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Burza páce a vzdělání JESENÍK 2022 
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Vážení návštěvníci Burzy práce a vzdělání,  

v tomto katalogu najdete seznam všech vystavovatelů (zaměstnavatelů a škol), které 

Vám zde v krátkosti představíme a tímto jim zároveň děkujeme za účast na Burze práce 

a vzdělání v roce 2022.  

Na začátku katalogu naleznete také krátké představení organizátorů Burzy práce, kteří 

se podílí na bezproblémovém chodu celé akce.  

 

 

 

 

Okresní hospodářská komora Jeseník 

www.ohk.jesenik.com 

Rádi bychom Vám představili jednoho z organizátorů Burzy práce v Jeseníku, kterým je 

Okresní hospodářská komora Jeseník. Hlavním cílem Hospodářské komory na Burze 

práce a vzdělání je především zkvalitnění a posílení základního vztahu mezi žáky, 

studenty a firmami. Prvořadou činností Hospodářské komory je hájit zájmy podnikatelů 

a živnostníků. Mnozí se mohou ptát, co konkrétně tato činnost obnáší? Jedná se 

především o poskytování pravidelného legislativního a právního servisu, včetně zasílání 

aktuálních informací. Dále pořádání vzdělávacích seminářů, workshopů, konferencí a 

zahraničních podnikatelských misí. Prostřednictvím Hospodářské komory je možno se 

připojit do připomínkování zákonů v souvislosti se zahraničním obchodem, 

průmyslovým podnikáním, obchodem na území České republiky. Hospodářská komora 

poskytuje elektronicky právní systém (PES – PRÁVNÍ ELEKTRONICKÝ SYSTÉM). 

Tento systém vyhledá veškeré zákonné povinnosti podnikatele, či živnostníka dle oborů, 

ve všech oblastech živnostenského zákona v úplném znění a díky němu může 

podnikatel jednoduše sledovat a uspořádat své zákonné povinnosti dle aktuální situace, 

čímž se může ochránit před možnými pokutami a sankcemi. Hospodářská komora 

zprostředkovává projekty pro Jesenický okres s možností získání dotací z EU.  

Kontakt:  

Email:   ohk@jesenik.com 

Sídlo:    ul.28 října 891/9, Jeseník 790 01, Naproti Divadlu  

Dor. Adresa:  ul.28 října 891/9, Jeseník 790 01  

 

 

http://www.ohk.jesenik.com/
mailto:ohk@jesenik.com


 
 

 
 

 

 

 

Úřad práce České republiky – Kontaktní pracoviště 

Jeseník (Informačně poradenské středisko Jeseník)  
 

www.uradprace.cz 

https://www.uradprace.cz/informacni-a-poradenske-stredisko-olomouc 

 

Dalším z rovnocenných organizátorů Burzy práce v Jeseníku je Úřad práce ČR – 

Kontaktní pracoviště Jeseník. Úřad práce plní povinnosti v oblasti zprostředkování 

zaměstnání, evidenci uchazečů a zájemců o zaměstnání, podpora v nezaměstnanosti, 

vyplácení nepojistných sociálních dávek apod. Víte, že Úřad práce ČR není jen pro 

uchazeče či zájemce o zaměstnání, ale stará se také o žáky základních, středních, 

vysokých škol a samotnou veřejnost? Úřad práce díky svým pracovníkům na oddělení 

poradenství zajišťuje přednášky určené pro žáky devátých tříd základních škol a jejich 

volbu dalšího povolání. Dále se jedná o přednášky pro budoucí absolventy středních 

škol, které čeká maturitní zkouška, a chtějí jít dále studovat, nebo se vrhnou  

do pracovního života. V neposlední řadě se jedná o přednáškové akce a školení pro 

samotnou veřejnost, která potřebuje poradit se změnou svého povolání, nebo má zájem 

o rekvalifikaci.   

 

Na přímou organizaci Burzy práce a vzdělání v Jeseníku se za Úřad práce ČR – KoP 

Jeseník podílí oddělení poradenství a dalšího vzdělávání s oddělením Trhu práce.  

 

Kontakt:  

Email:  podatelna.je@uradprace.cz  

(konkrétní emailové adresy naleznete na webových stránkách ÚP) 

Sídlo:  Karla Čapka 1147/10 , Jeseník 790 01  

 

 

 

 

  

http://www.uradprace.cz/
https://www.uradprace.cz/informacni-a-poradenske-stredisko-olomouc
mailto:podatelna.je@uradprace.cz


 
 

 
 

 

 

 

Střední průmyslová škola Jeseník 
 

www.soje.cz 

 

„Emko má všechno, co od školy chceš i potřebuješ“  

 

Velký podíl na organizaci má také Střední průmyslová škola Jeseník. Díky SŠ máme 

zajištěné prostory a vybavení, bez kterého by Burza práce a vzdělání v Jeseníku 

nefungovala.  

 

Střední průmyslová škola Jeseník je technicky orientovanou školou, která připravuje 

studenty na povolání ve studijních oborech Strojírenství, Stavebnictví a Informační 

technologie. Škola dále nabízí učební obory se zaměřením na strojírenství a 

stavebnictví.  

 

Chceš studovat technický obor? Vybrat si můžeš jeden ze čtyř maturitních oborů: 

Stavebnictví, Strojírenství, Informační technologie a Provozní technika (2leté 

nástavbové studium). Na SŠ průmyslové se ti to splní nebo tě připraví na další 

vysokoškolské studium.  

 

Rád/a vytváříš užitečné věci? Zajímají tě stroje? Chceš umět řemeslo? Ať už je tvoje 

představa jakákoli, z nabízených oborů si určitě vybereš: Elektrikář, Instalatér, Obráběč 

kovů, Strojní mechanik, Zedník.  

 

Škola ti poskytne partnerský přístup, účast v projektech, nové technologie a výjezdy do 

zahraničí. Neváhej a přijď.  

 

Kontakt:  

Email:  sekretariat@soje.cz 

Telefon: +420 584 411 100    

Sídlo:  Dukelská 1240/27, Jeseník 790 01   

 

 

 

 

 

 

http://www.uradprace.cz/
mailto:sekretariat@soje.cz


 
 

 
 

SEZNAM VYSTAVOVATELŮ 

 

ZAMĚSTNAVATELÉ 

1. Řetězárna a.s.  

2. Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje 

3. WTC Písečná s.r.o. 

4. CS - CONT s.r.o. 

5. Schrothovy léčebné lázně s.r.o.  

6. Ondřejovická strojírna a.s.  

7. Nemocnice Šumperk a.s. 

8. Armáda České republiky, Rekrutační pracoviště Olomouc 

9. Honeywell Aerospace Olomouc s.r.o. 

10. Ceramtec Czech Republic, s.r.o. 

11. Assmont s.r.o. 

 

STŘEDNÍ ŠKOLY  

 

1. Střední škola Gastronomie, farmářství a služeb Jeseník 

2. Střední průmyslová škola Jeseník   

3. Střední škola Řemesel Šumperk  

4. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Šumperk, příspěvková 

organizace 

5. Vyšší odborná škola a Střední škola automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6 

6. Hotelová škola Vincenze Priessnitze a Obchodní akademie Jeseník  

 

 

VYSOKÉ ŠKOLY 

1. Moravská vysoká škola o.p.s 

 

OSTATNÍ VYSTAVUJÍCÍ  

1. Dům zahraniční spolupráce  

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 Řetězárna a.s. 
 Řetěz je symbolem našeho úsilí propojit vše, co děláme, s touhami zákazníků.   
                                                       www.retezarna.cz 

 

Řetězárna a.s. má své sídlo v obci Česká Ves. Je světový výrobce řetězů a řetězových 

příslušenství s více jak 128letou tradicí, která své produkty vyváží do více jak 50 zemí světa. 

Prosperita, modernizace a péče o zaměstnance je pro společnost prioritou.  Ve společnosti 

v současné době pracuje cca 220 zaměstnanců, převážně ve dvou a třísměnném provozu.  

Poptávané profese:  

Výrobní pozice: Provozní zámečník, Řětezář, Seřizovač – obsluha, Kovář, Elektronik, Provozní 

elektrikář, Kovoobráběč – CNC   

 

 

 

Policie České republiky, Krajské ředitelství police Olomouckého kraje 

Nepřihlížej. Měj odvahu s námi stát na správné straně. 

www.policie.cz 

 

Staň se policistou nebo policistkou v Olomouckém kraji. Policie České republiky jako jeden 

z největších a nejstabilnějších zaměstnavatelů v České republice ti poskytne jistoty  

a benefity podle zákona o služebním poměru. 

Poptávané profese:  

Jako zaměstnavateli nám na trhu práce nechybí žádné profese, protože nabízíme uplatnění 

maturantům z jakýkoliv oborů studia, zaučíme je a připravíme pro výkon služby.  

 

 

 

    WTC Písečná s.r.o. 

                              Poctivá zemědělská a komunální technika 

www.wtc-pisecna.eu 
 

WTC Písečná je tradiční český výrobce zemědělské a komunální techniky. V našem výrobním 

závodu v Písečné má výroba zemědělské dopravní techniky tradici od roku 1968. Do portfolia 

naší výroby aktuálně patří traktorové návěsy BIG, traktorové přívěsy BSS, nosiče kontejnerů 

PORTÝR, přepravníky zvířat PARDÁL a přepravníky balíků PLT.  

Poptávané profese:  

Svářeči, lakýrníci, obsluha CNC    

http://www.retezarna.cz/
http://www.policie.cz/
http://www.wtc-pisecna.eu/


 
 

 
 

CS – CONT s.r.o. 
(Česko-slezská výrobní, a.s.) 

         Udělej krok správným směrem. 
www.zlatehory.cz 

 

Největší společnost na JESENICKU, zabývající se výrobou obytných a sanitárních kontejnerů a 

objektů složených z kontejnerových modulů s 25 letou historií. Podporujeme vzdělávání a 

zvyšování kvalifikace pracovníků a příprava budoucích zaměstnanců na školách je jednou 

z hlavních priorit společnosti. Jsme moderní, stále se rozvíjející firma, která má zaměstnancům 

stále co nabídnout.  

Poptávané profese:  

Svářeč kovů, stavební instalatér, Stolař – Truhlář, provozní elektrikář, operátor/ka strojírenské 

výroby, aplikátor PUR pěny, operátor se zaměřením na elektro, zámečník, 

pracovník/pracovnice úklidu konstrukcí budov, konstruktér – statik, team leader, energetik.  

 

 
 
 

Schrothovy léčebné lázně s.r.o. 
…Kde příroda léčí…kde souvislosti dávají smysl 

       www.lazne-lipova.cz 
 

Klimatické léčebné lázně se 180letou tradicí poskytující komplexní lázeňskou péči, nabízející 

širokou škálu ozdravných a wellness pobytů, nacházející se v samotném centru turistické oblasti 

v podhůří Jeseníků.  

Lázně s rodinnou atmosférou v centru turistické destinace. Léčba kožních, plicních, psychických 

onemocnění, poruchy látkové výměny, obezity …  

Poptávané profese:  

Pracovníci gastroprovozů a léčebně rehabilitační péče   

 
 

Ondřejovická strojírna a.s. 
           Vyrábíme pro celý svět 

www.ondrstroj.cz 
 
 

Ondřejovická strojírna a.s. vyrábí vyhrazená tlaková zařízení pro chemické, petrochemický, 

potravinářský průmysl a rafinerie po celém světě. Je největší producent v této oblasti v ČR a 

jeden z předních v celé Evropě. Každý projekt je unikátní a proto se zde uchazeč nemusí obávat 

stereotypu.  

Poptávané profese:  

Pozice ve výrobě – svářeč, kotlář, obsluha zařízení  

 

http://www.zlatehory.cz/
http://www.lazne-lipova.cz/
http://www.ondrstroj.cz/


 
 

 
 

 
Nemocnice Šumperk 

Přemýšlíme o zaměstnancích jinak 
https://www.nemocnicesumperk.cz/ 

 

Nemocnice Šumperk a.s. je všeobecnou nemocnicí s rozsáhlou lůžkovou a ambulantní složkou 

poskytující základní i specializovanou zdravotní péči pro spádovou oblast až 250 tisíc obyvatel.  

Poptávané profese:  

Všeobecná a praktická sestra, lékař, zdravotní laborant, kuchař, sanitář, pracovník v sociálních 

službách.  

 

 

Armáda ČR, Rekrutační pracoviště Olomouc, Ministerstvo Obrany 

Staň se profesionálem 

https://acr.army.cz/ 

 

Armáda ČR, to je respektovaný hráč doma i ve světě. Armáda ČR, to je nejnovější speciální 

technika a výzbroj. Armáda, to je nadšení, kamarádství a nové výzvy. Armáda, to je jistota 

stabilního platu. Armáda, to je příběh a cesta. Armáda ČR, to je možná i tvůj příběh. Připoj se 

k nám.  

Poptávané profese:  

Elektro obory, řidič sk. C  

 
 

 

Honeywell Aerospace Olomouc s.r.o. 

Špičková Strojařina 

https://honeywell.jobs.cz/olomouc/ 

 

Jsme strojaři a strojařky z Mariánského Údolí u Olomouce. Vyrábíme a opravujeme části 

leteckých motorů do malých komerčních letadel, ale i do letadel typu Airbus či Boeing. Při práci 

používáme špičkové technologie, na které školíme nové zaměstnance v našem tréninkovém 

centru.  

Poptávané profese:  

Ruční kompletáři (klempíři, nástrojáři, strojní mechanici)  

  

https://www.nemocnicesumperk.cz/


 
 

 
 

 
CeramTec Czech Republic, s.r.o. 

The ceramic experts 
www.ceramtec.cz 

 
 

CeramTec Czech Republic, s.r.o. jako součást mezinárodního koncernu CeramTec je 

dodavatelskou a prodejní organizací v oblasti vyspělých keramických výrobků se sídlem 

v Šumperku. Jsme experti na technické keramické materiály a aplikace pro český a 

východoevropský trh.  

Poptávané profese:  

Obráběč CNC, Brusič, Soustružník KS, Frézař  

 

 
 

Assmont s.r.o. 
   Steel experience worldwide 

   www.assmont.com/cz 
 
 

 

ASSMONT s.r.o., založená v krásném prostředí Jeseníku v roce 2017, je součástí mezinárodní 

společnosti působící na trhu již od roku 2001 v oblasti výroby a montáže ocelových konstrukcí a 

regálových systémů špičkové kvality. S našimi projekty se setkáváte po celém světě.  

Poptávané profese:  

Svářeči, Operátoři CNC strojů (laser, obráběcí stroje, pilovrtací centra), Zámečníci a dělníci 

v kovovýrobě, Pracovníci logistiky, Řidiči VZV a jeřábu, Kontroloři kvality, Elektrikáři, Strojní 

mechanici, Přípraváři výroby, Administrativa nákupu.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ceramtec.cz/
http://www.assmont.com/cz


 
 

 
 

Střední škola Gastronomie, farmářství a služeb 
            Ty jsi důvodem, proč učíme 

www.sosjesenik.cz 
                                                                              

U nás tě dobře připravíme pro praxi, získáš spoustu skvělých vzpomínek a opravu dobré 
přátelé. 
 
Co u nás můžete studovat?  
Maturitní obory: Masér ve zdravotnictví; Mechanizace a služby; Uměleckořemeslné 
zpracování kovů 

Učební obory: Jezdec a chovatel koní; Lesní mechanizátor; Zahradník; Zemědělec – farmář; 
Výrobce kožedělného zboží (sedlář, brašnář); Umělecký kovář a zámečník, pasíř; Opravář 
zemědělských strojů; Podkovář a zemědělský kovář; Včelař; Cukrář; Kuchař – číšník; Pekař;  
Řezník – uzenář,  

Nástavbové studium: Podnikání  

 

 
Střední průmyslová škola 

   Emko má všechno, co od školy chceš i potřebuješ            
                                     www.sosjesenik.cz 

 
 

 
Škola druhým rokem vyučuje studijní obor Informační technologie a učební obor Elektrikář. 
Pro žáky těchto oborů buduje odpovídající podmínky pro vzdělání (odborné učebny, Elektro 
učebnu, Cisco akademii, server pro virtualizaci). Z partnerů je pro školu nejvýznamnější VŠB 
Ostrava a GIG Katowice, s kterými škola pracuje v projektu Azbest a nově Drone Expert. 
Dalšími významnými projekty školy jsou Dotkni se vesmíru, Tour for the future, projekt 5G a 
Erasmus +.  
Škola je součástí projektu IKAP 2 a pravidelně pořádá kroužky pro 6 ZŠ Jesenicka. Emko se 
stalo koordinátorem aktivit APA pro Jesenicko a Šumpersko. Škola pracuje na nových 
základních hodnotách jako jsou inovace, partnerský přístup a otevřenost školy. 
 V současnosti zavádí prvky koučovacího přístupu ve vedení lidí a ve výuce.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sosjesenik.cz/


 
 

 
 

 
Střední škola řemesel Šumperk  

Nauč se řemeslo, získej nezávislost  
https://www.skolasumperk.cz/ 

                                                    

    
Dělej to, co tě baví. Zajímá tě technika, truhlařina, zámečnictví, či jiné řemeslo? Chceš se stát 

kadeřníkem nebo klempířem? Vyber si nejširší nabídky oborů v Olomouckém kraji.  

Co u nás můžete studovat? 

Maturitní obory: Nábytkářská a dřevařská výroba, Obchodník, Mechanik strojů a zařízení, 

Stavebnictví, Strojírenství – obsluha CNC strojů  

Učební obory: Elektrikář – silnoproud, Elektromechanik pro zařízení a přístroje, Instalatér, 

Kadeřník, Mechanik opravář kolejových vozidel, Obráběč kovů  

Nástavbové studium: Podnikání  

 

 
Střední zdravotnická škola a Vyšší oborná škola zdravotnická, Šumperk,  

Příspěvková organizace 
https://www.skolasumperk.cz/ 

                                                    

 
 

    
Praktické vyučování a odborná praxe žáků probíhá v Nemocnici Šumperk a.s., kde žáci uplatňují 

své teoretické znalosti v praxi. Po úspěšném vykonání maturitní zkoušky absolventi ve velkém 

počtu studují na vyšších zdravotnických školách různé diplomované obory – např. zdravotnický 

záchranář, všeobecná sestra, farmaceutický asistent, nutriční terapeut, oční technik, Ortotik – 

protetik atd. Nebo ji na vysokých školách obory – např. všeobecná sestra, porodní asistentka, 

fyzioterapie, radiologický asistent. V praxi naši absolventi najdou uplatnění ve všech 

zdravotnických a sociálních zařízení nejen v Šumperku, ale i v celé ČR.  

Co u nás můžete studovat? 

Zdravotnický asistent – denní čtyřleté studium, večerní pětileté studium  

Praktická sestra – denní čtyřleté studium, večerní pětileté studium  

Absolventi studia získají středoškolské vzdělání a kvalifikaci STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÝ PRACOVNÍK  

 

 



 
 

 
 

Vyšší odborná škola a Střední škola automobilní, Zábřeh 
U Dráhy 6  

               Baví tě auta a motorky? Studuj u nás!              
                             https://www.spsa-za.cz/ 

 
 

Proč jít na automobilní školu v Zábřehu? Půjdeš na praxi do TOP firem (škola spolupracuje 

s řadou odborných firem v regionu a celé ČR), Získáš řidičský kurz skupiny B a C ZDARMA 

(příprava na řidičský kurz je součástí výuky. Je to záživné a nic tě to nestojí). Nebudeš mít 

problém s uplatněním v praxi (96 % absolventů Automobilní školy Zábřeh do roka sežene práci). 

Získáš snadno práci (Absolventi technických oborů jsou dnes nedostatkové zboží na trhu práce).  

Co u nás můžete studovat? 

Maturitní obory:  Autotronik / Autotronička, Dopravní prostředky  

Učební obory:  Autoelektrikář, karosář, mechanik opravář motorových vozidel, autolakýrník 

Pomaturitní obory: Diagnostika silničních vozidel (VOŠ)  

 

   

 

Hotelová škola Vincenze Priessnitze a Obchodní akademie 

Jeseník 

Málo nudy, hodně smíchu – Hotelovka v Jeseníku 
www.hotelovkajes.cz 

  
 
6 důvodů, proč u nás studovat: Zahraniční praxe se zajímavým finančním ohodnocením, 

připojení studia a praxe, možnost ročního pomaturitního studia ve Francii, spolupráce 

s Univerzitou Palackého v Olomouci, nově i studium polského jazyk, krásné prostředí Jeseníků.  

Maturitní obory: 

Hotelnictví 

Obchodní akademie (se zaměřením na zahraniční obchod)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.spsa-za.cz/
http://www.hotelovkajes.cz/


 
 

 
 

Moravská vysoká škola o.p.s. 

Nastartujeme Vás k úspěchu 
https://www.spsa-za.cz/ 

 
 

Výuku sestavujeme tak, aby uplatnitelnost našich absolvent byla co nejvyšší. Nyní přesahuje 

hranici 99%, což by nebylo možné bez propojení s praxí, možnosti online výuky nebo 

individuálnímu přístupu ke každému studentovi.  

Student, náš zákazník. Absolvent, náš partner.  

Studijní programy:  

Bc. Ekonomika a management 

Ing. Ekonomika a management 

 

Anglické studijní programy:  

BC. Economics and Management 

Ing. Economics and Management  

 

 
 

Dům zahraniční spolupráce 
                    https://www.dzs.cz/ 
 

 
 

 

Našim hlavním cílem je usnadňovat mezinárodní spolupráce ve vzdělávání a podporovat 

zapojení co nejširšího spektra jednotlivců i institucí do mezinárodních aktivit. Poskytujeme 

informační, poradenské a analytické služby pro všechny cílové skupiny v oblasti vzdělávání.   

https://www.spsa-za.cz/
https://www.dzs.cz/

