
- Každodenní komunikace v angličtině
- Přátelské vztahy s vedením školy, dětmi a 
   rodiči
- Maximální vstřícnost vedení školy
- Perspektiva odborného růstu
- Intenzivní další vzdělávání
- Nadstandardní platové podmínky pro 
   osvědčené pedagogy



Ing. Marcela Lacina
+420 774 073 316
marcela.lacina@educanet.cz



OBCHODNÍ AKADEMIE PORUBA
Jsme střední škola s ekonomickým a IT vzděláváním. Používáme moderní aktivní metody výuky 
včetně prvků e-learningu. Podporujeme finanční a digitální gramotnost. Zaměřením studijních 
oborů připravujeme absolventy lukrativních profesí. 

Studenti získávají státní a mezinárodní certifikáty a osvědčení v oblastech: účetní - MONEYS3, 
právní – CODEXIS, angl. jazyka - SCATE, IT dovedností – ECDL, odborného vzdělávání – evropský 
systému kreditů EUROPASS MOBILITY. Skládají státní zkoušku z kancelářského psaní na 
klávesnici. Jsme akreditovaným testovacím střediskem ECDL. Odbornou praxi organizujeme 
v partnerských firmách nebo formou měsíční bezplatné zahraniční stáže Erasmus+.

POŽADUJEME
- VŠ vzdělání odpovídajícího zaměření
- Pedagogické vzdělání pro učitele SŠ 
- Trestní bezúhonnost
- Zájem o práci se studenty ve věkové 
   kategorii 15 - 19 let
- Pozitivní a aktivní přístup k výuce
- Schopnost vést výuku a prezentovat témata 
   před studenty
- Smysl pro zodpovědnost a důslednost

NABÍZÍME
- Plat podle platových tabulek + odměny 
   a osobní hodnocení
- Dovolená 8 týdnů + volno určené na 
   samostudium
- Obědy ve školním stravovacím zařízení
- Benefity korporátu Moravskoslezského 
   kraje
- Příspěvky FKSP
- Příjemné a přátelské pracovní prostředí
- Práce na home office při distančním 
   vzdělávání

PROČ PRACOVAT PRO NÁS
Jsme připraveni od září 2021 posílit náš pedagogický tým o 2 nové kolegy. Jste osobnost, kterou 
vzdělávání baví, chcete, aby učení dávalo smysl, nebojíte se zkoušet nové metody ve vzdělávání 
a rádi pracujete v týmu? Pošlete nám Váš životopis. Preferujeme plný, ale nevylučujeme ani 
částečný pracovní úvazek. Jsme stabilní zaměstnavatel s velkým množstvím benefitů.

KONTAKT
Ing. Marie Katapodisová 
+420 597 317 791  
marie.katapodisova@oa-poruba.cz 

www.oa-poruba.cz
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ZŠ PORUBSKÁ
Naše základní škola se již od 70. let minulého století zaměřuje na výchovu dětí, pro které je
sportování a pohyb přirozenou součástí života. Naším sportem zaslíbeným se stala atletika.
Ne jinak tomu je i v současnosti.V rámci nově vytvořeného školního vzdělávacího programu 
"Škola plná života a sportu", se snažíme o to, aby se stala tělesná kultura přirozenou náplní
všedního dne našich žáků i v přetechnizovaném 21.století. Náš ŠVP klade velký důraz na 
sportování a pohybové aktivity našich žáků v rámci tělesné i mimoškolní výchovy. Všichni žáci 
ZŠ Porubská 832 absolvují v rámci výuky 3-4 hodiny tělesné výchovy týdně, prvňáčci mají 
3 hodiny týdně.V každém ročníku máme vytvořenu jednu sportovní třídu pro talentované žáky
zaměřenou na atletiku. Pro velký zájem se ve školním roce 2020/2021 otevřely dvě sportovní 
třídy v 6. ročnících. V ostatních třídách probíhá zvýšená všestranná výuka TV. Na výchově 
talentovaných atletů dlouhodobě spolupracujeme s porubským atletickým oddílem 
Atletika Poruba.

POŽADUJEME
- Absolvent Pedagogické fakulty příslušného 
   oboru

NABÍZÍME
- Motivující pracovní ohodnocení
- Možnost dalšího vzdělávání
- Příjemné pracovní prostředí

Nabízime pracovní pozice:

- Učitel/učitelka Matematiky
- Učitel/učitelka Fyziky 1. stupně
- Učitele/učitelka Anglického jazyka
- Učitele/učitelka Všeobecně vzdělávacích    
   předmětů 2. stupně

Nástup možný od srpna 2021. Jedná se 
o práci na plný úvazek.

PROČ PRACOVAT 
PRO NÁS
Jsme základní škola s mladým kolektivem.

KONTAKT
Zástupce ředitelky
Mgr. Vladimír Štalmach
+420 596 911 496
+420 731 501 301
skola@zsporubska.cz

www.zsporubska.cz



Ředitel školy
Mgr. Karel Moric 
+420 731 513 340  
karel.moric@zsludgerovice.cz 

www.zsludgerovice.cz



MŠ POŽÁRNÍ
Mateřská škola má hlavní budovu na ulici Požární v Ostravě – Heřmanicích a dvě odloučená 
pracoviště – na ulici Chrustova a Na Liščině. Všechny MŠ pracují dle vzdělávacího programu Začít 
spolu. Třídy jsou heterogenní. Zaměřujeme se především na individualizaci ve vzdělávání dětí 
a úzkou spolupráci s rodinou. Rozvíjíme kladný vztah dětí k přírodě a ekologii (v jednotlivých 
třídách jsou umístěna živá zvířata – morče, gekon, strašilky, želvy apod.)

POŽADUJEME
- Požadujeme týmového ducha
- Čistý trestní rejstřík
- Dobrý zdravotní stav
- Komunikativnost, loajalitu a empatii
- Schopnost a chuť učit se novým věcem 
- Základní znalosti práce s PC

NABÍZÍME

PROČ PRACOVAT PRO NÁS
Naše MŠ získala certifikát Silné pracoviště – máme velmi dobrý pracovní kolektiv, který dokáže 
spolupracovat, navzájem se inspirovat, komunikovat. Za klady považujeme dobrou spolupráci 
s rodiči, zřizovatelem i ostatními organizacemi v obci (například spolupráce s hasiči v Ostravě – 
Heřmanicích). Práce v naší MŠ je pestrá, organizujeme mnoho akcí pro děti i širokou veřejnost.

KONTAKT
Ředitelka školky
Bc. Lenka Anežková
+420 725 088 599
ms-pozarni@seznam.cz

www.mspozarni.cz

Dvě pozice Asistent pedagoga a Učitelka MŠ, 
každá má jiné požadavky na vzdělání více 
najdete v Jobteaseru.



Mgr. Jana Vrbová
+420 556 709 161
msmaj@seznam.cz

www.msmajnj.cz



ZŠ  VRAŽNÉ
Jsme malotřídní škola s mateřskou školou rodinného typu. Zaměřujeme se na přirozený vývoj 
dětí a respektujeme jejich individuální potřeby. Součástí malé venkovské školy je rozvoj vztahů k 
přírodě a k významnému rodáku J. G. Mendelovi.

POŽADUJEME
-  Tvořivou osobnost se vztahem k přírodě

NABÍZÍME
Pracovní místa pro:

Studenty a dobrovolníky pro akce pořádané 
školou - zejména pro příští školní rok 
2021/2022 a léto 2022, kdy budeme mít 
celoškolní projekt k výročí narození 
J. G. Mendela

PROČ PRACOVAT PRO NÁS
U nás rosteme spolu!

KONTAKT
Mgr. Alena Ščuková
+420  732 474 545
scukova@skolavrazne.cz



Ředitelka školy
Mgr. Alexandra Vidláková
+420 777 591 913
info@montyskola.cz

VÍCE INFORMací O KARIÉRNÍM
FESTIVALU ZA KARIÉROU naleznete na:

https://events.eventee.co/detail/za-karierou-8250
osu.jobteaser.com

TĚŠÍME SE NA VÁS!


