
Burza práce a vzdělání v Olomouckém kraji bude v online podobě. 

Medailonek konkrétní společnosti/školy bude umístěný na stránkách https://burzapav.cz/,  pod záložkou vystavovatelé dle vybraného sídla společnosti/školy. 

Pro představu již můžete nahlédnout na průběžnou aktualizaci na webové stránky https://burzapav.cz/vystavovatele-jesenik.

NÁZEV 

ZAMĚSTNAVATELE
NÁZEV NABÍDKY POPIS NABÍDKY KONTAKT 

NABÍDKA JE URČENA 

PRO

FENIX TRADING S.R.O.
-------------------------------------------------------------------

*aktuální nabídku sledujte na webových stránkách 

firmy a ÚP 

Největší výrobce elektrických topných 

systémů. 100% český holding FENIX 

GROUP sdružuje dalších 12 firem po 

celé Evropě.

V Jeseníku vyrábí sálavé topné panely 

ECOSUN, kabelové ropné systémy 

ECOFLOOR a domovní bateriová 

úložiště AES.

https://www.fenixgroup.cz/                                                  

Tel.: +420 584 495 111
Absolventy, SOU, SŠ, VŠ 

ASSMONT s.r.o.

Svářeč, Technolog svařování, Pomocný dělník ve 

výrobě, Montážní dělník (práce ve výškách), Svářeč 

pro celosvětové projekty, Manipulační dělník 

logistiky, Provozní elektrikář,  Strojní palič       

ASSMONT s.r.o., založená v krásném 

prostředí Jeseníku v roce 2017, je 

součástí mazinárodní společnosti 

působící na trhu od roku 2001 v oblasti 

výroby a montáže ocelových 

konstrukcí a regálových systémů 

špičkové kvality. 

https://www.assmont.com/ Absolventy, SOU, SŠ, VŠ 

Řetězářna a.s. Řetězář

Řetězárna a.s., má své sídlo v obci 

Česká Ves. Ve společnosti v současné 

době pracuje cca 220 zaměstnanců, 

převážně ve dvou a třísměnném 

provozu. Hlavním výrobním 

programem společnosti je výroba a 

svařování článkových řetězů. 

https://www.retezarna.cz/cz/ Absolventy, SOU, SŠ, VŠ 

Krajské ředitelství policie 

Olomouckého kraje 
Vrchní referent (strážmistr), Policista/tka

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. 

https://www.policie.cz/krajska-

reditelstvi-policie-olomoucky-

kraj.aspx

Absolventy,  SŠ, VŠ 

WTC Písečná s.r.o.
Svářeč ocelových konstrukcí, Strojní dělník,                     

Obsluha CNC obráběcích strojů

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, 

traktorové nosiče kontejnerů PORTÝR.

Mobil: + 420 724 981 824

Tel.: + 420 584 403 102

E-mail: info@wtc-pisecna.eu 

https://www.wtc-pisecna.eu/

Absolventy SOU, SŠ 

Unistav Stavby s.r.o. Pracovník ve stavebnictví, Zedník 

Jsme stavební společnost působící více 

jak 30 let na trhu. Baví nás kompletní 

stavařské umění a vážíme si každé 

nové příležitosti k zdokonalování sebe 

sama. Realizujeme vše od výstavby "na 

zelené louce" přes rekonstrukce až po 

sanaci historických budov. Stručně 

řečeno - nic nám není cizí. 

https://unistavstavby.cz/ Absolventy, SOU, SŠ, VŠ 

Česko-slezská výrobní, a.s.

Dělnické profese

Svářeč kovů, Instalatér stavební, Stolař - Truhlář 

Provozní elektrikář - údržba budov a strojního zařízení

Dělník/dělnice strojírenské výroby

Aplikátor PUR pěny

Operátor se zaměřením na elektro, Zámečník

Pracovník/pracovnice úklidu konstrukcí budov

Výrobní úsek

Konstruktér - statik

Asistent/asistentka výrobně technického ředitele

Konstruktér - technolog

Největší společnost na JESENICKU, 

zabývající se výrobou obytných a 

sanitárních kontejnerů s 25 letou 

historií. Jsme moderní, stále se 

rozvíjející firma, která má 

zaměstnancům stále co nabídnout. 

Tel. +420 584 487 411

E-mail.	info@csv.cz         

http://www.csv.cz/

Absolventy, SOU, SŠ, VŠ 

Schrothovy léčebné lázně 

s.r.o.

Všeobcná sestra/bratr, Kuchař/ka, Pomocná síla v 

kuchyni, Číšník/servírka, Rehabilitační lékař/ka, Lékař 

dermatovenerologie, Lékař interna, Fyzioterapeut

Klimatické léčebné lázně s rodinnou 

atmosférou v centru turistické 

destinace.

https://www.lazne-

lipova.cz/inpage/kontakty/
Absolventi, SOU, SŠ, VŠ

Warex spol. s r.o.

Montážní dělník/dělnice automobilových nástaveb, 

Obsluha CNC ohraňovacího lisu, Svářeč, Obsluha 

ručního pálení, Lakýrník, Stavební dělník, 

Vodoinstalatér - dělník ve výrobě

Výrobce modulových staveb, 

ocelových konstrukcí a výměnných 

nástaveb. Zabývá se i pronájmem 

obytných kontejnerů.

Na trhu je již 30 let. To znamená 

mnoho zkušeností, mnoho realizací a 

jasné know-how.

https://warex.cz/kontakt/ Absolventy, SOU, SŠ, VŠ 

Priessnitzovy léčebné lázně 

Jeseník, a.s.

Kuchař/ka, Číšník/servírka, Cukrář/ka, Zdravotní 

sestra/bratr, Fyzioterapeut/ka, 

Priessnitzovy léčebné lázně leží 

uprostřed nedotčené přírody 

Rychlebských hor a Hrubého Jeseníku a 

jsou prvním vodoléčebným ústavem 

na světě. Unikátní klima pozitivně 

působí především na onemocnění 

dýchacích cest, štítné žlázy i 

psychických poruch. 

https://www.priessnitz.cz/ Absolventy, SOU, SŠ, VŠ 

Ondřejovická strojírna a.s.
--------------------------------------------------------------------

*aktuální nabídku sledujte na webových stránkách 

firmy a ÚP 

Ondřejovická strojírna ze skupiny 

ONDSTROJ vyrábí tlaková zařízení pro 

chemický, petrochemický, 

potravínářský průmysl a rafinerie z 

celého světa. Je největším 

producentem těchto zařízení v České 

republice s ročním obratem přes 250 

milionů Kč. 

https://www.ondrstroj.cz/ Absolventy, SOU, SŠ, VŠ 

Kofola a.s.
--------------------------------------------------------------------

*aktuální nabídku sledujte na webových stránkách 

firmy a ÚP 

Kofola - FMCG - Udržitelnost - Výroba - 

Výzkum - Logistika - Obchod - 

Marketing - PR

https://www.kofola.cz/ Absolventy, SOU, SŠ, VŠ 
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NÁZEV ŠKOLY NÁZEV NABÍDKY POPIS NABÍDKY KONTAKT 
NABÍDKA JE URČENA 

PRO

Střední průmyslová škola 

Jeseník
Den otevřených dveří: 11.11.2021

Maturitní obory                                

Učební obory                              

Svářečské Kurzy                             

Erasmus +                                           

Stipendium

https://www.soje.cz/ ZŠ

Střední škola Gastronomie a 

služeb 

Den otevřených dvěří: Návštěva školy je možná 

kdykoliv po domluvě 

Maturitní obory                         

Farmářské obory                  

Gastronomické a potravinářské                

Nástavbové studium

https://www.sosjesenik.cz/ ZŠ, SŠ (Nástavbové studium)

Univerzita Obrany v Brně 
Dny otevřených dveří FVL a FVT: 6.11. 2021. 

2.12.2021, 13.1.2022, 3.3. 2022                                   

FVZ: 4.12.2021 a 15.1. 2022

Fakulta vojenského leadershipu  

Fakulta vojenských technologií    

Fakulta vojenského zdravotnictví

https://www.unob.cz/ SŠ

Ostatní                    NÁZEV 

ORGANIZACE
NÁZEV NABÍDKY POPIS NABÍDKY KONTAKT 

NABÍDKA JE URČENA 

PRO

ÚŘAD PRÁCE ČR 
IPS (Informačně poradenské středisko)                    

Zprostředkování zaměstnání
------------------------------------------------- https://www.uradprace.cz/

ZŠ, SOU, SŠ, VŠ, ABSOLVENTY, 

ZAMĚSTNAVATELE, UCHAZEČE 

O ZAMĚSTNÁNÍ

OKRESNÍ HOSPOŘÁDSKÁ 

KOMORA JESENÍK
----------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------- http://www.ohk.jesenik.com/ --------------------------------------

SVAZ DOPRAVY A PRŮMYSLU 

ČESKÉ REPUBLIKY
----------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------- https://www.spcr.cz/ --------------------------------------

V případě dotazů se můžete obrátit na 

pracovníky Úřadu práce v Jeseníku: 

Poradkyně Email Telefon 

Ing. Ivana Pavlovová ivana.pavlovova@uradprace.cz 950 121 495, 770 160 714

Bc. Alena Jedličková alena.jedlickova1@uradprace.cz 950 121 487

Bc. Šárka Korytářová sarka.korytarova@uradprace.cz 950 121 451

Tuto tabulku najdete na www.burzapav.cz, sledujte nás i na Facebooku #BurzaPaV
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