


Pokud čtete tyto řádky, svědčí to o jediném – myslíte na svou budoucnost, a s ní
spojenou profesní kariéru. A to je moc dobře! Právě pro vás jsme připravili 
bohatý program festivalu, vašeho jedinečného průvodce 
na cestě Za (vysněnou) kariérOU. 

Z čeho máme největší radost? Že se konečně můžeme společně setkat naživo! 
Člověk je totiž od přírody tvor společenský a osobní kontakt jen tak 
něco nenahradí. Pokud ale upřednostňujete online meetingy anebo třeba 
nemáte možnost nás osobně navštívit, vůbec to nevadí. Program prvního dne 
festivalu se totiž nese v online duchu.

Dnes už každý dobře ví, jak důležité je se prezentovat v CVčku praxí, stejně jako 
svými znalostmi a zkušenostmi. Kde je ale, obzvlášť hned po škole, vzít? To vám 
rádi prozradíme. Seznámíme vás s nejzajímavějšími zaměstnavateli v regionu, 
kteří hledají mladé talenty, otestujete si u nás své jazykové schopnosti 
a vyzkoušíte si pracovní pohovor na nanečisto. Pomůžeme vám také vyšperko-
vat životopis i profil na LinkedInu. A další aktivity prozkoumáte nejlépe osob-
ně. Přejeme vám co nejúspěšnější cestu Za kariérOU, na které budeme vašimi 
trpělivými průvodci, a to nejen na tomto festivalu.

Za Poradenské centrum Ostravské univerzity
Kamila Hýbnerová

BC. KAMILA HÝBNEROVÁ

Kontaktujte nás e-mailem, telefonicky nebo 
osobně u nás na Mlýnské 5.  
https://poradenske.osu.cz

A nezapomeňte nás sledovat!

poradenske.ou

facebook.com/poradenskecentrumou

Poradenské centrum OU je zde pro studenty, absolventy i uchazeče o studium 
na Ostravské univerzitě. Podáváme vám pomocnou ruku při kariérním a osob-
ním růstu i v náročných životních situacích. Všechna poradenství jsou poskytová-
na zdarma a s důrazem na diskrétnost a vzájemnou důvěru.

Centrum Pyramida pomáhá uchazečům a studentům se specifickými potře-
bami v průběhu vysokoškolského studia překonávat bariéry způsobené jejich 
zdravotním postižením.
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AGEL

- Ukončené vysokoškolské vzdělání.
- Odbornou způsobilost dle zák. č. 95/2004 Sb.
- Vstřícné chování a vystupování.

POŽADUJEME NABÍZÍME

PROČ PRACOVAT PRO NÁS

KONTAKT

AGEL je úspěšným 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 i 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. Nabízíme pracovní uplatnění zdravotníkům napříč všemi 
obory: lékařům všech specializací, sestrám, laborantům, fyzioterapeutům a dalším.

- 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
- V případě zájmu Vám zajistíme 
   i ubytování

Zázemí silné společnosti. Již přes 3O let jsme na trhu práce. Možnost výběru ze 14 nemocnic 
v České republice a ze 13 nemocnic na Slovensku. Pracovní poměr Vám ušijeme na míru,
dle Vašich požadavků. Platové podmínky dohodou. Upřednostňujeme individuální přístup. 
U nás nenajdete tabulkový systém, platové třídy. Podpoříme Vás ve vzdělávání a profesním růstu.
V případě zájmu Vám zajistíme i ubytování. Máme skvěle propracovaný systém zajímavých benefitů

Čeká na Vás mnohem víc … Přijďte se sami přesvědčit. 

Ideální příležitostí je i DEN S PRIMÁŘEM - Spolu s primářem si projdete vámi vybrané oddělení, 
budete seznámen/a s celým provozem oddělení, s kolektivem, systémem vzdělávání, dozvíte se 
o možnostech a podmínkách spolupráce a popovídáte si o všem, co vás bude zajímat. 
Všechny informace najdete na webových stránkách: https://densprimarem.agel.cz/

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



AXA Partners jakožto moderní společnost zabývající se pojišťovnictvím a navazujícími asistenčními 
službami usnadňujeme našim klientům každodenní život. Naši konzultanti jsou vždy k dispozici 
na oddělení cestovní, technické a domácí asistence, zabýváme se taky právními vztahy a zdravotními 
případy.

Díky mezinárodní síti poboček ve více než 54 zemích světa pomáháme klientům kdekoliv na světe. 
Naše asistenční služba klade důraz na srozumitelnost pro klienta a jeho komfort. Stěžením je pro nás 
propojení individuálního přístupu a efektivní řešení problémů.

AXA ASSISTANCE, s.r.o.

- SŠ/VŠ vzdělání
- Znalost anglického jazyka min. na úrovni  
   B1/B2
- Aktivní práce s PC
- Zájem o svůj obor (finance, IT, sales, 
   nákup, HR, atd.) 
- Chuť se rozvíjet a vzdělávat
- Pracovitost a spolehlivost

POŽADUJEME
- Finanční odměny
- Stravenky v hodnotě 150 Kč od prvního 
   dne a stravování v blízkosti společnosti
- Kartu MultiSport nebo Sodexo Flexi Pass 
   (příspěvek 430 Kč/měsíčně)
- Home Office 3 dny v týdnu včetně technického  
   vybavení pro Tvou domácí kancelář (notebook,  
   monitor, dokovací stanice...) 
- Příspěvěk za Home Office (příspěvek 600 Kč/měs.)
- Rozvojové programy a kurzy, podporovaná   
   jazyková výuka, kurzy v rámci platformy 
   LinkedIn Learning
- Penzijní připojištění (příspěvek 400 Kč/měs.)
- Plně hrazené životní pojištění
- Cestovní pojištění pro Evropu zdarma s připojišt
   něním rizikových sportů a autoasistence 
   na cestách
- Občerstvení na pracovišti
- Velmi snadno dostupné moderní kanceláře 
   v Nova Karolina Park v centru  Ostravy 
   a mnohem více (slevy u našich partnerů apod.)

NABÍZÍME

Práce u nás je různorodá a zároveň pro Tebe bude hnacím motorem. Těšit se můžeš na přátelský tým, 
který Ti pomůže s adaptací (u nás to není prázdná fráze, ale realita). Obsazujeme pozice napříč celou 
firmou v různých oborech (finance, IT, sales, HR, marketing, zákaznický servis, atd.) a nabízíme rozvoj 
a vzdělávání, ale také možnosti kariérního růstu.

PROČ PRACOVAT PRO NÁS

HR oddělení
Petra Zemanová a Helena Hřívová
prace@axa-assistance.cz

KONTAKT



BAT už není jen tabáková společnost. Pomocí digitální transformace, technologií a inovací 
radikálně mění celou organizaci. Růstem podnikání roste i zodpovědnost, která s tím souvisí. 
Mise BAT je vybudovat A BETTER TOMORROW. Jak? Nabízí spotřebitelům širší produktové 
portfolio s potenciálně menším rizikem dopadu na jejich zdraví.

BRITISH AMERICAN TOBACCO

Čerpáme z toho, že v BAT je každý jiný. 
Jedno je ale společné – být nejlepší v tom, 
co děláme.

- český a anglický jazyk
- otevřenou mysl
- touhu a nadšení učit se nové věci
- ochotu dostat se čas od času z komfortní 
   zóny 

POŽADUJEME
Tým lidí, co se nebojí nacházet nová řešení, 
inspirativní leadery a obrovský prostor pro 
seberealizaci a karierní růst.

- sofistikovaný vzdělávací systém
- moderní kanceláře v Praze nebo HO + 
   flexibilní pracovní doba
- wellbeing program

NABÍZÍME

Pro absolventy máme propracovaný program Global Graduates – mezinárodní prostředí, školení na 
světové úrovni a BAT akademie. Ideální startovní můstek pro manažery globální společnosti. 

PROČ PRACOVAT PRO NÁS

flura_vackeova@bat.com

KONTAKT



Společnost Cara Plasma s.r.o. vznikla v dubnu 2013 jako česká rodinná firma. V Praze vybudovala 
nejmodernější centrum pro odběr krevní plazmy a zařadila se mezi desítku nejlepších v Evropě. 
Od té doby jsme otevřeli dalších 10 moderních dárcovských center. Vedle Prahy nás najdete v Jihlavě, 
2x v Brně, Břeclavi, Českých Budějovicích, Strakonicích, Kolíně, Mladé Boleslavi, Ostravě, Zlíně, 
Pelhřimově a Uherském Brodu. Od té doby stále pracujeme na tom, abychom Vám byli blíž. Jak naše 
společnost rostla, našla silného partnera pro svůj další rozvoj a stala se součástí německého holdingu.

CARA PLASMA s.r.o.

- Ukončené vzdělání LF – všeobecné lékařství
- Atestace ani předchozí praxe není nutná, 
   pozice je tedy vhodná i pro čerstvé 
   absolventy
- Výše úvazku i forma spolupráce /HPP, DPP, 
   DPČ/ dohodou
- Komunikativní, vstřícný a empatický přístup 
   k dárcům
- Registrace v České lékařské komoře
- Dobrá znalost práce na PC

POŽADUJEME
- Motivující mzdové ohodnocení
- Stravenky v hodnotě 150,- Kč
- Benefitní program Sodexo 
   250-500,- Kč měsíčně/
- Poukaz k narozeninám v hodnotě 
   500,- Kč
- Flexibilní pracovní dobu
- Občerstvení na pracovišti
- Dovolená 5 týdnů a 3 dny Sick days

NABÍZÍME

Nabízíme pracovní příležitost i čerstvým absolventům, na vše Vás zaškolíme. U nás budete 
pracovat v moderních prostorech. Sestavujeme nový tým celého centra tak, aby k sobě zaměstnanci 
dobře ladili a měli na pracovišti příjemnou atmosféru. Navíc získáte motivující mzdové ohodnocení 
a firemní benefity.

PROČ PRACOVAT PRO NÁS

HR Manager
Mgr. Markéta Hegerová
+420 602 579 183
hegerova@caraplasma.cz

www.caraplasma.cz

KONTAKT

OCENÍME TO NEJLEPŠÍ VE VÁS. 
PŘIDEJTE SE K NÁM!
Název: Cara Plasma s.r.o.

Krátký popis o společnosti:
Společnost Cara Plasma s.r.o. vznikla v dubnu 2013 jako česká 
rodinná firma. V Praze vybudovala nejmodernější centrum 
pro odběr krevní plazmy a zařadila se mezi desítku nejlepších 
v Evropě. Od té doby jsme otevřeli dalších 10 moderních 
dárcovských center. Vedle Prahy nás najdete v Jihlavě, 2x v Brně, 
Břeclavi, Českých Budějovicích, Strakonicích, Kolíně, Mladé 
Boleslavi, Ostravě, Zlíně, Pelhřimově a Uherském Brodu. Od té 
doby stále pracujeme na tom, abychom Vám byli blíž. Jak naše 
společnost rostla, našla silného partnera pro svůj další rozvoj 
a stala se součástí německého holdingu.

Požadujeme:
• Ukončené vzdělání LF – všeobecné lékařství
• Atestace ani předchozí praxe není nutná, pozice je tedy vhodná 

i pro čerstvé absolventy
• Výše úvazku i forma spolupráce /HPP, DPP, DPČ/ dohodou
• Komunikativní, vstřícný a empatický přístup k dárcům
• Registrace v České lékařské komoře
• Dobrá znalost práce na PC

Nabízíme: 
• Motivující mzdové ohodnocení
• Stravenky v hodnotě 150 Kč
• Benefitní program Sodexo /250–500 Kč měsíčně/
• Poukaz k narozeninám v hodnotě 500 Kč
• Flexibilní pracovní dobu
• Občerstvení na pracovišti
• Dovolená 5 týdnů a 3 dny Sick days

caraplasma.czTo nejcennější je ve Vás!

Proč pracovat pro nás: 
Nabízíme pracovní příležitost i čerstvým absolventům, na vše 
Vás zaškolíme. U nás budete pracovat v moderních prostorech. 
Sestavujeme nový tým celého centra tak, aby k sobě zaměstnanci 
dobře ladili a měli na pracovišti příjemnou atmosféru. Navíc 
získáte motivující mzdové ohodnocení a firemní benefity. 

Kontakt: 
Mgr. Markéta Hegerová
HR Manager 
hegerova@caraplasma.cz
+420 602 579 183
Jungmannova 745/24 
110 00 Praha 1
www.caraplasma.cz



Jsme banka s nejdelší tradicí na českém trhu. Naším posláním je vést lidi i společnost k prosperitě. 
Věříme, že když se bude dařit jednotlivcům, firmám i komunitám, bude se lépe dařit celé společnosti.

- Ukončené maturitní vzdělání
- Jste časově flexibilní (směny máme 
   v rozmění 7 hod. až 24 hod.)
- Máte dobrý vztah s PC a chytrým telefonem?
- Nechybí Vám správný tah na branku a chuť 
   se učit?

POŽADUJEME
- Perfektní adaptace se zkušeným týmem 
   lektorů a mentorů
- Kariérního i osobního rozvoje
- Home office – po zaškolení budete mít 
   možnost pracovat z domova a ušetřený 
   čas můžete využít pro sebe

NABÍZÍME

Své zaměstnance si hýčkáme 42 dny volna. Těší se na tebe přátelský kolektiv. Tvé ambice podpoříme 
kariérním rozvojem. Naše práce není jenom zaměstnání, užíváme si spoustu teambuildingů 
a firemních akcí. Těšíme se na tebe.

PROČ PRACOVAT PRO NÁS

hr@csas.cz

KONTAKT

ČESKÁ SPOŘITELNA, a.s.
Klientské centrum Ostrava

Hledáme kolegy a kolegyně, kteří se nebojí 
přijít s nápadem a jsou otevřeni výzvám.

Nastartujte 
svoji kariéru 
ve velké bance!

Připojte se k nám!

Brigády

Nabízíme krátkodobé i dlouhodobé brigády. Pracovní příležitosti pro studenty 
otevíráme celoročně napříč všemi odděleními – od risk managementu přes IT 
až po obchod.

Trainee program

Přihlaste se do našeho programu pro čerstvé absolventy. Díky ročnímu programu si 
naplno vyzkoušíte práci v naší bance. Pod vedením profesionálů se stanete platnými 
členy týmů, budete se dále rozvíjet, spolupracovat na zajímavých projektech, a to vše 
za náležité finanční ohodnocení s veškerými benefity. 

IT Resource Pool
Hlavním cílem ITRP je dát studentům možnost získat brigádu v IT ještě během 
studia a zároveň je motivovat ke kariérním posunům. Nejraději vidíme, když naši 
brigádníci po ukončení studia nastoupí na hlavní pracovní poměr a snažíme se pro 
to dělat maximum.

Kariéra

v České

spořitelně



Pomáháme expandovat na východ i na západní trhy eCommerce. Poskytujeme jak poradenství, tak 
vlastní e-shopovou i marketplace platformu. Na trhu působíme už od roku 2003. S naším softwarem 
a expertízou zvyšujeme obraty, tak že nabízíme produkty zákazníkům po celém světě. Chceme se stát 
leaderem v tech řešení, které automatizuje online prodeje v globální ecommerce.

EXPANDO

- Nehledáme lidi dle škatulek, naopak 
   Schopným lidem přizpůsobujeme pracovní 
   pozici dle jejich talentu
- Znalost angličtiny a dalšího jazyka 
   výhodou
- Schopnost týmové spolupráce
- Dynamický přístup k pracovním aktivitám
- Zájem o osobní rozvoj a další vzdělávání
- Zájem o nové technologie a aktuální trendy
   v oblasti ecommerce

POŽADUJEME
- Flexibilní pracovní doba
- Bonusy, sickday, home office
- Odměna dle tvých zkušeností a úvazku
- Navíc týmové bonusy za splněné týdenní 
   sprinty
- Příspěvek na Multisport
- Teambulding, 4 volné pátky v létě navíc

NABÍZÍME

V teamu panuje přátelská atmosféra a je kladen důraz na teamovou spolupráci. Důležité hodnoty jsou 
pro nás KOMUNIKACE, INTERAKCE a RŮST. Soustředíme  se na rozvoj svých klientů, ale zároveň na 
profesní růst jednotlivých členů teamu. Pro mnoho lidí bylo EXPANDO vůbec prvním zaměstnáním, 
ale časem se začali zapojovat i zkušení kolegové. Uplatnění zde najdou zejména programátoři, ale také 
markeťáci nebo lidé z customer supportu.

PROČ PRACOVAT PRO NÁS

EXPANDO global s.r.o
jan.pavlik@expan.do /  info@expan.do
Havlíčkova 13, 110 00 Praha, 
Česká republika

KONTAKT
next CRE s.r.o.
lucie.kufova@expan.do / info@expan.do
Poštovní 244, 739 61 Třinec, 
Česká republika



Ostrava Expat Centre je jednou z organizačních jednotek Moravskoslezského inovačního centra Ostrava, 
a.s. Nabízíme informační, rozvojový a eventový servis expatům, tzn. cizincům pracujících ve specializo-
vaných pozicích, v managementu firem, podnikatelům, studentům i akademikům. Propojujeme poptávku 
expatů s nabídkami služeb firem, agentur a jednotlivců. Snažíme se o usnadnění relokace a adaptace 
v regionu s vizí: „Ostrava, where new stories begin.“

OSTRAVA EXPAT CENTRE

- Proaktivní přístup
- Komunikační schopnosti
- Znalost anglického jazyka na úrovni 
   min. B2

POŽADUJEME
- Práci v mezinárodním prostředí
- Denní využívání angličtiny
- Přátelský kolektiv

NABÍZÍME

Jsme zapálený tým, který chce být průvodcem expatů při řešení různorodých životních situací, 
zároveň podporovatelem jejich samostatnosti a rychlé socializace.

PROČ PRACOVAT PRO NÁS

HR oddělení
Tyršova 1683/20, Ostrava 702 00
info@ostravaexpat.eu

www.ostravaexpat.eu

KONTAKT

Are you looking for an international
experience? OEC offers internships! 

WHAT WE DO:
Provid softlanding support for the expats
arriving in Ostrava.
Buddy service
Events and Clubs for the expat community
Active content on our social media 

      ...and more!

LET'S STAY IN TOUCH!
Follow us on Facebook, Instagram and LinkedIn:
@ostravaexpatcentre or www.ostravaexpat.eu
Visit our new office! We are at Tyršova 20



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.

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

POŽADUJEME
- Uplatnění lékařských, zdravotnických 
   a radiologických oborů 
- Pozice pro absolventy i odborníky s praxí 
   i v oborech biomedicínského inženýrství, 
   biologie, IT, elektrotechniky apod.
- 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, sickdays, jídelna pro 
   zaměstnance, možnost ubytování
- Slevy v našich lékárnách, příspěvek na 
   nákup vitamínových doplňků i očkování 
   zdarma
- Vzdělávání prostřednictvím workshopů, 
   školení a jazykových kurzů

NABÍZÍME

Nabízíme práci, která má smysl. Můžete se spolehnout na stabilní platové a pracovní podmínky, 
bezpečnost a ochranu zdraví na pracovišti. Vylepšujeme benefity, od letoška jsme zavedli benefitní kartu 
a welcome breakfast. U nás máte možnost učit se novým postupům, pracovat s moderními materiály 
a přístroji, účastnit se specializačních kurzů, školení, stáží a odborných konferencí

PROČ PRACOVAT PRO NÁS

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

KONTAKT

FAKULTNÍ NEMOCNICE
U SV. ANNY V BRNĚ

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

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

https://www.fnusa.cz/

AKTUÁLNĚ OTEVŘENÉ
PRACOVNÍ POZICE

zdravotní laborant

všeobecná sestra

praktická sestra

radiologický asistent

STIPENDIJNÍ PROGRAM FNUSA PRO
STUDENTY POSLEDNÍCH ROČNÍKŮ OBORŮ:

Výše stipendia pro studenty
nelékařských oborů: 1700–
2500,- Kč/měsíc.
Podmínkou je setrvání         
 v pracovním poměru po
dobu alespoň 2 let po
úspěšném ukončení studia
v úvazku 1,00.



Grafton Recruitment je jedna z největších personálních agentur v Evropě. Již více než 30 let firmám 
dodáváme zaměstnance na HPP či formou agenturního zaměstnávání a poskytujeme řešení pro nábor 
formou outsorucingu, či zajišťujeme poradenství pro zahraniční investory v rámci FDI projektů. 
Specializujeme se na umisťování těch největších profesionálů ve svých oborech jak do soukromého, 
tak do státního sektoru. 

GRAFTON RECRUITMENT

- Nadšení a zájem o oblast HR
- Alespoň 1 rok pracovních zkušeností, 
   jak už v administrativě, zákaznickém 
   servise, HR nebo obchodu
- Komunikativní znalost anglického jazyka
- Velmi dobré prezentační a komunikační 
   dovednosti
- Ochota se učit
- Řidičský průkaz sk. B, aktivní řidič
- Parťáka s dobrou náladou do našeho 
   sehraného týmu

POŽADUJEME
- Skvělé peníze za skvělou práci 
   (fix + provize)
- Cafeterie v hodnotě až 14 000 Kč/rok
- Až 12 dní volna navíc nad rámec 
   dovolené
- Až 2 dny/týden home office - po zkušební 
   době
- Flexibilní pracovní doba 
- Telefon s tarifem pro soukromé použití 
   bez nutnosti doplatku
- Notebook
- Stravenky v hodnotě 60 Kč/den
- 2 sick days/rok
- Multisport karta
- Příspěvek na penzijní připojištění
- Vzdělávací kurzy, školení
- Firemní akce
- Možnost aktivně využívat cizí jazyky
- Příležitost podílet se na atraktivních 
   klientských projektech nejen v oblasti 
   náboru

NABÍZÍME

Kancelář budete sdílet s partičkou fajn kolegů. Můžete se vzdělávat a posouvat vpřed.
Budujete svou kariéru v HR. Máme přátelskou firemní kulturu. Jsme jedničkou na trhu.

PROČ PRACOVAT PRO NÁS

Alena Vyorálková
+420 725 547 859
ostrava@grafton.cz
www.grafton.cz

KONTAKT

PRÁVĚ TEĎ OBSAZUJEME POZICE  
VHODNÉ PRO ABSOLVENTY:

IT POZICE
·  .NET programátor
·  Programátor C++
·  Java developer
·  Datový analytik
·  Konzultant
·  Tester

ZÁKAZNICKÝ SERVIS
·  Specialista zákaznického servisu s AJ
·  Specialista zákaznického servisu s NJ
·  Specialista zákaznického servisu s AJ, PJ

CHEMICKÝ PRŮMYSL
·  Laborant

STROJÍRENSTVÍ
·  Procesní inženýr
·  Specialista kvality
·  Specialista údržby

Pošlete svůj životopis na e-mail: ostrava@grafton.cz a my vás již budeme kontaktovat.
Přehled aktuálně obsazovaných pozic naleznete na stránkách www.grafton.cz. 

V kariérní sekci našeho webu pro vás máme také užitečné rady,  
jak si vylepšit Životopis a napsat Motivační dopis. 
Aktivujte si na našich stránkách bezplatný „Můj Grafton účet“,  
se kterým můžete: 
·   Zdarma využívat Agenta G – automatické zasílání vhodných  

pracovních nabídek na e-mail
·  Zdarma si otestovat úroveň znalosti angličtiny

POZICE VHODNÉ
PRO ABSOLVENTY



Liberty Ostrava je integrovaný hutní podnik s roční výrobní kapacitou 3,6 milionu tun oceli, která se 
uplatňuje zejména ve stavebnictví, strojírenství a petrochemickém průmyslu. Je tuzemským lídrem ve 
výrobě silničních svodidel a trubek. Kromě českého trhu dodává své výrobky do více než 40 zemí světa.
Spolu s dceřinými společnostmi má 6000 zaměstnanců. Díky nadstandardní ekologizaci vyrábí své 
výrobky s minimálním možným dopadem na životní prostředí. Huť patří do skupiny Liberty Steel Group.

LIBERTY OSTRAVA, a.s.

- Nadšení a zájem být součástí transformace   
   našeho ocelárenského průmyslu
- Ochotu rozvíjet svoje znalosti a vědomosti 
   v praxi
- Připravenost být součástí naší rodiny a cesty 
   k udržitelné budoucnosti
- Hledáme posily do řad kolegů, ať už se jedná 
   o kmenové zaměstnance, stážisty, nebo čerstvé 
   absolventy – Trainees

POŽADUJEME
 Kvartální prémie
- Odměna za splnění provozního 
   hospodářského výsledku 
- Příspěvek za dlouhodobé finanční 
   výsledky společnosti
- Kafeterie
- Mimořádná odměna za splnění 
   nadstandardních úkolů
- Týden dovolené nad rámec zákonem 
   stanovené doby (5 týdnů)
- Příspěvek zaměstnavatele na penzijní 
   připojištění až do výše 1.150 Kč měsíčně
- Dotace na závodní stravování
- Nabídka zvýhodněných tarifů 
   u společnosti O2
- Sleva na nájemném v bytech společnosti 
   Heimstaden (až 15 % z nájmu)
- Rekondičně – ozdravní pobyty
- Vzdělávání a školení
- Pro studenty VŠ nabízíme stáže 
   a možnost spolupráce na diplomových
   pracích

NABÍZÍME

POJĎTE K NÁM A BUĎTE S NÁMI SOUČÁSTÍ NOVÉ UDRŽITELNÉ BUDOUCNOSTI, 
POJĎME SPOLU MYSLET A VYRÁBĚT ZELENĚJI

Ať se k nám dostaneš na jakoukoli pozici, staneš se součástí rodiny GFG Alliance a součástí naší cesty 
k uhlíkové neutralitě do roku 2030. Víme, ta vize je odvážná a vizionářská, ale bez odvahy a vize není 
budoucnost. Proto všichni naši zaměstnanci, stávající i ti noví, jsou a budou součástí Akademie GREEN-
STEEL, které zásadním cílem je udržet a rozvíjet dovednosti potřebné k transformaci našeho ocelářského 
průmyslu.

Sledujeme nové trendy a neustále se snažíme pokročit v budování naší vize. Zelená ocel, automatizace, 
průmysl 4.0, to jsou pojmy, které v nás rezonují a nutí nás posouvat. Abychom toho dosáhli, připravu-
jeme investiční projekty, podporujeme talentované skupiny, školíme a vzděláváme naše zaměstnance 
na moderní technologie.

PROČ PRACOVAT PRO NÁS

Náborové oddělení
Liberty Ostrava a.s.
Vratimovská 689/11, 
719 00 Ostrava-Kunčice

KONTAKT

+420 800 202 010 
pracevhuti@libertysteelgroup.com
www.pracevhuti.cz

LIBERTY OSTRAVA PŘIPRAVUJE  
MODERNIZACI VÝROBY OCELI.
POJĎ DO TOHO S NÁMI!

VÍCE INFORMACÍ
na 800 20 20 10 
nebo pracevhuti@libertysteelgroup.com

POJĎTE K NÁM A BUĎTE S NÁMI SOUČÁSTÍ NOVÉ 
UDRŽITELNÉ BUDOUCNOSTI, POJĎME SPOLU 

MYSLET A VYRÁBĚT ZELENĚJI



Městskou nemocnici Ostrava, nazývanou „Fifejdy“, najdete v centru města. Ačkoliv brzy oslavíme 180 
výročí od založení, jsme moderním zařízením se širokou spádovou oblastí. Do našeho týmu hledáme 
mladé zdravotníky, kteří mají zájem o výkon zdravotnických profesí, mají chuť a energii měnit věci stále 
k lepšímu, jsou otevřeni novým věcem a chtějí se učit od zkušených kolegů.

- Odbornou způsobilost dle zákona 96/2004 
   Sb. (NLZP) nebo dle zákona 95/2004 Sb. 
   (lékaři) 
- Zájem o profesi i problematiku zvoleného 
   oboru, empatii a kolegialitu
- Trestní bezúhonnost
- Zdravotní způsobilost 

POŽADUJEME
- Platové ohodnocení a růst platu dle 
   „tabulek“ k tomu příplatky a odměny
- Finančně podporujeme zaměstnance 
   v celoživotním vzdělávání a osobním rozvoji 
- Týden dovolené navíc, takže celkem 
   5 týdnů volna
- 3 sick days
- Možnost umístit dítě od 2 let v naší 
   školičce SRDÍČKO (v areálu nemocnice)
- Stravování v naší nemocniční jídelně 
   s příspěvkem zaměstnavatele
- Příspěvky z FKSP ve výši 10 800 Kč za rok 
   dle výběru zaměstnance – např. na kartu 
   MULTISPORT dovolenou a jiné
- Možnost získat byt v Ostravě 
   a zaměstnaneckou slevu na nájmu

NABÍZÍME

Všichni děláme vše pro to, aby se u nás cítili dobře pacienti, ale také pro to, abychom měli spokojené 
zaměstnance, bez těch to nejde. Modernizace budov i zázemí pro zaměstnance, stejně tak přístrojového 
vybavení, je pro nás jednou z priorit. Každoročně organizujeme DEN ZAMĚSTNANCŮ, ale i menší akce 
jednotlivých oddělení. Snažíme se také pečovat o zdraví našich zaměstnanců i jejich psychickou 
a fyzickou pohodu.

Budeme rádi, pokud se mezi nás „Fifejďáky“ přidáte také.

PROČ PRACOVAT PRO NÁS

Oddělení náboru a vzdělávání
Renáta Olejníková
+420 596 193 678
personalni@mnof.cz
vzdelavani@mnof.cz

KONTAKT

MĚSTSKÁ NEMOCNICE OSTRAVA, 
příspěvková organizace



Jsme IT korporát s duší rodinné firmy 
a přátelským prostředím.
Přidej se k nám a pracuj na inspirativních 
projektech pro významné zákazníky.
Pomoz nám psát příběh úspěšných 
digitálních transformací a my 
pomůžeme napsat ten Tvůj.

Existuje tolik důvodů, proč se k nám přidat!

Koho aktuálně hledáme?

Více informací na www.ness.com/kariera

Junior
Frontend Developer

React)

Junior
Java Developer

Skvělí kolegové

Rozvoj a vzdělávání

Nové příležitosti

Žije to tu

Pomáháme s návrhem, rozvojem a podporou digitálních technologií, které umožňují dosahovat výrazně 
vyšší výkonnosti, transformovat dosavadní postupy a objevovat nové příležitosti.

Jako systémový integrátor s pobočkami v Praze, Brně a Ostravě patříme k největším poskytovatelům 
IT služeb v Česku. Na trhu působíme od roku 1993 a od počátku se profilujeme jako průkopníci 
v zavádění nových technologií a softwarových produktů.

Jsme součástí mezinárodní skupiny Ness Digital Engineering.

NESS Czech

- základy programovacího jazyka Java nebo   
   .NET pro BE, React pro FE
- angličtinu dostatečnou minimálně pro 
   studium dokumentace, porozumění zadání
- absolventy nebo studenty posledních   
   ročníků VŠ ideálně IT zaměření

POŽADUJEME
- především šanci ukázat, že je v Tobě 
   něco výjimečného
- možnost skloubit práci se školou a získat 
   cenné zkušenosti
- podporu velmi seniorních kolegů 
   a mentorů, bez kterých se ani sebevětší 
   talent zpočátku neobejde
- prostředí, kde nehodnotíme kolegy dle 
   tabulek odpracovaných let, ale dle jejich 
   schopností a zápalu pro svůj obor
- práci na velkých a často unikátních 
   projektech, kde je živo a stále je tam 
   prostor pro inovace a nové nápady

NABÍZÍME

Nejde nám u juniorů o počet let praxe. Co hledáme, je potenciál, chuť na sobě pracovat a dostat se 
rychle na úroveň, kde budete samostatní a pyšní sami na sebe i na svůj tým. Neříkáme, že to bude lehké 
a půjde to samo, ale bude to stát za to. Pojď do toho s námi!

PROČ PRACOVAT PRO NÁS

Petra Andrlová
Recruitment Representative
Ness Digital Engineering
+420 602 232 494
petra.andrlova@ness.com

KONTAKT



OKIN Process patří k nejrychleji rostoucím poskytovatelům služeb v oblasti IT a telekomunikačních 
technologií, podpory prodeje, projektového managementu a zákaznické podpory. V naší společnosti 
pracuje více než 600 zaměstnanců, kteří působí ve třech centrech v Ostravě, Praze a San Antoniu 
v USA, a poskytují služby jak pro klienty z evropských, tak i světových trhů. Poskytujeme inovativní 
služby založené na lidech.

OKIN Process, a. s.

- Vezmeme pod svá křídla i čerstvé 
   absolventy, předchozí praxe není nutná
- Schopnost domluvit se v některém cizím   
   jazyce (angličtina, němčina, španělština, ...)
- Ochota učit se novým věcem a kontinuálně 
   pracovat na svém rozvoji
- Nadšení pro práci v týmu a přátelský 
   přístup

POŽADUJEME
- Práci v multikulturním a přátelském 
   prostředí
- Mentoring zkušenějších kolegů 
   a propracovaný systém zaškolení
- Jazykovou akademii – angličtina, 
   němčina, italština, čeština pro cizince 
   a další
- Akademie Cisco – laboratoře, a další 
   interní vzdělávání
- Firemní kulturu založenou na lidském 
   přístupu a vzájemné podpoře
- Místo pro uplatnění svých nápadů – 
   u nás najdete prostředí podporující 
   inovace a kreativitu
- Nové kanceláře v centru Ostravy 
   a partnerské slevové nabídky v různých 
   obchodech a službách
- Relokační balíčky – finanční podpora při  
   stěhování, zajištění dokumentů, hledání 
   bytu atd.

NABÍZÍME

Jste inovativní a chcete komunikovat s lidmi z celého světa? V naší společnosti vám umožníme využít 
své dovednosti a rozvíjet svůj talent. Připojte se k nám a najděte si práci, která vás bude bavit!

Nabízíme Vám nejen možnost růstu v OKIN Process, ale zázemí a stabilitu celé skupiny firem spadajících 
pod značku OKIN Group. Máme více než 4000 zaměstnanců po celém světě i flexibilitu a různorodost 
odvětví, ve kterých díky nám můžete získat nové zkušenosti. Zastřešujeme širokou škálu služeb v oblasti 
automatizace procesů, vývoje informačních systémů a aplikací, robotizace, zdravotnictví, HR, 
marketingu, obchodu, financí a účetnictví.

PROČ PRACOVAT PRO NÁS

hr@okin.eu
https://okin.jobs.cz/
https://www.okinprocess.com/about-us/

KONTAKT

hr@okin.eu

okinprocess.com

OKIN Process

OKIN Process

@okinprocess

Inovace založené na lidech.
Přidej se k nám!

Multikulturní prostředí 
s využitím cizích jazyků

Důraz na firemní kulturu
a přátelskou atmosféru

Příležitost nastartovat 
kariéru a růst s námi

Místo pro nápady, 
inovace a kreativitu



Psychiatrická nemocnice Jihlava je státní příspěvkovou organizací zřizovanou Ministerstvem zdravotnic-
tví ČR, která poskytuje  komplexní odbornou psychiatrickou péči ústavní i ambulantní (s výjimkou dětské 
psychiatrie) převážně  občanům z kraje Vysočina a části Jihočeského kraje.  V současné době disponuje 
470 lůžky, z toho 40 lůžek je určeno pro akutní péči a 430 pro péči následnou. Součástí areálu je kromě 
léčebných pavilonů a technických budov i rozlehlý park, zahradnictví, divadlo a ZOO koutek s venkovní 
jízdárnou pro provozování hipoterapie. Nemocnice provozuje také Centrum duševního zdraví Jihlava, 
které poskytuje multidisciplinární ambulantní a terénní péči. V současné době má nemocnice cca 510 
zaměstnanců.

- vysokoškolské vzdělání v oboru lékař/ka

POŽADUJEME
- náborový příspěvek ve výši 100.000,- Kč 
- akreditované pracoviště se zajištěním 
   specializačního vzdělávání
- příspěvky na penzijní připojištění, 
   stravu, dovolenou a další
- 6 týdnů dovolené
- dobré platové podmínky (psychiatrický 
   příplatek, osobní příplatek)
- možnost dalšího růstu a celoživotního 
   vzdělávání v oboru, který má budoucnost
- přechodné ubytování na nemocniční 
   ubytovně  
- možnost získání stipendia

NABÍZÍME

PNJ poskytuje příjemné pracovní prostředí a rodinnou atmosféru mezi kolegy. Čeká vás týmová 
spolupráce, podpora od zkušenějších kolegů, uživatelsky přívětivý nemocniční informační systém. 
Získáte zkušenosti v celé šíři psychiatrické péče od lůžkové přes ambulantní a konziliární až po 
multidisciplinární terénní práci v Centru duševního zdraví. PNJ má dobrou dostupnost (5-10´do centra 
města, snadné spojení s Prahou a Brnem) a jen pár kroků vás dělí od krásné přírody Vysočiny.
Uchazeči, kteří mají zájem o volnou pozici a sjednání osobní schůzky, se mohou domluvit na níže 
uvedených kontaktech na personálním oddělení.

Těšíme se na Vás a věříme, že oblast psychiatrie je směr, kterému se chcete v budoucnu 
intenzivně věnovat.  Napište či zavolejte nám a my Vám s tím pomůžeme. 

PROČ PRACOVAT PRO NÁS

Milan Škorpík
vedoucí personálního oddělení
+ 420 605 585 425
m.skorpik@pnj.cz

KONTAKT

PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE
JIHLAVA



Ostravské centrum společnosti je největším střediskem IT a Digitalizace v rámci Stora Enso. 
Poskytujeme služby správy a rozvoje IT systémů a finanční služby všem divizím společnosti a jejich 
výrobním závodům na celém světě, včetně podpory zavádění inovací a digitalizace. Tím umožňujeme 
transformaci naší společnosti na globálního lídra v produkci výrobků z obnovitelných materiálů.

Ve Stora Enso věříme, že všechno, co se dnes vyrábí z fosilních materiálů, bude zítra možné vyrobit ze 
dřeva. Možností najít uplatnění je u nás spousta, využiješ některou z nich?

STORA ENSO

- zvídavost a chuť učit se
- schopnost pracovat v týmu
- angličtinu na komunikativní úrovni
- samostatnost a zodpovědný přístup
- nebát se dělat chyby a učit se díky nim

POŽADUJEME
- značnou flexibilitu při kombinování práce 
   se studiem
- možnost práce z domova
- podporu kariérního a osobního růstu
- zkušenosti s prací v mezinárodní firmě 
   se světovým dosahem
- smysluplnou práci, která má environmentální 
   přesah

NABÍZÍME

Jsme si moc dobře vědomi toho, že naší nejdůležitější hodnotou jsou lidé. Proto věnujeme velkou 
pozornost tomu, aby se u nás naši kolegové cítili příjemně. Naše týmy jsou sestaveny tak, aby se 
nazvájem podporovaly a vytvářely atmosféru důvěry a motivace.

Najdeš u nás nejen smysluplnou praxi, možnost profesního a osobního rozvoje, ale možná i přátele. 
Navíc, když se vypracuješ už během svého studia, budeš mít mnohem lepší startovací čáru po získání 
diplomu než tví vrstevníci. Sebevědomí a zkušenosti, které u nás získáš, už ti nikdo nevezme.

PROČ PRACOVAT PRO NÁS

Jana Kovalová
+420 720 749 606
recruitment.ostrava@storaenso.com
www.storaenso.com/cs-cz/ostrava

KONTAKT

Stora Enso
IT, udržitelnost a ekologie?
S námi to jde!

V Ostravské pobočce Stora Enso denně pracujeme na tom, aby se produkty, které se dnes
vyrábějí z ropy, začaly v budoucnu vyrábět z obnovitelného materiálu – ze dřeva. 

Dřevo a IT, jde to dohromady? My víme, že ano a pracujeme na tom už od roku 2006.
V současné době u nás pracuje téměř 300 IT a finančních specialistů a za zmínku stojí také to, že
někteří z nich jsou s námi na jedné lodi už od dob svých studií. 

Naše oddělení IT a Digitalizace se denně zaměřuje na inovace, výzkum v oblasti IT, údržbu a
rozvoj systémů, webových aplikací a intranetových řešení, na kterých naše firma stojí.  

Chceš být u toho? Držíme ti u nás místo, pokud jsi zvídavý a nebojíš se učit novým dovednostem. 
Důležitý je tvůj přístup, ne předchozí praxe. Naše dveře jsou ti otevřené i pokud IT a technologie
nejsou tvým studijním oborem.

www.storaenso.com/cs-cz/ostrava

Všechny aktuálně otevřené trainee a juniorské pozice
najdeš na webu. Stačí si naskenovat tento QR kód
anebo do vyhledávače zadat naši webovou adresu.



Tietoevry vytváří účelnou technologii, která znovuobjevuje svět k dobru. Jsme přední technologická 
společnost se silným severským dědictvím a globálními schopnostmi. Na základě našich základních 
hodnot otevřenosti, důvěry a rozmanitosti pracujeme s našimi zákazníky na rozvoji digitální 
budoucnosti, kde se daří podnikům, společnostem a lidstvu. Zúčastněte se projektů, které mění svět 
telco, bankovnictví, zdravotnictví nebo veřejného sektoru.

TIETOEVRY

- Baví je IT.
- Mluví anglicky.
- Kopou za tým.
- Žijí novinkami.
- Nebojí se učit novým věcem.
- Jdou vstříc výzvám.

POŽADUJEME
Severská kultura. V Tietoevry ve vás věříme. 
Nikdo vám nedýchá na krk a nekontroluje každou 
minutu vaší práce. Jsme přátelští a otevření.

- Práce částečně nebo úplně na dálku.
- Dovolená navíc. Máme 25 dní volna plus 2 dny 
   nemoci.
- Na program Benefit Plus přispíváme částkou 
   10 400 Kč ročně.
- IT kurzy, certifikace, jazyková školení a kurzy 
   osobního rozvoje.
- 77 Kč stravné.
- Bezplatné fitness zařízení v budově nebo 
   Multisport Card.

NABÍZÍME

Můžeš pracovat z domu, rozvrhnout si pracovní čas a naučíš se teoretické znalosti používat v praxi.
Pokud dojdeš do officu, můžeš si užít relax zóny, zahrát si fotbálek a dát si dobrou kávu i ovoce.
Můžeš u nás pracovat na plný úvazek nebo třeba jen 20 hodin týdně, třeba na stáži. A určitě u nás
budeš používat angličtinu. Za pár měsíců budeš vědět o parník víc než tvůj profesor.

PROČ PRACOVAT PRO NÁS

Jakub.kokes@tietoevry.com

KONTAKT

Digitální 
budoucnost 
s ohledem 
na společnost

www.tietoevry.cz
www.stazvit.cz

Tietoevry je největší IT společnost na trhu v severských zemích. Máme více než 25 000 skvělých 
zaměstnanců a pobočky ve více než 20 zemích světa. Zabýváme se poskytováním služeb a 
vývojem produktů v oblasti IT.

Můžeš pracovat z domu, rozvrhnout si pracovní čas a naučíš se teoretické znalosti používat v praxi. 
Pokud dojdeš do officu, můžeš si užít relax zóny, zahrát si fotbálek a dát si dobrou kávu i ovoce. 
Můžeš u nás pracovat na plný úvazek nebo třeba jen 20 hodin týdně, třeba na stáži. A  určitě u nás 
budeš používat angličtinu. Za pár měsíců budeš vědět o parník víc než tvůj profesor. 

Díky našemu software se ve světě uskuteční každou sekundu jeden telefonní hovor. Když držíš v 
ruce jakýkoliv papír, je více než 60% pravděpodobnost, že vznikl pomocí našeho software. Díky
naší práci můžou jezdit vlaky, fungovat e-shopy nebo pojišťovny, lidé mohou bezhotovostně
zaplatit večeři v restauraci, lékaři mohou vést online zdravotní dokumentaci o pacientech. 

A ty na tom můžeš pracovat s námi! Jaké pozice obsazujeme nejčastěji? 

Programátor/ka

V práci analyzuje zadání. Vyvíjí či upravuje funkcionality na back-endu nebo front-endu, navrhuje 
řešení. Dělá code review, implementuje řešení přímo u klienta, řeší změny, testuje. Někdy upravuje 
už existující kód. Funguje v agilně řízeném týmu. 

Data analytik/čka

Umí vytěžit data z různých zdrojů, transformovat/kombinovat je dle zadání, analyzovat, nahrávat, 
vizualizovat získaná data, testovat data, vytvářet dokumentace řešení, prezentovat výsledky 
analýzy dat. 

Administrátor serverů 

Monitoruje, co se děje na serverech, řeší uživatelské požadavky, spravuje účty, uživatele, udržuje 
aktualizace, řeší bezpečnost a navrhuje i řešení infrastruktury pro zákazníky.



 

Máš na to 
stát se příslušníkem Vazební věznice Ostrava? 

 
Jsi trestně bezúhonný? Jsi zdravotně, osobnostně a fyzicky způsobilý k výkonu služby? 

 
Co za to? 

• náborový příspěvek 75 000 Kč 
• nástupní plat od 28 320 Kč, po absolvování ZOP a zařazení do směny 32 260 Kč  
• základní doba služby příslušníka je 37,5 hodiny týdně 
• pravidelný a jistý měsíční příjem, 6 týdnů dovolené   
• FKSP příspěvky na rekreaci, sport a stravu, VIP program Datart   
• po 15 letech služby výsluhový příspěvek a každoroční ozdravné pobyty  
• vlastní posilovna a jídelna  
• možnosti profesního růstu a zvyšování kvalifikace   
• rekreace v zotavovnách VS ČR za zvýhodněnou cenu  
• peněžní dary bezpříspěvkovým dárcům krve  
• peněžní dary při životním a pracovním jubileu  
• možnost čerpání bezúročných půjček  

 
Pojď na to!  

  
• Pro více informací volej 595 139 261, +420 728 253 848, 595 139 262  
• Napiš na: mbilkova@vez.ova.justice.cz, zcihlarova@vez.ova.justice.cz, 

mstradalova@vez.ova.justice.cz, pdressler@vez.ova.justice.cz  
 

Chceš rozšířit kolektiv lékařů vazební věznice? 
• nástupní plat 53.680,- Kč 
• zvláštní příplatek 6.000,- Kč + osobní příplatek 
• 5 týdnů dovolené, 1 týden dodatkové dovolené + 5 dnů indispozičního volna 
• specializační vzdělávání ve Vězeňské službě ČR v oboru praktické lékařství  
• bližší informace poskytnou personalisté vazební věznice 

Vězeňská služba České republiky je ozbrojeným bezpečnostním sborem, správním úřadem, účetní 
jednotkou a poskytovatelem zdravotnických služeb. Zaměřuje se na správu a střežení vazebních věznic 
a věznic pro místní výkon trestu, zajišťuje ochranu pořádku a bezpečnosti při výkonu soudnictví a správě 
soudů a při činnosti státních zastupitelství a Ministerstva spravedlnosti České republiky. Dohlíží na 
dodržování podmínek výkonu vazby a trestu odnětí svobody. Zabezpečuje zaměstnávání a vzdělávání 
odsouzených, poskytuje zdravotní, psychologickou a duchovenskou péči včetně psychologického 
poradenství.

- zdravotní, osobnostní a fyzickou způsobilost
- trestní bezúhonnost

POŽADUJEME
- pro příslušníky náborový příspěvek 
- pravidelný a jistý měsíční příjem 
- 6 týdnů dovolené 
- zaměstnanecké benefity
- po 15 letech služby výsluhový příspěvek 
   a každoroční ozdravné pobyty 
- možnosti profesního růstu a zvyšování 
   kvalifikace
- zaměstnanecké benefity 

NABÍZÍME

Hledáš zajímavou a stabilní práci v netradičním pracovním prostředí? Máš na to? Pojď na to!!!
Zaměstnance podporujeme řadou vzdělávacích kurzů ve vlastní Akademii Vězeňské služby ČR. 
Nabízíme sociální stabilitu, dostatečné sociální jistoty včetně adekvátní seberealizace, a to nejen 
ve služebním, ale i v pracovním poměru. 

PROČ PRACOVAT PRO NÁS

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

KONTAKT

Vězeňská služba České republiky, 
Vazební věznice Ostrava



NEZISKOVÉ
ORGANIZACE



- 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

POŽADUJEME NABÍZÍME

PROČ PRACOVAT PRO NÁS

KONTAKT

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 devíti městech Moravskoslezského kraje, ale také v dalších částech republiky.

- Smysluplnou práci v mezinárodní křesťanské 
   organizaci a jedné z největších neziskových 
   organizací v tomto kraji
- přátelské zázemí
- odpovídající růst mzdy, další příplatky po prvním 
   odpracovaném roce
- zaměstnanecké výhody: možnost dalšího  
   vzdělávání, stravenky, příspěvek na penzijní 
   připojištění a další benefity. 
- POZICE: sociální pracovník (terénní, pobytové 
   i ambulantní služby), pracovník v sociálních 
   službách, zdravotní sestry do domů 
   Přístav a další pozice nebo možnost praxe 
   a dobrovolnictví

Hledáme k nám člověka, který má hodnotu lidského života na velmi vysokém místě. Hledáme někoho, 
kdo dokáže mít naději pro lidi, kteří ji sami pro sebe nemají. Hledáme někoho, kdo dokáže podat 
pomocnou ruku a spojit své vzdělání se srdcem pro potřebné.

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

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

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

ARMÁDA SPÁSY 
V ČESKÉ REPUBLICE, z.s.



- samostatnost, zodpovědnost a spolehlivost
- organizační a komunikační dovednosti
- osobní zralost, pozitivní přístup a loajalitu
- znalost práce s PC 

POŽADUJEME NABÍZÍME

PROČ PRACOVAT PRO NÁS

KONTAKT

Asociace TRIGON již šestnáct 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. Od roku 2020 
ve spolupráci s Městskou nemocnicí v Ostrava provozujeme 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.

- práci v profesionálním týmu 
- dlouhodobou pracovní perspektivu
- profesní růst 
- tuzemské i zahraniční stáže

Usilujeme o informovanou a zodpovědnou společnost, která není lhostejná k problémům současnosti.

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

www.asociacetrigon.eu

INFORMOVANÁ

.
ASOCIACE TRIGON



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

POŽADUJEME NABÍZÍME

PROČ PRACOVAT PRO NÁS

KONTAKT

Pojďme dělat svět lepším! 

Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. již 29 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.

PRACOVNÍ POZICE:
 
- OSOBNÍ ASISTENT u dětí a mladých lidí se  
   zdravotním postižením na DPP, nebo HPP
- ASISTENT ODLEHČOVACÍ SLUŽBY u dětí 
   a mladých lidí se zdravotním postižením na DPP
- DOBROVOLNÍK v sociálně aktivizační službě   
   BRÁNA u mladých lidí se zdravotním postižením
- odborné zaškolení
- další vzdělávání a možnost supervize
- odborné praxe

Hledáme k nám člověka, který má hodnotu lidského života na velmi vysokém místě. Hledáme někoho, 
kdo dokáže mít naději pro lidi, kteří ji sami pro sebe nemají. Hledáme někoho, kdo dokáže podat 
pomocnou ruku a spojit své vzdělání se srdcem pro potřebné.

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

KONTAKTY PRO JEDNOTLIVÉ POZICE:

OSOBNÍ ASISTENT
nabidkaprace@prorodiny.cz

ASISTENT ODLEHČOVACÍ SLUŽBY
respit@prorodiny.cz

DOBROVOLNÍK BRÁNA
brana@prorodiny.cz

CENTRUM PRO RODINU
A SOCIÁLNÍ PÉČI, z.s.

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

www.prorodiny.cz

CENTRUM PRO RODINU
A SOCIÁLNÍ PÉČI z. s.



IT je budoucnost.
I Tvoje.

Cenově 
dostupné

Více než
800 žen

Bezpečné 
prostředí

Přidej se k nám!

díky podpoře 
našich partnerů

Objevuj svět IT s námi.

Jsme nezisková organizace, která pomáhá převážně ženám a dětem 
poznat svět informačních technologií. 

Chceš pomáhat s organizací našich akcí? Lektorovat či pomáhat s výukou? Fotit? 

Jako lektor/ka, kouč/ka nebo workshopista/ka získáš super pocit, že měníš život ostatním a děláš 
něco smysluplného. Můžeš se stát součástí naší nadšené komunity a posouvat se s námi vpřed.

si díky Czechitas 
našlo novou práci

 kde žádná otázka 
není hloupá 

Přes 200
kurzů

z různých oblastí 
digitálních technologií

- Chuť aktivně podporovat vstup žen do IT 
   a myšlenku Czechitas
- Nadšení pro IT technologie
- Komunikační dovednosti
- Proaktivní přístup
- Časovou flexibilitu

POŽADUJEME NABÍZÍME

PROČ PRACOVAT PRO NÁS

KONTAKT

Czechitas je česká nezisková organizace, jejímž cílem je vzdělávat, inspirovat a uplatňovat ženy 
v informačních technologiích a budovat komunitu se zájmem o IT. Pomocí pořádání nejrůznějších 
workshopů a kurzů se organizace snaží zvýšit genderovou diverzitu v IT prostředí a bořit nejrůznější 
stereotypy a bariéry, které ženám a dívkám často brání proniknout do světa informačních technologií. 
Zájemkyně se na cenově dostupných kurzech učí například základům tvorby webových stránek, 
programování, testování nebo datové analýzy

- Smysluplnou práci, díky které se ženám 
   mění životy
- Možnost vzdělávat se bezplatně na 
   našich workshopech
- Prostor neustále se učit nové věci 
   a zlepšovat se
- Možnost být součástí skvělé komunity
- Účast na zajímavých akcích
- Networking s IT odborníky

Být v týmu Czechitas znamená být součástí nadšené komunity, která usiluje o to, aby bylo  
IT dostupnější i ženám a dětem. Vždy se ti od našeho týmu dostane podpory a umožníme 
ti profesní a osobní růst. A co je hlavní? Tvá práce bude mít smysl a budeš součástí spousty 
příběhů žen, které se rozhodly se učit IT. 

Soňa Kapusňáková
Community team coordinator
sona.kapusnakova@czechitas.cz

www.czechitas.cz 

CZECHITAS

Proč být součástí naší komunity?

Naskenuj QR kód a podívej se na video 
(https://youtu.be/WFU7pUBZRUE)
         ↓



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

POŽADUJEME NABÍZÍME

PROČ PRACOVAT PRO NÁS

KONTAKT

Poskytujeme dvě pobytové sociální služby:

- Domov pro seniory
- Domov se zvláštním režimem

VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA
SLEDUJTE NA:

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

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.

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

facebook.com/domovkorytko
www.domovkorytko.cz

DOMOV KORÝTKO,
PŘISPĚVKOVÁ ORGANIZACE

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



Požadavky jsou uzpůsobeny konkrétní pozici, 
doporučujeme sledovat web www.renarkon.cz. 

Momentálně lze přijmout posilu na pozici ,,lektor 
primární prevence”.

- Dobrý mluvený projev.
- Pedagogické cítění.
- Práce ve školách všech typů.
- Nadšení.
- Řidičský průkaz sk. B.

POŽADUJEME NABÍZÍME

PROČ PRACOVAT PRO NÁS

KONTAKT

Obecně prospěšná společnost Renarkon poskytuje na území Moravskoslezského kraje ucelený 
soubor odborných sociálních služeb určených lidem, kteří se ocitli v obtížné životní situaci v souvislosti 
s užíváním návykových látek, včetně alkoholu a léků, s hraním hazardních her, sázením či jiným 
závislostním chováním, a jejich blízkým, kteří jsou touto situací ohroženi.

Svými aktivitami se snažíme předcházet vzniku závislostního chování, minimalizovat negativní dopady 
spojené s tímto chováním a poskytovat lidem pomoc a podporu k dosažení sociální, zdravotní a duševní 
spokojenosti.

Výčet pozic: www.renarkon.cz

- Momentálně lze obsadit pozici ve formě 
   posily týmu: lektor primární prevence.

Centrum primární prevence realizuje aktivity 
v oblasti všeobecné a specifické primární prevence 
nežádoucích jevů u dětí a mládeže. Mezi důležité 
aktivity patří rovněž vzdělávání pedagogických 
pracovníků a školení laické veřejnosti (např. 
rodičů). Centrum se snaží podporovat zdravý 
životní styl, dále snižovat atraktivitu drog u dětí 
a mladých lidí, případně oddálení jejich prvního 
kontaktu s drogou, pozitivní ovlivňování klimatu 
třídy a pomoc při formování vhodných postojů.  
Není jednostranně zaměřeno, ale snaží se pos-
tihnout problematiku rizikového chování v celé 
šíři jejího spektra, neboť primární prevenci není 
možno vnímat jako jednorázovou aktivitu jen na 
drogové či jiné téma.

Práce ve stabilní organizaci. Odborný růst. Odpovídající mzdové ohodnocení. 

Tomáš Waloszek
Vedoucí Centra primární prevence
vedcpp@renarkon.cz

RENARKON, o.p.s.

Iva Valášková
Metodik společnosti
zr@renarkon.cz



- 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.
- Spolehlivost, samostatnost a dobré 
   komunikační schopnosti.

POŽADUJEME NABÍZÍME

PROČ PRACOVAT PRO NÁS

KONTAKT

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.

- 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 

Poznejte chod jedinečné a zavedené neziskové organizace, fungujeme již 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, tak aby náš život nebyl jen o práci.

Nejsme pouze v Ostravě! Naše organizace disponuje čtyřmi poradenskými centry Ostrava, Praha, Brno 
a České Budějovice. Své služby nabízíme ve 13 krajích ČR.

Personalistka
PhDr. Hana Navarová 
+420 703 145 429
navarova@rozkosbezrizika.cz

Nabídku volných pracovních míst 
naleznete v odkazu:

https://rozkosbezrizika.cz/zamestnani/

ROZKOŠ BEZ RIZIKA



STAVÍME NA VZTAHU ČLOVĚKA 
K ČLOVĚKU.

 

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. 

NABÍDKA PRO STUDENTY
praxe, brigády
stáže nad rámec školní praxe Wanted 
tuzemské dobrovolnictví
mezinárodní dobrovolnictví
pracovní uplatnění - v rámci profese Sociálního pracovníka, profesí v oblasti středního
managementu a další odborné pracovní pozice dle aktuální nabídky

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 8 600 klientů prostřednictvím 1 100
zaměstnanců. Jsme tradiční a moderní organizace, která uplatňuje moderní
a inovativní přístupy při poskytování sociálních služeb a rovněž využíváme IT
technologie, které naši práci posouvají a zefektivňují. 

www.slezskadiakonie.cz
www.intervia.cz

 
KONTAKT 

e-mail: v.nyberova@slezskadiakonie.cz
 
 
 

- 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, profesí v oblasti 
   středního managementu a další odborné 
   pracovní pozice dle aktuální nabídky.

POŽADUJEME NABÍZÍME

PROČ PRACOVAT PRO NÁS

KONTAKT

Jsme nestátní nezisková organizace, která poskytuje své služby v sociální oblasti. Ve své práci realizu-
jeme 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 8 600 klientů prostřednictvím téměř 1 100 zaměstnanců. 
Personální práce je rozvinutou oblastí organizace, protože naše působení je postaveno na vztahu 
člověka k člověku. 

Konkrétní požadavky se liší dle nabízených pozic.

- Respekt ke křesťanským hodnotám.
- Samostatnost.
- Komunikační dovednosti.
- Fexibilitu v myšlení.
- Kultivované vystupování a emoční 
   inteligence.

Zájem o zlepšení kvality života člověka, který se nachází v sociální nouzi, je to, co naše spolupracovníky 
spojuje www.vyberkosd.cz

Příležitosti k dobrovolné službě www.slezskadiakonie.cz, www.intervia.cz

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

Tuzemské dobrovolnictví
Mgr. Šárka Petrželová
s.petrzelova@slezskadiakonie.cz

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

SLEZSKÁ DIAKONIE

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



- vzdělání dle zákona č. 108/2006 Sb., 
   o sociálních službách, na pozici poradce/   
   terapeut: VOŠ či VŠ v oboru sociální práce 
   či příbuzných oborech, uznatelných pro výkon 
   profese sociálního pracovníka
- Trestní bezúhonnost, výhodou ŘP skupiny B.
- Výhodou zkušenosti s prací v sociálních službách 
   či s lidmi se závislostmi.
- Kladný vztah k cílové skupině: nezletilí a mladí 
   dospělí klienti, užívající návykové látky.
- Flexibilitu, samostatnost, spolehlivost
- Dobré komunikační schopnosti

POŽADUJEME NABÍZÍME

PROČ PRACOVAT PRO NÁS

KONTAKT

Posláním sociální služby EXIT, terapeutická komunita je poskytovat podporu nezletilým a mladým 
dospělým, kteří se v důsledku škodlivého užívání návykových látek či hazardního hraní ocitli v nepříznivé 
sociální situaci. Nabízíme strukturované, bezpečné a podnětné prostředí pro jejich zotavení, osobní růst, 
učení a zrání za současného dodržování abstinence od návykových látek a zdržení se jiných rizikových 
forem chování (gamblingu, páchání trestné činnosti, záškoláctví apod.) Motivujeme je ke změně život-
ního stylu, přijetí zodpovědnosti za vlastní jednání a k návratu do běžného života bez drog, alkoholu 
a závislostního chování. Pracujeme také s rodinou a blízkými osobami klientů. Cílovou skupinou služby 
jsou mladí lidé ve věku 14 až 26 let.

- Smysluplnou a kreativní práci na hlavní pracovní 
   poměr (plný pracovní úvazek - 
   37,5 hodin/týdně).
- Práci ve 12 hodinových směnách (denní a noční).
- Kvalitní zaškolení našimi odborníky, supervize, 
   podporu a pravidelné vzdělávání.
- Benefity organizace: stravenkový paušál, 
   příspěvek na penzijní připojištění, 
   připojení telefonu do privátní sítě a další.

Podílíš se na vedení a rozvoji aktivizačních činností ve středisku, zaměřených na budování, posilování 
a rozvoji schopností, dovedností, znalostí a zájmu klientů, pracovní terapie. Organizuješ a realizuješ 
volnočasové, sportovní a zátěžové aktivity pro klienty. Poskytuješ  individuální poradenství 
a individuální terapeutické aktivit s klientem, individuální případovou práce. Realizuješ skupinové 
poradenství a skupinové terapeutické aktivity s klienty (komunitní setkání, edukační skupiny, 
skupiny prevence relapsu apod.).

Slezská diakonie
EXIT, terapeutická komunita
Komorní Lhotka 151
739 53 Komorní Lhotka
+420 739 525 246, +420 703 872 230

www.exitkomunita.cz

SLEZSKÁ DIAKONIE  
EXIT - Terapeutická komunita

Slezská diakonie
HR oddělení - kontaktní osoba:

Michaela Vrbovská
m.vrbovska@slezskadiakonie.cz

SLEZSKÁ DIAKONIE
EXIT - Terapeutická komunita.



- I čerstvé absolventy VŠ (se zaměřením dle 
   nabízené pozice)
- Výborné komunikační schopnosti 
- Empatii a chuť pomáhat
- Ochotu se dále vzdělávat, pracovat na sobě, 
   učit se

POŽADUJEME NABÍZÍME

PROČ PRACOVAT PRO NÁS

KONTAKT

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 50 a kromě posky-
tování sociálních služeb, (sociální rehabilitace a sociálně terapeutické dílny) také sociálně podnikáme 
a lidi s handicapem zaměstnáváme v cateringové kuchyni, šicí dílně, v údržbě zeleně, v úklidové 
službě a administrativě. Inspirujeme ke změně, otevřenému přístupu a respektu k nemocným. 
Bojujeme se strachem, vracíme lidem do života radost a pomáháme najít nové uplatnění. 
Třeba změníme život i Vám.

- Praxe, stáže, dobrovolnictví pro studenty
- Zaměstnání na pozicích: sociální pracovník, 
   pracovní asistent pro OZP, manažerské pozice,   
   pozice v oblasti marketingu a fundraisingu 
- Respektující kolektiv a rozmanitou práci
- Flexibilní pracovní dobu, možnost home office 
   a další benefity
- Možnost dál se vzdělávat
- Supervizní podporu a mentoring
- Možnost zkrácených pracovních úvazků

Čeká vás 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 naši práci inovujeme a jsme otevřeni novým nápadům.

Ředitelka
Eva Krestová 
info@spiralaostrava.cz

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

SPIRÁLA OSTRAVA, z.ú.

Vedoucí sociální rehabilitace
Lenka Vaňková

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

spiralaostrava

@spiralaostrava

spiralaostrava.cz

PODPORA & PŘÍLEŽITOST
Pro duševně nemocné

a handicapované 



- 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...

POŽADUJEME NABÍZÍME

PROČ PRACOVAT PRO NÁS

KONTAKT

 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 univer-
zity, 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 projek-
tů, ve kterých jsou nadále velmi důležitým hnacím motorem lidé s velkým srdcem, kterým není lhostejný 
svět – DOBROVOLNÍCI.

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

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.
Aktuálně hledáme na dohodu o provedení práce studenty učitelství nebo oborů, které souvisí s učivem 
dětí na ZŠ a SŠ v předmětech jako je matematika, fyzika, biologie, angličtina, zeměpis, dějepis, chemie, 
němčina a čeština.

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

Bastlova 694/9
700 30 Ostrava-Zábřeh
www.sdruzeni-stop.cz 

S.T.O.P., z.s. 

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

Program finančně podporují

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.




