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VÍTEJTE V DIGITÁLNÍ
BROŽUŘE PŘÍLEŽITOSTÍ

Věděl/a si, že OECD Česku doporučila vyvinout úsilí směřující ke 
zvýšení nízké produktivity práce a ke zlepšení dovedností a inovací, 
které jsou nezbytné pro modernizaci ekonomiky země? READYCON 
ti ukáže, jak být toho součástí!

Ve spolupráci s našimi partnerskými organizacemi jsme na toto 
místo pro Vás shromáždili různé užitečné informace a příležitosti 
pro kariérní růst, osobnostní rozvoj, neformální vzdělávání apod.

Neváhejte je objevit všechny!
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https://fai.utb.cz/
https://www.rizeniskoly.cz/
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Již skoro deset let se snažíme, 

aby studenti chodili do školy 

rádi. Zapoj se i ty!  

stredoskolunie

stredoskolskaunie

stredoskolskaunie.c�

stredoskolskaunie

ČESKÁ STŘEDOŠKOLSKÁ UNIE

ESN
Czech 
Republic

18 sections

10 cities

Countless 
volunteers!

Czech Republic

Osobní rozvoj a měkké dovednosti

https://stredoskolskaunie.cz/
https://www.esncz.org/


Český překlad Khan Academy
spravuje 

Na české Khan Academy naleznete:
 

interaktivní cvičení, výuková videa
 i souhrnné články v češtině,

 
matematiku, chemii, fyziku, programování,

informatiku i humanitní vědy pro ZŠ i SŠ.
 
 

A pokud zvládáte angličtinu levou zadní,
pak je vám k dispozici rozsáhlá knihovna materiálů

americké Khan Academy 
(včetně např. i přípravy na AP testy). 

cs.khanacademy.org
www.khanacademy.org

Workcampy
Dlouhodobé dobrovolnictví
Vzdělávání
Stáže

A kam povede tvoje cesta?
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https://cs.khanacademy.org/
https://www.inexsda.cz/
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https://www.volnocasuj.cz/redaktori
https://aiesec.cz/


IT JE BUDOUCNOST.
I TVOJE.

Vzdělávej se s námi!
www.czechitas.cz

výmýšlej kvalitní argumenty
neboj se prosadit svůj názor
procvič si angličtinu prakticky

zacnidebatovat.cz

DEBATUJ
#SODVAHOU
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https://www.czechitas.cz/
https://debatovani.cz/debata/zacnete-debatovat/


09Osobní rozvoj a měkké dovednosti

https://www.nekrm-kachnu.cz/nekrm-kachnu/
https://studentsforlibertycz.cz/
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Finance a obchod

Tady Deloitte. Poznáme se?
Zelená pro tvůj kariérní start

Neboj se udělat
první krok

www.jsmedeloitte.cz

řešíme daně, 
audit, právo 
a komplexní 
poradenství

práci se 
studiem u nás 

v pohodě 
skloubíš

pro klienty 
vyvíjíme 

vlastní tech 
řešení

radíme 
startupům 
i světovým 

lídrům 
s byznysem

tykáme si 
s inovacemi 
a moderními 

technologiemi

udáváme trendy 
v robotizaci 
a digitalizaci
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https://rb.jobs.cz/
https://www.jsmedeloitte.cz/
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https://electroworld.jobs.cz/
https://www.airbank.cz/pracujte-u-nas/pracuj-v-air-bank-pro-studenty-readycon/
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https://www.digiteqautomotive.com/cs
https://digiteqautomotive.jobs.cz/
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Řešíme různorodé projekty
U nás není žádný projekt stejný – každý představuje výzvu 
a příležitost naučit se něco nového.

Jsme flexibilní
Máme flexibilní pracovní dobu, a tím pádem i prostor na sport a koníčky.

Na každém názoru záleží
Sdílení informací a různých pohledů nás posouvá dopředu.Sdílení informací a různých pohledů nás posouvá dopředu.

Žádné formality
Udržujeme přátelské prostředí, nevyžadujeme žádný dress code, 
užíváme si společně spoustu sportovních i kulturních akcí.

Firemním jazykem je angličtina
Působíme po celém světě a komunikujeme s klienty z různých zemí. 
Rádi cestujeme a vyjíždíme na zahraniční stáže.

Děláme práci, která nás bavíDěláme práci, která nás baví
Díky širokému spektru odborností se u nás každý může postupně 
profilovat, podporujeme kreativitu a nekonvenční myšlení.

Profesně se rozvíjíme
Profesně se vzděláváme, školíme a spolupracujeme se zkušenými odborníky. 
Každý má šanci ukázat, co v něm je při realizaci nejrůznějších projektů.

comap-control.com

Pracujte pro RWE Gas Storage CZ

Mezinárodní prostředí, 
inovativní technologie, 
otevřená a rozmanitá 
kultura vám poskytnou 
nepřeberné množství 
příležitostí k zúročení 
vašich znalostí, ambicí a 
kreativních nápadů. 
Přidejte se k nám!

Kontakt:
https://rwe.jobs.cz/

Technika a stavebnictví

https://www.comap-control.com/
https://rwe.jobs.cz/


#ROZTÁČÍME SVĚT,
ROZTÁČEJTE HO S NÁMI!

CHYSTÁŠ SE STUDOVAT NA VŠ?

Zapoj se do TRAINEE PROGRAMU
DOOSAN CAREER a získej:

prospěchové stipendium až 5 000 Kč měsíčně
finanční ohodnocení dle odpracovaných hodin na DPČ
flexibilní docházku a super tým
zkušenosti s řešením reálných projektů
možnost zpracování bakalářek a diplomek u nás

Dej nám o sobě vědět a ukaž co v tobě je!
Napiš nám na: student@doosan.com!

Pro více info mrkni na: roztacimesvet.cz/studenti

CHYSTÁŠ SE VYDĚLÁVAT TĚŽKÝ PRACHY?

Mrkni na DŮVODY, PROČ JÍT
PRÁVĚ K NÁM:

používáme nejnovější technologie a neustále do nich
investujeme
podporujeme vzdělávání a rozvoj našich zaměstnanců
máme flexibilní pracovní dobu
budeš součástí týmu skutečných kapacit v oboru
pokud budeš chtít, ukážeme ti celý svět!

www.doosanskodapower.com

Podívej se na aktuální volná místa,
a staň se jedním z nás!

Získej odbornou praxi již při škole a předběhni své vrstevníky!
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https://continental.jobs.cz/
https://doosanskoda.jobs.cz/volna-mista/
https://doosanskoda.jobs.cz/studenti/
https://www.facebook.com/doosanplzen
https://www.instagram.com/doosanskoda/
https://www.linkedin.com/company/doosan-skoda-power
https://www.twitter.com/doosan_skoda
https://www.youtube.com/channel/UCY6KYCYCxVaGmm32JOh9cgQ
https://www.doosanskodapower.com/cz/
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COLAS
Generální dodavatel dopravního stavitelství

Studentské stáže a exkurze
Odborné přednášky
Brigády

Studentům nabízíme

Odpadové hospodářství 
svoz a odstranění různých 

typů odpadů, třídění odpadu, 
výkup druhotných surovin

Údržba komunikací 
letní a zimní údržba 

komunikací a chodníků 
včetně opravy, rekonstrukce 

a výstavby

Facility management 
vnitřní a venkovní úklid budov  

či prostranství, čištění, 
údržba zeleně, správa budov

Demolice a sanace 
kompletní demolice objektů,  
sanace ekologických zátěží  

či průmyslových areálů

Ostatní služby 
široké portfolio služeb 

v oblasti údržby měst a obcí 
včetně stavebních či jiných 

soukromých zakázek

AVE CZ odpadové hospodářství

Skupina firem AVE je dynamickou, rychle se rozvíjející 
organizací, která má díky svým zaměstnancům velmi 
dobrou pozici na trhu. Vážíme si proto pracovního nasazení 
každého z nich a vytváříme, podporujeme a udržujeme 
prostředí, které je založeno na vzájemné úctě k člověku  
a respektování základních lidských práv.

Alternativní rekultivace skládky Fedrpuš

PéčE O žiVOtní PrOStřEDí
Péče o životní prostředí je základem našeho podnikání. 
Neustále se snažíme produkci odpadů snižovat  
a podporujeme využití druhotných surovin. Ekologicky 
se snažíme chovat a přemýšlet při všem, co děláme. 
Chceme čistší budoucnost pro naše děti.

„Naším cílem je chránit životní 
prostředí a být dobrým sousedem.“

www.ave.cz  ✉ ave@ave.cz   ☎ 296 339 999

Společensky a ekologicky odpovědná firma

Technika a stavebnictví

https://www.colas.cz/
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kariera.seznam.cz
https://www.impuls.cz/
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Unikátní průvodce 
světem HR

ROZHOVOR

www.profihr.cz  |  1

červen 2022  |  256 Kč

JOSEPH 
GRUBER
PHILIP MORRIS JE MNOHEM VÍC NEŽ 
JEN ZAMĚSTNAVATEL 

HR TRENDY
Zaměstnávání  
zdravotně postižených

FIREMNÍ KULTURA
Jak přistupovat 
k jejímu nastavení 
a udržení?

ANKETA
Přínosy multiage 
týmů pro firmu

BEZPEČNOST V IT
Roste zájem 
o odborníky na 
kyberbezpečnost

Čtěte nás  
na webu 

 

Kupte si  
předplatné

Získejte  
newsletter  

zdarma

Profi_HR_selfpromo_230x160.indd   1 03.08.22   12:04

https://predplatne.denikn.cz/studenti22
https://www.profihr.cz/


TO, CO MÁŠ
V HLAVĚ, 

   TI NIKDO
NEVEZME

peak.cz
pro fi nanční

a ekonomický rozhled

INFORMACE 
ZE SVĚTA 
BYZNYSU NA 
JEDNOM 
MÍSTĚ

Gestorem projektu je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a realizátorem agentura CzechTrade. 
Díky tomu jsme a vždy budeme bez reklam.

w
w

w
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