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Vážení návštěvníci Burzy práce a vzdělání,

v  tomto katalogu najdete základní informace 
jako seznam všech vystavovatelů, mapu expozic 
a krátké představení více než padesáti velkých 
organizací, z  nichž většina nabízí perspektivní 
zaměstnání v  nejrůznějších profesích. Katalog 
obsahuje také medailonky organizátorů, kterým 
tímto děkuji za spoluorganizaci již šestého ročníku 
burzy. Další informace ohledně volných míst, výběru 
studijního nebo učebního oboru a  mnoho dalšího 

najdete na webech www.uradprace.cz a www.burzapav.cz.

Ing. Jiří Šabata, ředitel
Krajské pobočky ÚP ČR v Olomouci

Úřad práce České republiky (ÚP ČR) je 
partnerem v těchto oblastech: hlášení volných 
pracovních míst, zprostředkování zaměstnání, 
poradenství k  volbě či změně povolání, 
rekvalifikace i dalšího profesního vzdělávání.

ÚP ČR zajišťuje výplatu podpor v nezaměstnanosti, nepojistných sociálních 
dávek i příspěvků zaměstnavatelům na zvýšení zaměstnanosti. ÚP ČR dále 
nabízí ochranu zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, 
soustavně monitoruje a vyhodnocuje situaci na trhu práce a zabezpečuje 
řadu dalších agend na základě zákona o  zaměstnanosti, zákona o  státní 
sociální podpoře, zákona o pomoci v hmotné nouzi a podle dalších právních 
předpisů.

Informační a poradenské středisko pro volbu 
povolání (IPS) je součástí ÚP ČR a  poskytuje 
bezplatné poradenské služby všem občanům, 
kteří potřebují poradit při volbě a  změně 
povolání, popřípadě při získání či zvýšení 
kvalifikace.
Telefonní kontakt: 950 141 441/950 141 454



Hospodářská komora České republiky je 
jediným zákonným zástupcem podnikatelů 
a v české společnosti hluboce zakořeněnou 
a prestižní institucí.

Sdružuje 16 000 členů organizovaných v 60 komorách v regionech a ve 
119 oborových asociacích. Více než 60 ze 100 největších českých firem 
je členem HK ČR. Jedná se taktéž o jedinou podnikatelskou organizaci, 
která disponuje celorepublikovou regionální sítí.

Krajská hospodářská komora Olomouckého kraje (KHK OK)  vznikla 
v  roce 1999 a  funguje jako dobrovolné sdružení čtyř okresních 
hospodářských komor v  Olomouckém kraji. Důvodem jejího založení 
bylo zajistit jednotné zastupování zájmů podnikatelů na úrovni kraje.

Mezi aktivity KHK OK patří podpora podnikání, exportu, technického 
vzdělání i všech ostatních aktivit spojených s podnikáním. Mimo jiné KHK 
OK provozuje kontaktní místo Czech Point, Premid Point (Mýto CZ), 
Projekt Režim Ukrajina, ověřování certifikátů o původu zboží a karnetů 
ATA a  Právní elektronický systém (PES). V  čele KHK OK stojí předseda 
a viceprezident HK ČR Ing. Bořivoj Minář, který je zkušeným exportérem.

www.khkok.cz
Sídlo: Jeremenkova 1211/40, Hodolany, 779 00 Olomouc,

E: khkok@khkok.cz



Svaz průmyslu a  dopravy ČR je nestátní, 
dobrovolnou, nepolitickou organizací, 
sdružující zaměstnavatele a  podnikatele 
v České republice.

SP ČR je největším zaměstnavatelským svazem, který reprezentuje 
rozhodující část českého průmyslu. Minulý rok oslavil 100 let své existence, 
svou tradicí navazuje na Český svaz průmyslníků založený v roce 1918.

Je tzv. povinným připomínkovým místem k  návrhům mnoha právních 
předpisů ovlivňujících hospodářskou, sociální a environmentální legislativu.
Jeho posláním je ovlivňovat hospodářskou a  sociální politiku vlády 
České republiky s cílem vytvářet optimální podmínky pro dynamický rozvoj 
podnikání v ČR a hájit společné a individuální zájmy svých členů, a to také 
v rámci evropských a mezinárodních organizací.

Své priority definuje a hájí v těchto oblastech: legislativní proces a právní 
prostředí; podmínky pro investice; trh práce; vzdělávání; výzkum, vývoj 
a inovace; rozvoj digitální ekonomiky; energetická politika; doprava; životní 
prostředí; podpora exportu; daně; fondy EU a Evropská unie.

V Olomouckém kraji Svaz průmyslu a dopravy ČR sdružuje zaměstnavatele 
z  různých průmyslových  odvětví, například strojírenského, 
automobilového, elektrotechnického, chemického, dopravy a  logistiky, 
informačních technologií, kovodělného, hutního, cementářského a dalších.

Hlavním úkolem regionálního zastoupení je monitorovat a  hájit zájmy 
a potřeby členské základny v Olomouckém kraji a na základě toho iniciovat 
a  rozvíjet spolupráci se státní správou, samosprávou, vzdělávacími 
institucemi a dalšími regionálními organizacemi.

Burzy práce a  vzdělání v  Olomouckém kraji jsou příkladem takovéto 
regionální aktivity Svazu a  dobrým příkladem spolupráce s  regionálními 
partnery ve prospěch zaměstnavatelů a odborného školství.

Více informací o Svazu průmyslu a dopravy ČR najdete na www.spcr.cz.
Kontakt na regionální zastoupení Svazu průmyslu a dopravy:

Richard Koubek, regionální manažer; E: rkoubek@spcr.cz; M: 733 643 511
Adresa: Kosmonautů 8, 779 00 Olomouc
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ZAMĚSTNAVATELÉ
 1. ADM Olomouc s. r. o.
 2. Albert Česká republika, s. r. o.
 3. ALPER a. s.
 4. ALW INDUSTRY, s. r. o.
 5. ARRIVA MORAVA a. s.
 6. Armáda České republiky, 

Ministerstvo obrany
 7. AVL Moravia s. r. o.
 8. BRASTY GROUP s. r. o.
 9. Česká pošta, s. p.
10. DGPack s. r. o.
11. Dopravní podnik města Olomouce, a. s.
12. DT Mostárna, a. s.
13. Edwards, s. r. o.
14. FARMAK, a. s.
15. Flowserve Czech Republic, s. r. o.
16. GEMO a. s.
17. Generali Pojišťovna a. s.
18. Globus, v. o. s.
19. HELLA AUTOTECHNIK NOVA, s. r. o.
20. Honeywell Aerospace
  Olomouc s. r. o.
21. HOPI s. r. o.
22. HOTELPARK STADION a. s.
23. HŽP a. s.
24. IDS – Inženýrské a dopravní stavby 

Olomouc a. s.
25. IP systém a. s.
26. John Crane a. s.
27. Kaufland Česká republika v. o. s.
28. Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna 

Insurance Group

29. Koyo Bearings 
  Česká republika s. r. o.
30. KP – KOPRO s. r. o.
31. Lázně Slatinice a. s.
32. MAKOVEC a. s.
33. Městská policie Olomouc
34. Miele technika s. r. o.
35. MUBEA – HZP s. r. o.
36. Nemocnice Šumperk a. s.
37. Nestlé Česko s. r. o.
38. Penny Market s. r. o.
39. Policie České republiky, Krajské 

ředitelství policie Olomouckého 
kraje

40. PSP Machinery s. r. o.
41. Robertshaw CZ Limited, 
  odštěpný závod
42. S+C ALFANAMETAL s. r. o., koncern
43. Senior Flexonics Czech s. r. o.
44. Siemens, s. r. o.
45. Smurfit Kappa Olomouc s. r. o.
46. SSI Schäfer s. r. o.
47. Statutární město Olomouc
48. Toray Textiles Central Europe s. r. o.
49. TRUMF International s. r. o.
50. TRUSS ALUMINIUM FACTORY a. s.
51. UNEX a. s.
52. Veolia Energie ČR, a. s.
53. WEBA Olomouc, s. r. o.
54. WINDMÖLLER & HÖLSCHER 

Machinery k. s.
55. Zemědělské družstvo Unčovice

ORGANIZÁTOŘI, PORADENSTVÍ A DALŠÍ ORGANIZACE
56. BESIP, Ministerstvo dopravy
57. Krajská hospodářská komora Olomouckého kraje
58. Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj se 

sídlem v Ostravě
59. Okresní správa sociálního zabezpečení Olomouc
60. Svaz průmyslu a dopravy České republiky
61. Úřad práce ČR – Krajská pobočka a kontaktní pracoviště Olomouc

SEZNAM VYSTAVOVATELŮ
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ŠKOLY
 1. Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín
 2. Střední odborná škola Litovel, Komenského 677
 3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště služeb Velký Újezd, s. r. o.
 4. Střední škola elektrotechnická, Lipník nad Bečvou, Tyršova 781
 5. Střední škola gastronomie a farmářství Jeseník
 6. Střední škola gastronomie a služeb, Přerov, Šířava 7
 7. Střední škola logistiky a chemie, Olomouc, U Hradiska 29
 8. Střední škola polytechnická, Olomouc, Rooseveltova 79
 9. Střední škola řezbářská, Tovačov, Nádražní 146
10. Střední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4
11. Střední škola technická, Přerov, Kouřílkova 8
12. Střední škola technická a zemědělská Mohelnice
13. Střední škola zemědělská a zahradnická, Olomouc, U Hradiska 4
14. Střední škola železniční, technická a služeb, Šumperk
15. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela 

Pöttinga a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Olomouc
16. Švehlova střední škola polytechnická Prostějov
17. Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Uničov
18. Střední průmyslová škola stavební, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 257
19. Střední průmyslová škola strojnická Olomouc
20. Střední průmyslová škola elektrotechnická, Mohelnice, Gen. Svobody 2
21. Střední průmyslová škola Hranice
22. Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2
23. Univerzita obrany v Brně
24. Univerzita Palackého v Olomouci 
25. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
26. Vysoká škola logistiky o. p. s.
27. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc, 

Božetěchova 3
28. Vyšší odborná škola a Střední škola automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6
29. Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově

MAPA EXPOZIC
Na další straně se nachází mapa expozic pro Vaši snadnou orientaci. 
Mapa expozic je očíslována dle těchto seznamů, které jsou řazeny abecedně.

  ZAMĚSTNAVATELÉ

  ŠKOLY
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ADM Olomouc s. r. o.
Work Safe Today, Be Here Tomorrow
Sídlo: Olomouc, Hamerská 681/50
Web: www.adm.com
Odvětví: Potravinářství
Poptávané profese: chemik operátor, elektrikář 
s osvědčením na vysoké napětí, strojní mechanik, 
provozní a procesní inženýr

ADM Olomouc s. r. o. je jedním z  největších dodavatelů jedlých rostlinných 
olejů v ČR. Lisujeme a rafinujeme olej z řepky a slunečnice. Naše produkty míří 
k průmyslovým výrobcům finálních produktů, jako jsou balené oleje v lahvích, 
majonézy, saláty, smažené a fritované výrobky a celá řada dalších.

Albert Česká republika, s. r. o.
Pracoviště: Pobočky po celé České republice
Sídlo: Praha 5, Radlická 117
Web: www.albert.cz
Odvětví: Obchod
Poptávané profese: prodavač/ka specialista

ALPER a. s.
Jsme důvěryhodný partner pro Vaši 
budoucnost
Sídlo: Prostějov, Vrahovická 4530
Web: www.alper.cz
Odvětví: Strojírenství
Poptávané profese: kovář, údržbář, elektrikář

Navrhujeme a  vyrábíme zápustkové výkovky z  nejkvalitnější oceli. Jsme 
Aktivní, Lepší, Produktivní, Efektivní a Rozumní. Pokud potřebujete kvalitní 
zápustkové i volné výkovky, jste na správném místě.
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ALW INDUSTRY, s. r. o.
Sídlo: Olomouc, U panelárny 594/6C
Web: www.alw.cz
Odvětví: Slévárenství
Poptávané profese: lisař, tavič, pracovník 
apretace, dělník lakovny, údržbář, kontrolor, 
nástrojař, formíř

ALW INDUSTRY, s. r.  o. – Slévárna hliníku je komerční slévárna pro tlakové lití. 
Slévárna byla založena v  roce 1994 a  vychází z  tradice strojírny. 
V  březnu 2006 získala společnost ALW INDUSTRY,  s.  r.  o. certifikaci pro 
automobilový průmysl ISO TS 16949, od dubna 2008 certifikaci systému 
environmentálního managementu podle ISO 14001. Díly pro tlakové lití se 
používají hlavně v automobilovém průmyslu, jiné v zemědělství. Produkce 
najde své zákazníky na území České republiky, druhá má své zákazníky 
na mezinárodním trhu (Německo, Velká Británie, Rakousko, Francie, Polsko, 
USA, ...).

ARRIVA MORAVA a. s.
Jsme Arriva. Pojďte řídit s námi!
Sídlo: Ostrava, Vítkovická 3133/5
Pobočky: Olomoucký kraj - Olomouc, Prostějov, 
Litovel, Šumperk, Zábřeh, Mohelnice, Jeseník, 
Přerov, Hranice
Web: www.ariva.cz
Odvětví: Doprava a spoje
Poptávané profese: řidič/řidička

Arriva je jednou z  největších dopravních společností v  Evropě, která 
ve 14 evropských zemích zaměstnává přes 60 000 lidí a ročně přepraví více 
než 2,4 miliardy cestujících. Od roku 2010 je součástí koncernu Deutsche 
Bahn.
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Ministerstvo obrany
Armáda České republiky
„Staň se profesionálem.“
Rekrutační pracoviště Olomouc
Sídlo: Olomouc, Dobrovského 6
Web: www.kariera.army.cz
Odvětví: Obrana a bezpečnost
Poptávané profese: voják z  povolání: 
střelec, vojenský kuchař, vojenský řidič, 
vojenský skladník, pilot vrtulníku, specialista 
kybernetických sil, lékař praporního 
obvaziště, komisař kriminální služby, vojenský 
elektromechanik, vojenský pyrotechnik a další

Armáda České republiky, 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 
na kariera.army.cz!

AVL Moravia s. r. o.
Válcový dynamometr – Výzva pro skutečné 
techniky
Sídlo: Hranice, Tovární 605
Web: www.avl.com, www.avl.jobs.cz
Odvětví: Strojírenství, elektrotechnika
Poptávané profese: konstruktér, servisní 
inženýr, montér, elektromechanik

Společnost AVL Moravia v  Hranicích vyrábí, vyvíjí, dodává a  zprovozňuje 
válcové dynamometry – zařízení, které umožňuje simulaci podmínek zatížení 
při reálné jízdě vozidla v  laboratorních podmínkách a  slouží k  testování 
motocyklů, osobních, užitkových i nákladních vozidel. K zákazníkům patří 
vývojová centra renomovaných výrobců automobilů, univerzity, testovací 
centra a certifikační úřady. Zaměstnává více než 280 zaměstnanců.
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BRASTY GROUP s. r. o.
E-shop, který má styl
Sídlo: Olomouc, Velkomoravská 479/19
Web: www.brasty.cz
Odvětví: Obchod
Poptávané profese: operátoři zákaznického 
servisu, skladníci, specialisté se zaměřením 
na marketing

Internetový obchod zaměřený na prodej značkového zboží v  segmentu 
krása a  móda. Rychle rostoucí společnost působící, již v  deseti zemích 
Evropy, je jedním z největších prodejců hodinek ve střední Evropě.

Česká pošta, s. p.
Každý den přijímáme, převážíme 
a  doručujeme radosti, starosti nebo důležité 
informace.
Pracoviště: Pobočky v Olomouckém kraji
Sídlo: Praha, Politických vězňů 909/4
Web: www.ceskaposta.cz
Odvětví: Doprava a spoje
Poptávané profese: doručovatel listovní pěší, 
doručovatel listovní motorizovaný s  řízením, 
doručovatel balíkový motorizovaný s  řízením, 
pracovník vnitřní služby, klientský pracovník

Každý rok doručíme přes 250 milionů zásilek do 2 kg, 69 milionů těch 
doporučených a zprostředkujeme více než 40 milionů peněžních transakcí. 
To vše se nám daří hlavně díky lidem, kteří u nás pracují. Je nás více než 
30 000 a všichni neustále pracujeme na tom, abychom byli i nadále špičkou 
v oboru.
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DGPack s. r. o.
Vyrábíme obaly pro Vaše jídlo
Sídlo: Kralický Háj, Průmyslová zóna B
Web: www.dgpack.eu
Odvětví: Plastikářství
Poptávané profese: tiskař, operátor výroby, 
technolog tisku, obchodní zástupce

DGPack je dceřiný závod firmy DANAFLEX, která je největší výrobce 
flexibilních obalů v Rusku. Jsme jeden z nejmodernějších polygrafických 
závodů na světě. Aktuálně expandujeme na evropský trh a  hledáme 
kolegy, kteří se chtějí realizovat, být u  zrodu nového podniku a  růst 
společně s námi.

Dopravní podnik města Olomouce, a. s.
S Vámi, po celý život.
Sídlo: Olomouc, Koželužská 563/1
Web: www.dpmo.cz
Odvětví: Doprava a spoje
Poptávané profese: elektromontér, řidič 
autobusu, řidič tramvaje

Provozujeme městskou hromadnou dopravu v Olomouci a okolí a patříme 
k  nejvýznamnějším provozovatelům veřejné dopravy v  Olomouckém 
kraji. Ročně přepravíme cca 57,5 mil. cestujících na 8 tramvajových 
a 25 autobusových linkách.

DT Mostárna, a. s.
Kvalita a spolehlivost.
Sídlo: Prostějov, Dolní 3137/100
Web: www.dtmo.cz
Odvětví: Strojírenství
Poptávané profese: zámečník, svářeč kovů, 
konstruktér, mistr výroby

Tradiční výrobce ocelových silničních a železničních mostů a průmyslových 
hal. Naše výrobky jsou v celé Evropě, v Austrálii i v USA.
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Edwards, s. r. o.
First in mind – first in choice.
Sídlo: Lutín, Jana Sigmunda 300
Web: www.edwards.jobs.cz
Odvětví: Strojírenství
Poptávané profese: CNC obráběč kovů, 
vývojový inženýr, technolog, montážní dělník

Edwards je světovým lídrem v  poskytování unikátních řešení v  oblasti 
vakuových technologií. Společnost poskytuje špičkové pracovní prostředí, 
nadstandardní úroveň bezpečnosti a zdraví při práci, konkurenceschopné 
mzdy a benefity, etickou a přátelskou firemní kulturu.

FARMAK, a. s.
The Essential is Inside.
Sídlo: Olomouc, Na vlčinci 16/3
Web: www.farmak.cz
Odvětví: Farmacie, Chemie
Poptávané profese: chemik operátor, syntetik, 
technolog, analytik, specialista jištění jakosti

Chemicko-farmaceutická společnost zaměřená na vývoj, výrobu 
a  marketing aktivních farmaceutických  ingrediencí – léčivých látek, 
chemických meziproduktů a specialit.

Flowserve Czech Republic, s. r. o.
Experience In Motion.
Sídlo: Olomouc, Železniční 512/7
Web: www.flowserve.com
Odvětví: Strojírenství
Poptávané profese: CNC operátor

Společnost Flowserve je uznávaným světovým lídrem v oblasti vývoje, výroby 
a dodávek čerpadel, ventilů a ucpávek. Svým zákazníkům poskytuje své služby 
v širokém spektru, zejména v oblasti těžby a zpracování ropy a zemního plynu, 
průmyslu chemickém, energetickém a  dalších průmyslových odvětvích. 
Našich více než 18 000 zaměstnanců v 55 zemích denně dokazuje úspěšné 
propojení globálního dosahu s lokální přítomností.
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GEMO a. s.
Pojďte stavět budoucnost s námi!
Sídlo: Olomouc, Dlouhá 562/22
Web: www.gemo.cz
Odvětví: Stavebnictví
Poptávané profese: instalatér, tesař, zedník, 
stavební zámečník, elektromontér, stavbyvedoucí, 
přípravář/ka výroby, rozpočtář/ka

Česká stavební společnost GEMO a. s. patří se svými cca 500 kmenovými 
zaměstnanci ke špičkám v oboru pozemního stavitelství. Od r. 1990 mění 
přítomnost v  budoucnost vytvářením nového a  moderního životního 
prostoru při realizaci bytové výstavby, výrobních prostor či obchodních 
center v ČR a na Slovensku.

Generali Pojišťovna a. s.
Aktivně chránit a zlepšovat lidské životy.
Pracoviště: Olomouc, Mišákova 468/41
Sídlo: Praha 2, Bělehradská 299/132
Web: www.generali.cz
Odvětví: Finančnictví, pojišťovnictví
Poptávané profese: přepážkový pracovník, 
odborný poradce, specialisté v  pojišťovnictví, 
administrativní pozice

Generali Pojišťovna a.  s. je komplexní pojišťovnou, pro kterou pracuje 
bezmála 2 000 zaměstnanců a spolupracovníků v celé ČR. Svým klientům 
nabízíme v  oblasti životního i  neživotního pojištění rozsáhlý servis 
a bezplatné poradenství při volbě optimálního pojistného krytí. Klademe 
důraz na individuální přístup ke klientům a jejich potřebám.
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Globus ČR, v. o. s.
Pracoviště: Olomouc, Pražská 248/39
Sídlo: Praha, Kostelecká 822/75
Web: www.globus.cz
Odvětví: Obchod
Poptávané profese: prodavač, pekař, cukrář, 
řezník, kuchař

Jsme obchod, který neprodává jen zboží od dodavatelů, ale má také svoji 
vlastní výrobu – pekárnu, řeznictví a také restauraci. Můžete si tak u nás koupit 
čerstvé pečivo, které zde vyrábíme, uzeniny přímo z  naší výroby a  v  naší 
restauraci přímo před Vámi připravíme na minutkovém baru jídlo.

HELLA AUTOTECHNIK NOVA, s. r. o.
Technology with vision
Sídlo: Mohelnice, Družstevní 338/16
Web: www.hella.jobs.cz
Odvětví: Elektrotechnika
Poptávané profese: seřizovač, procesní 
inženýr, logistický inženýr, výrobní inženýr, 
elektronik (SW/HW), IT specialista

Společnost HELLA v  České republice se zaměřuje jak na výrobu předních 
světlometů a  zadních skupinových svítilen do automobilů nejprestižnějších 
světových automobilek, tak prostřednictvím jednoho z největších technických 
center v  rámci skupiny HELLA, také na vývoj světelné techniky a  elektroniky 
následně vyráběné v závodech skupiny HELLA po celém světě.
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Honeywell Aerospace Olomouc s. r. o.
The Future is what we make it.
Sídlo: Hlubočky – Mariánské Údolí, Nádražní 400
Web: www.honeywell.jobs.cz
Odvětví: Strojírenství
Poptávané profese: CNC obráběč kovů, 
soustružník, svářeč TIG, ruční kompletář, 
kontrolor kvality

Navrhujeme, vyrábíme a  opravujeme části motorů letadel, které denně 
přepraví milióny lidí po celém světě. Ve strojírenské výrobě patříme mezi 
špičku v leteckém průmyslu.

HOPI s. r. o.
Pracoviště: Kralice na Hané, Háj 328
Sídlo: Klášterec nad Ohří, Pražská 673
Web: www.hopi.cz
Odvětví: doprava a spoje, logistika, zásobování
Poptávané profese: skladový pracovník, řidič 
nákladního automobilu, operativní dispečer

Zákazníkům nabízíme skladování, kompletaci dodávek, administrativní 
a archivační služby, centrální skladování obalů, aj. Uskladnění zboží ve všech 
teplotních režimech. Vlastní vozový park, pravidelně modernizovaný.

HOTELPARK STADION a. s.
„Kvalita je důvěra“
Sídlo: Olomouc, Legionářská 21
Web: www.nh-olomouc.eu
Odvětví: Ubytovací a hostinská činnost
Poptávané profese: recepční, kuchař, číšník, 
servírka, barman/ka, pokojská

NH Collection Olomouc Congress hotel nabízí ubytování ve 137 pokojích. 
Kongresové centrum až pro 1 500 osob. Umístění hotelu, moderní design, 
stylová atmosféra a  široká nabídka služeb, dělá NH Collection Olomouc 
Congress unikátním projektem na úrovni celé České republiky.
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HŽP a. s.
Umíme vyrobit dobré pružiny, na kterých 
spočívá bezpečnost cestujících a tíha nákladů.
Sídlo: Prostějov, Dolní 3137/100
Web: www.hzp.cz
Odvětví: Strojírenství
Poptávané profese: obráběč kovů, strojní 
zámečník, elektromechanik

Jsme předním evropským výrobcem šroubových, listových a parabolických 
pružin pro automobilový a  železniční průmysl. HŽP a. s. je česká firma 
spadající do skupiny Třinecké železárny – Moravia Steel.

IDS – Inženýrské a dopravní stavby 
Olomouc a. s.
„Jsme IDS Olomouc, stabilní česká společnost 
realizující významné železniční, mostní 
a silniční stavby“
Sídlo: Olomouc, Albertova 21
Web: www.ids-olomouc.cz
Odvětví: Stavebnictví
Poptávané profese: stavební dělník, tesař, 
traťová, montér, svářeč, řidič nákladního vozidla, 
mistr, stavbyvedoucí, manažer výrobní přípravy

Jsme IDS Olomouc ryze česká společnost, působící na dopravním 
a stavebním trhu od roku 1996. Provádíme výstavbu nových dopravních, 
liniových a  kolejových staveb, či rekonstrukci stávajících, včetně 
zajištění jejich údržby. Dále stavíme mosty, umělé stavby, inženýrské sítě 
a průmyslové objekty.
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IP systém a. s.
Halové a vícepodlažní stavby
Sídlo: Olomouc, U panelárny 573/3
Web: www.ipsystem.cz
Odvětví: Stavebnictví
Poptávané profese: železář, betonář, stolař, 
stavební montážník, montážní svářeč

Olomoucká společnost IP systém a.s. není pouhou stavební firmou. Její 
přidanou hodnotu tvoří především vývoj a vlastní výroba železobetonových 
konstrukcí, které se stávají základem staveb, jež společnost realizuje.

John Crane a. s.
Sídlo: Lutín, Jana Sigmunda 78
Pobočka: Hněvotín, Na statkách 593/17
Web: www.smiths.com, 
www.johncrane.jobs.cz
Odvětví: Strojírenství
Poptávané profese: obráběč kovů, konstruktér, 
inženýři technických oborů, inženýři kvality

John Crane: Naše technická řešení zvyšují spolehlivost a provozuschopnost, 
takže naši zákazníci dokáží uspokojit celosvětovou poptávku po energiích. 
Pokud toužíte poprat se s  výzvami předloženými největšími světovými 
dodavateli energií, pak jste na správné cestě.
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Kaufland Česká republika v. o. s.
Je v nás mnohem více, než se na první pohled 
může zdát.
Sídlo: Praha, Bělohorská 2428/203
Pracoviště: Olomouc, Šternberk a  další 
pobočky
Web: www.kaufland.cz
Odvětví: Obchod
Poptávané profese: asistent prodeje, 
koordinátor prodeje, vedoucí obchodního 
domu

Dlouhodobě jsme jedničkou v potravinovém retailu. Kromě 133 prodejen 
po celé České republice jsme celkem v  7 státech Evropy a  nově také 
expandujeme do Austrálie. Za jeden z  největších úspěchů loňského roku 
považujeme získání ocenění Top Employer Česká republika 2019 a  Top 
Employer Europe 2019.

Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna 
Insurance Group
Pro život, jaký je
Sídlo: Praha, Pobřežní 665/21
Pracoviště: Olomouc, Studentská 3
Web: www.koop.cz
Odvětví: Pojišťovnictví
Poptávané profese: pojistný matematik, 
analytik kontrolingu, přepážkový pracovník, 
finanční poradce, trainee stážista (pro 
absolventy VŠ)

Jsme univerzální pojišťovna s 28 letou tradicí a více než 2,5 mil. klientů, 
která nabízí plný sortiment služeb a všechny standardní druhy pojištění 
pro občany, drobné firmy i velké podniky. Jsme česká firma se stabilním 
zázemím skupiny Vienna Insurance Group, která zaměstnává více než 4 000 
zaměstnanců. Našim zaměstnancům nabízíme rozumnou pracovní dobu, 
smysluplnou práci, prostor pro realizaci, jistotu a prestiž a hlavně velmi 
nadstandardní ohodnocení a řadu benefitů.
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Koyo Bearings Česká republika s. r. o.
Sídlo: Bystrovany, Pavelkova 253/5
Web: www.koyobearings.cz
Odvětví: Strojírenství
Poptávané profese: operátor výroby, operátor 
CNC

Koyo Bearings ČR s. r. o. představuje spojení japonské kvality a  tradiční 
strojírenské výroby a  pracuje zde více než 500 zaměstnanců. Pokud 
se chcete podílet na výrobě ložisek pro špičkové vozy jako je Jaguar, Ferrari, 
Volvo a další, neváhejte kontaktovat personální oddělení.

KP – KOPRO s. r. o.
Sídlo: Prostějov, Průmyslová 3143/5
Web: www.kp-kopro.cz
Odvětví: Plastikářství, strojírenství
Poptávané profese: seřizovač vstřikolisu, 
manipulant, nástrojař, obsluha CNC strojů, 
EDM obrábění

V  KP – KOPRU se zabýváme výrobou plastových komponentů a  díky 
vlastní nástrojárně jsme schopní realizovat i  externí poptávky na výrobu 
forem. V  obchodě jsme kvalitním a  kvalifikovaným partnerem, který řeší 
zakázky flexibilně a  komplexně. Vážíme si každého našeho zaměstnance, 
jeho spokojenost je pro nás prioritou. Přijďte se informovat na práci u nás 
a prohlédnout si naši výrobu i Vy!
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Lázně Slatinice a. s.
Profesionální péče, rodinné prostředí, šetrně 
k přírodě.
Sídlo: Slatinice 29, 783 42
Web: www.lazneslatinice.cz
Odvětví: Lázeňství, Hotelnictví, Zdravotnictví
Poptávané profese: kuchař/ka, pomocná 
síla do kuchyně, fyzioterapeut/ka, masér/ka, 
recepční, všeobecná sestra, sanitář/ka, technik 
údržby, pokojská, servírka/číšník

Prvotřídní rehabilitaci, účinný přírodní vodní zdroj, skvělou péči a příjemnou 
rodinnou atmosféru naleznete v Lázních Slatinice u Olomouce. Lázně 
Slatinice jsou první léčebné lázně v České republice, které získaly akreditaci 
pro zdravotnická zařízení.

MAKOVEC a. s.
Kvalita s tradicí
Sídlo: Prostějov, nám. T. G. Masaryka 201/23
Web: www.makovec.cz
Odvětví: Potravinářství, Obchod
Poptávané profese: řezník – uzenář, pracovník 
výroby, řidič nákladního automobilu, prodavač/ka, 
údržbář, sanitární pracovník

Od roku 1991 společnost Makovec a. s. zpracovává maso a vyrábí uzeniny, 
tepelně opracované i  neopracované masné výrobky. Nabízíme široký 
sortiment specialit i tradičních výrobků. Téměř všechny naše výrobky jsou 
bez lepku a vyrobeny v té nejlepší kvalitě.

Městská policie Olomouc
Sídlo: Olomouc, Kateřinská 779/23
Web: www.mp-olomouc.cz
Odvětví: Obrana a bezpečnost
Poptávané profese: strážník

Městská policie Olomouc zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku 
na území města.
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Miele technika s. r. o.
Immer Besser – vždy lepší
Sídlo: Uničov, Šumperská 1348
Web: www.miele.cz/vyrobnizavod
Odvětví: Elektrotechnika
Poptávané profese: obecně technické profese 
– montážní dělníci, skladníci, konstruktéři 
a další

Německá společnost Miele patří mezi nejvýznamnější výrobce špičkových 
spotřebičů pro domácnost i profesionální využití. Již od roku 1899 se řídí 
heslem „vždy lepší“, které klade na sebe i své produkty. V uničovském závodě 
vyrábí sušičky prádla, myčky nádobí a pračky s horním plněním.

MUBEA – HZP s. r. o.
Light.Efficient.Global
Sídlo: Prostějov, Rovná 4708
Web: www.pracemubea.cz
Odvětví: Strojírenství
Poptávané profese: dělník ve výrobě – 
obsluha strojů a  zařízení, údržbář strojů 
a  zařízení, kontrolor kvality, procesní inženýr, 
projektový inženýr

Patříme mezi největší výrobce autokomponent se specifickým know-
how zaměřeným na snižování hmotnosti automobilů. Dodáváme všem 
význačným světovým výrobcům. V  Prostějově zaměstnáváme více než 
1 300 zaměstnanců, kterým poskytujeme stabilní povolání ve vysoce 
automatizovaném výrobním prostředí s perspektivou kariérního růstu.
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Nemocnice Šumperk, a. s.
Léčíme rozumem, ale i srdcem.
Sídlo: Šumperk, Nerudova 640/41
Web: www.nemocnicesumperk.cz
Odvětví: Zdravotnictví
Poptávané profese: lékař, všeobecná 
sestra, praktická sestra, zdravotní laborant, 
fyzioterapeut, sanitář, kuchař

Nemocnice Šumperk a. s. je všeobecnou nemocnicí s  rozsáhlou lůžkovou 
a  ambulantní složkou poskytující základní i  specializovanou zdravotní 
péči až pro 200 tisíc obyvatel. Je držitelem akreditace pro specializované 
vzdělávání, titulu Baby Friendly Hospital nebo ocenění Human Employer.

Nestlé Česko s. r. o.
Pracoviště: Závody Olomouc, Holešov, Krupka, 
Prievidza
Sídlo: Praha, Mezi vodami 2035/31
Web: www.karieravnestle.cz
Odvětví: Potravinářství
Poptávané profese: operátor/ka výroby

Nestlé je největším výrobcem potravin a nápojů na světě. Domov nacházíme 
ve 189 zemích světa, kde zaměstnáváme 328 000 zaměstnanců. V  Česku 
vyrábíme cukrovinky pod značkami Orion, Kofila, Margot, Bon Pari, JOJO 
a další. Na Slovensku kulinářské výrobky Maggi a Carpathia.

Penny Market s. r. o.
Pracoviště: Pobočky v Olomouckém kraji
Sídlo: Radonice, Počernická 257
Web: www.penny.cz
Odvětví: Obchod
Poptávané profese: prodavač / pokladní, 
zástupce vedoucího prodejny

Společnost Penny Market s.  r.  o. působí na českém trhu více než 20 let. 
S počtem více než 380 prodejen jsme jedničkou na diskontním trhu. Klademe 
hlavní důraz na zaměstnance, kterým umožňujeme vzdělávání a  další růst 
na všech úrovních. Na našem úspěchu se podílí přes 7 000 pracovníků.
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Policie České republiky, Krajské ředitelství 
policie Olomouckého kraje
Pomáhat a chránit
Sídlo: Olomouc, Třída Kosmonautů 189/10
Pracoviště: v rámci všech územních odborů
(Olomouc, Přerov, Prostějov, Šumperk, Jeseník)
Web: www.policie.cz
Odvětví: Obrana a bezpečnost
Poptávané profese: policista

Jsme jedním z  největších zaměstnavatelů v  ČR a  také jedním 
z  nejspolehlivějších. Můžeš si vybrat místo v  celé republice. Nebojíš 
se pomáhat a chránit? Přidej se k nám.

PSP Machinery s. r. o.
Staňte se součástí tradice!
Sídlo: Přerov, Kojetínská 3186/79
Web: www.pspmachinery.cz
Odvětví: Strojírenství
Poptávané profese: soustružník, horizontkář,
karuselář, strojní zámečník, svářeč, rýsovač,
lakýrník, kontrolor kvality, brusič nástrojů, 
zakružovač, mistr strojírenské výroby

V PSP Machinery navazujeme na dlouholetou strojírenskou tradici na 
Přerovsku. Ve dvou výrobních halách s  ojedinělými stroji a vybavením 
jsme schopní vyrobit a dodávat složitá zařízení velkých rozměrů s využitím 
v důlním, hutním či energetickém průmyslu. Naše výrobky putují doslova 
do celého světa. Nabízíme dobře placenou práci, odbornost, individuální 
přístup a přátelské kolektivy.
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Robertshaw CZ Limited, odštěpný závod
Ovládáme bílou techniku
Sídlo: Šternberk, Dlouhá 2152/4
Web: www.robertshaw.com
Odvětví: Elektrotechnika
Poptávané profese: operátor výroby, 
elektroúdržbář, skladník, technolog výroby, 
referent zákaznického servisu

Robertshaw je mezinárodní výrobní společnost, která má 11 výrobních závodů 
a 2 R & D centra na 3 kontinentech a celkem 6 800 zaměstnanců po celém světě. 
Výrobky ze šternberského závodu jsou určeny především do bílé techniky, 
ale také do automobilového průmyslu. Ročně vyrobíme přes 15 milionů kusů 
výrobků, které se exportují do celého světa. Mezi hlavní zákazníky společnosti 
patří Whirlpool, Electrolux, Bosch – Siemens, John Deere a další.

S+C ALFANAMETAL s. r. o., koncern
S+C je znakem kvality a bezpečnosti
Sídlo: Tršice 126
Web: www.schmidt-clemens.com
Odvětví: Slévárenství
Poptávané profese: brusič, CNC operátor, 
slévač

Slévárna S+C ALFANAMETAL je součástí nadnárodní skupiny s odbornými 
znalostmi v  metalurgickém sektoru od roku 1879. Je jedním z  předních 
světových dodavatelů zařízení pro chemický a  petrochemický průmysl 
se zaměřením na kusovou a malosériovou výrobu ze speciálních materiálů.
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Senior Flexonics Czech s. r. o.
Sídlo: Olomouc, Průmyslová 733/9
Web: www.seniorflexonics.cz
Odvětví: Strojírenství, automobilový průmysl
Poptávané profese: operátor výroby a  další 
technické nevýrobní pozice jako je technik 
údržby, technolog, konstruktér a inženýr kvality

Společnost Senior Flexonics Czech s. r. o. je světovým leaderem ve  výrobě 
komponentů a  trubkových systémů pro automobilový průmysl. Stavíme 
na etických normách a  principech společenské odpovědnosti. Ceníme 
si vyváženosti mezi pracovním a soukromým životem našich zaměstnanců.

Siemens, s. r. o., odštěpný závod 
Elektromotory Mohelnice
Přidej se k nám a otáčej s námi světem!
Sídlo: Mohelnice, Nádražní 25, Nádražní 30
Web: www.siemens.cz
Odvětví: Elektrotechnika
Poptávané profese: technické profese 
jako např. konstruktér, technolog, obsluha 
výrobních zařízení

Siemens patří mezi největší elektrotechnické firmy v České republice a již 
více než 125 let je nedílnou součástí českého průmyslu a zárukou moderních 
a  inovativních technologií. Se svými vice než 13 000 zaměstnanci se řadí 
mezi největší zaměstnavatele v  Česku. V  Mohelnici sídlí největší závod 
na výrobu nízkonapěťových asynchronních elektromotorů v  Evropě. 
Strategická vize směřování společnosti je zaměřena na elektrifikaci, 
automatizaci a digitalizaci.
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Smurfit Kappa Olomouc s. r. o.
Open the future
Sídlo: Olomouc, Průmyslová 799/18
Web: www.smurfitkappa.com/cz
Odvětví: Výroba vlnitého papíru a  lepenky, 
papírových a lepenkových obalů
Poptávané profese: strojníci – seřizovači 
výrobních linek, pomocníci tiskaře

Jsme číslem 1 v Evropě ve výrobě vlnité lepenky, hladké lepenky a obalů 
Bag-In-Box a  jsme jediným panamerickým výrobcem hladké lepenky 
a obalů z vlnité lepenky.

SSI Schäfer s. r. o.
Sídlo: Hranice, Tovární 325
Web: www.ssi-schaefer.cz
Odvětví: Strojírenství
Poptávané profese: elektromontér, montážní 
dělník, skladník, obsluha CNC strojů, zámečník 
– svářeč, konstruktér

Hranická pobočka, založená v roce 1996, je největším výrobním závodem 
v  celém koncernu SSI Schäfer. Firma se specializuje na zařízení provozů 
a  dílen a  je tak vedoucím dodavatelem vysoce kvalitních automatických 
skladovacích systémů nejen v Evropě.

Statutární město Olomouc
Sídlo: Olomouc, Horní náměstí 583
Web: www.olomouc.eu
Odvětví: Veřejná správa



30

Toray Textiles Central Europe s. r. o.
I díky Vám budou létat
Sídlo: Prostějov, Průmyslová 4235/4
Web: www.toray.cz
Odvětví: Textilnictví
Poptávané profese: operátor výroby

Jsme předním světovým výrobcem textilu. Vyrábíme 100% polyesterovou 
tkaninu pro textilní aplikace, 100 % polyamidovou tkaninu pro výrobu airbagů 
a 100% recyklovatelné hliníkové desky pro bezvodý ofsetový tisk.

TRUMF International s. r. o.
Pracoviště: Dolní Újezd 157 (u  Lipníka nad 
Bečvou)
Sídlo: Brno, Cejl 38
Web: www.trumf.cz
Odvětví: Potravinářství
Poptávané profese: produktový technolog, 
produktový manažer, obchodní manažer, laborant

TRUMF International s.  r.  o. je česká společnost založená v  roce 1992. 
Společnost se zaměřuje nejen na výrobu, ale také vývoj a prodej koření, směsí 
koření a  kořenicích přípravků pro potravinářský průmysl. Produkty značky 
TRUMF jsou vyváženy do mnoha zemí střední, východní Evropy a Asie.

Truss Aluminium Factory a. s.
Práce pro zábavu
Sídlo: Olomouc, Hybešova 1226/30
Web: www.taf.cz, www.kariera.taf.cz
Odvětví: Strojírenství
Poptávané profese: svářeč – TIG, operátor 
strojů, přípravář výroby

Řadíme se mezi největší výrobce hliníkových konstrukcí na světě. Naše 
výrobky mají mnoho možností využití. Nejvíce se používají v  zábavním 
průmyslu – od velkých koncertů známých kapel, přes divadla a sportovní 
akce až po speciální projekty (např. nový druh solárních elektráren). Jsme 
rodinná firma s  více jak 20letou historií a  osobním přístupem ke svým 
zaměstnancům, která rozšiřuje svůj tým.
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UNEX a. s.
Provozovny: Olomouc, Řepčínská 35/86
Uničov, Brníčko 1032
Sídlo: Ostrava, Porážková 1424/20
Web: www.unex.cz, www.prace.unex.cz
Odvětví: Strojírenství, Slévárenství
Poptávané profese: horizontář, karuselář, 
obsluha CNC, seřizovač CNC, kontrolor jakosti, 
tavič, kovář, provozní elektrikář, provozní 
zámečník, průmyslový inženýr

Strojírensko-metalurgická skupina UNEX je světově uznávaný výrobce 
kolesových rýpadel, zkušený dodavatel komponent těžkého strojírenství, 
dlouhodobý partner předních světových společností a  jeden z největších 
zaměstnavatelů v regionu.

Veolia Energie ČR, a. s.
„Staňte se součástí naší skupiny a  dívejte se 
společně s námi na svět, jaký ho chceme.“
Pracoviště: Olomouc, Tovární 839/46
Sídlo: Ostrava, 28. října 3337/7
Web: www.vecr.cz
Odvětví: Teplárenství a energetika
Poptávané profese: strojník (energetických 
zařízení, chemické úpravy vody, pracovních 
strojů, TG), provozní elektrikář, provozní 
zámečník, topič, topič – operátor, operátor 
elektro MaR, specialista řízení výroby, technik 
přípravy a ekonomie výroby, dispečer

Vyrábíme a  dodáváme teplo, elektřinu a  chlad. Jsme jedničkou 
v provozování a v údržbě energetických zařízení. Pro našich 2 200 kolegů 
vytváříme ve  skupině Veolia Energie pracovní prostředí, které umožňuje 
využít co nejvíce energie a talentu pro dosažení společných cílů.
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WEBA Olomouc, s. r. o.
tools ready to go
Sídlo: Bystrovany, K mrazírnám 209/16
Web: www.weba.cz
Odvětví: Strojírenství
Poptávané profese: obráběč kovů, nástrojář, 
operátor výroby, konstruktér

WEBA – absolutní specialista v  oblasti tváření za tepla a  vývoje i  výroby 
lisovacích a  tvářecích nástrojů pro konstrukční díly s  vysokou a  nejvyšší 
pevností pro přední světové výrobce a  dodavatele pro automobilový 
průmysl. Nejmodernější technologie a kvalifikovaní specialisté.

WINDMÖLLER & HÖLSCHER
Machinery k. s.
Férový zaměstnavatel
Sídlo: Kralice na Hané, Háj 374
Web: www.wuh.cz
Odvětví: Strojírenství
Poptávané profese: strojní zámečník, 
zámečník brusič, elektrotechnik, servisní 
technik, skladník, měřící technik

Windmöller & Hölscher patří k  předním výrobcům strojů a  systémů 
k výrobě a zpracování flexibilních obalů. Našim zákazníkům nabízíme široké 
spektrum strojů a  systémů zaměřených na extruzi fólií, tisk a  zpracování 
obalů. Závod v Prostějově zaměstnává téměř 600 zaměstnanců.
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Zemědělské družstvo Unčovice
Zemědělské družstvo Unčovice Váš spolehlivý 
partner
Sídlo: Litovel, Unčovice 53
Web: www.zduncovice.cz
Odvětví: Zemědělství
Poptávané profese: agronom, zootechnik, 
mechanizátor, pracovník v živočišné a rostlinné 
výrobě

Zabýváme se tradiční rostlinnou a živočišnou výrobou, výrobou osiva, 
provozujeme bioplynovou stanici a dále se zabýváme pronájmem 
nemovitostí.

Tiskárna 
EPAVA Olomouc, a. s. 
grafika, CtP, 
archový ofset B1, digitální tisk

DOPISNÍ
PAPÍRY

KALENDÁŘE
VIZITKY,

SAMOLEPKY SLOŽKY OBÁLKY BLOKY LETÁKY KNIHY
SKLÁDANÉ

LÉTAKY POHLEDNICE VSTUPENKY
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PODĚKOVÁNÍ ORGANIZÁTORŮ 
BURZY PRÁCE A VZDĚLÁNÍ V OLOMOUCI

Děkujeme Generali Pojišťovně a.s. a oddělení Ministerstva dopravy ČR BESIP, 
které poskytly simulátory nárazu a převrácení vozidla a společně s Policií České 
republiky, Krajským ředitelstvím policie Olomouckého kraje vytvořily „Zónu 
bezpečí“ před pavilonem A.

Dále děkujeme mediálním partnerům za dlouholetou a vstřícnou spolupráci 
a  společnosti EPAVA Olomouc,  a.  s. za  trpělivost a  pomoc při grafickém 
zpracování tiskových materiálů k burze a za jejich spolehlivé a včasné vytištění. 

Velké díky patří i společnostem Koyo Bearings Česká republika s.  r.  o., 
Senior  Flexonics Czech  s.  r.  o. a John Crane a.  s. (ze skupiny Smiths) 
za finanční příspěvek na tisk tohoto katalogu. 

Nad Burzou práce a vzdělání v Olomouci převzali záštitu hejtman Olomouckého 
kraje Ladislav Okleštěk a primátor statutárního města Olomouce 
Mgr. Miroslav Žbánek, MPA.






