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08:55 – 09:00 Zahájení prezentací
09:00 – 09:20    Česká pojišťovna 
09:20 – 09:40 ČSOB 
09:40 – 10:00     Komerční banka 
10:00 – 10:20   COMMERZBANK
10:20 – 10:40      Barclays
10:40 – 11:00    ICZ
11:00 – 11:20       Hewlett – Packard
11:20 – 11:40    MSD IT Global Innovation Center 
11:40 – 12:00 GoodData 
12:00 – 12:20 Artin Solutions
12:20 – 12:40 ZOOM International
12:40 – 13:00 Pregis
13:00 – 13:20 EY
13:20 – 13:40 KPMG Česká republika 
13:40 – 14:00 Accenture
14:00 – 14:20 Sefira 
14:20 – 14:40 IBM 
14:40 – 15:00 Seznam.cz
15:00 – 15:20 Salsita 
15:20 – 15:40 NCR Česká republika
15:40 – 16:00 CGI IT Czech Republic 
16:00 – 16:20 CertiCon 
16:20 – 16:40 Gemalto 
16:40 – 17:00 EmbedIT (Home Credit International)
17:00 – 17:20 O2 Czech Republic 

Program prezentací – Malá aula

Změna programu vyhrazena.

Den firem pro matematiku a informatiku
pondělí 23. listopadu 2015, 9:00 – 17:30 hod.

Den firem pro matematiku a informatiku
pondělí 23. listopadu 2015, 9:00 – 17:30 hod.

Více informací na www.careermarket.czVíce informací na www.careermarket.cz
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Plánek rozmístění

sektor A
1. Careermarket.cz (organizátor)

2. Accenture

3. Commerzbank

sektor E
38. Deloitte Advisory

39. Aon Central and Eastern Europe

40. Ataccama

sektor B
4. seznam.cz

5. EmbedIT

6. ČsOB

7. DCIT

8. ARTIN

9. Česká pojišťovna

10. Gemalto

11. IBM

12. Komerční banka

13. KPMG

14. MsD IT  
Global Innovation Center

Den firem pro matematiku  
a informatiku 23. 11. 2015
Malostranské náměstí 25 
Praha 1, 1. patro
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prezentačních stánků

sektor D
28. CertiCon

29. Hewlett - Packard

30. PwC Česká republika

31. Pregis

32. GoodData

33. ICZ

34. Ricardo

35. ZOOM International

36. Tipsport

37. Škoda Auto 

sektor C
15. Javlin

16. NCR

17. České Radiokomunikace

18. O2 Czech Republic

19. CGI IT

20. mgm technology partners

21. EY

22. sefira

23. salsita

24. Barclays

25. Unicorn

26. CA Technologies

27. Alza.cz

MsD



Accenture je globální společnost poskytující 
odborné služby v oblasti manažerského 
poradenství, technologických služeb a 
outsourcingu prostřednictvím svých více než 
358 000 pracovníků ve více než 120 zemích. 
Díky kombinaci jedinečných zkušeností a 
komplexních znalostí napříč všemi odvětvími 
a podnikovými funkcemi, doplněnými o rozsáhlý 
výzkum nejúspěšnějších světových fi rem, 
spolupracuje Accenture se svými klienty tak, 
aby jim pomohla stát se vysoce výkonnými 
organizacemi jak v oblasti podnikání, tak ve 
veřejném sektoru. Tržby společnosti dosáhly 
31 miliard USD za fi skální rok končící 31. 
srpnem 2015. Pražská pobočka byla otevřena 
v roce 1991 a v současnosti Accenture v České 
republice zaměstnává přibližně 1900 pracovníků.

Co nabízíme?
• Zajímavou práci v mezinárodních 

týmech na různorodých 
projektech v České republice i na 
v zahraničí. 

• Moderní tréninkový program 
s možností stálého vzdělávání 
a práci s nejmodernějšími 
technologiemi 

• Osobního karierního konzultanta, 
který Ti bude asistovat s vývojem 
a směrem Tvé kariéry

• Jasně defi novaný proces 
kariérního růstu založený na 
pravidelném a transparentním 
hodnocení výkonu pracovníků 

• Skvělé kolegy a multikulturní 
prostřední s využitím a rozvojem 
jazykových dovedností

• Unikátní fi remní kulturu 
založenou na respektu k 
jednotlivci a utvářenou naším 
etickým kódem. 

• Možnost účasti na projektech 
zaměřených na pomáhání lidem 
pomocí různých charitativních 
aktivit společnosti 

• Zábavu a skvělý tým lidí na 
různých fi remních akcích. 

• Atraktivní fi nanční ohodnocení 
a téměř vždy pracovní úvazek na 
dobu neurčitou

• Širokou škálu zaměstnaneckých 
výhod a fi remních slev. 

Co požadujeme?
Consulting je výzvou pro schopné 
absolventy VŠ s analytickými 
dovednostmi a logickým myšlením. 
Technology je příležitostí pro 
budoucí IT odborníky se znalostí 
programovacích jazyků. 
Operations je šancí pro 
středoškoláky i vysokoškoláky se 
znalostí alespoň dvou světových 
jazyků. 

Základní požadavky 
pro divizi Consulting: 
• VŠ vzdělání technického a 

ekonomického směru.
• Znalost anglického a českého/ 

slovenského jazyka. 
• Znalost práce s PC, hlubší IT 

znalosti výhodou. 
• Ochota týmové práce, fl exibilita, 

ochota cestovat.

Základní požadavky 
pro divizi Technology: 
• SŠ nebo VŠ vzdělání 

(nejlépe technického směru).
• Komunikativní znalost 

anglického jazyka. 
• IT znalosti 

(Oracle, Java, SQL, .NET...). 
• Ochota týmové spolupráce, 

fl exibilita.

Základní požadavky 
pro divizi Operations: 
• SŠ nebo VŠ vzdělání 

(nejlépe ekonomického směru).
• Velmi dobrou znalost jednoho 

evropského jazyka a angličtiny. 
• Znalost práce na PC (MS Offi  ce). 
• Orientace na zákazníka 

a odolnost vůči stresu. 
• Schopnost pracovat v týmu.

Kontakt:
Svůj strukturovaný životopis spolu 
s průvodním dopisem zasílejte 
na jobs@accenture.com.
Více informací o otevřených 
pozicích naleznete na: 
http://www.accenture.cz/kariera.

Be greater than.
Bring your talent and passion to a global organization 
at the forefront of business, technology and innovation. 
Collaborate with diverse, talented colleagues and leaders 
who support your success. Help transform organizations 
and communities around the world. Sharpen your skills 
through industryleading training and development, 
as you build an extraordinary career. Discover how 
great you can be. Visit accenture.cz/career



About us
We are an independent IT company, member of Commerzbank Group. Our location is in 
Prague City Center and we deliver software development and IT operations to Commerz-
bank AG‘s business units in the UK and Germany.

To fi nd out more about us, please visit our website: www.commerzsystems.com

www.commerzsystems.com

www.istockphoto.de

CS letak IT jobs A5 FIN-5.indd   1 10.11.2015   17:46:00

Who are we looking for:
Are you interested in exciting and challenging work in the IT environment of a leading international 
bank? Do you eager to learn, develop and grow? Then we are the right place for you! We are looking 
for talented individuals at all stages of their career level – whether you are a student or fresh graduate.

Still studying?
For students we offer interesting part time jobs or 
internships where you can become a part of vari-
ous IT projects and gain unique experience.

Recently graduated?
For fresh graduates we offer full time jobs 
throughout IT sectors – from creative develop-
ment to agile production teams.

We offer:
- Friendly international environment
- Stability and security of a large corporate
- Career development programmes
- Technical trainings
- Soft skills developent
- Interesting bonus system

Please send your CV in English anytime to GS-IT-HR@commerzbank.com 
and we will get back to you soon.
Commerz Systems GmbH, Charles Square Center, Karlovo náměstí 2097/10, 
Nové Město, 120 00 Praha 2.

www.commerzsystems.com

www.istockphoto.de

CS letak IT jobs A5 FIN-5.indd   2 10.11.2015   17:46:00



více info na www.alza.cz/kariera
Staň se jedním z nás!

KDO JSME?
Jsme největší obchod s počítači a elektroni-
kou v ČR a SR. Jako lídr na trhu zaměst-
náváme více než 800 zaměstnanců, z toho 
více jak 80 IT odborníků. Abychom šli
s dobou a mohli tak dále růst, používáme
k naší práci nejmodernější technologie a postupy.

KOHO HLEDÁME?
Hledáme ty nejlepší, kteří berou výzvy za své
a nebojí se přijít s vlastními nápady. Uplatnění
u nás nalezne jak zkušený IT specialista, tak šikov-
ný student či absolvent.

Aby Ti to u nás šlo, měl/a bys mít:

NA ČEM PRACUJEME?
•  Kompletní vývoj vlastního IS, který pokrývá drtivou většinu business procesů
•  Mobilní verze e-shopu, aplikace pro Android, iOS, Windows Phone
•  Vývoj a fungování vlastního webového enginu
•  Data mining, segmentace, webová analytika
•  Další zajímavé projekty čekající na vás

PRÁCE NÁS BAVÍ!
•  Pracujeme pro lídra na trhu – nebojíme se být v mnoha ohledech první a nacházet netradiční řešení
•  Jsme tým profesionálů ve svém oboru a rádi své znalosti sdílíme s ostatními
•  Máme moderní a pohodlné pracoviště s možností zacvičit si ve fi remní posilovně, zahrát si fotbálek
    nebo zdolat naši boulderovou stěnu
•  …nejsme jen kolegové, rádi spolu trávíme i volný čas

•  Logické, analytické a tak trochu „out of the box“ myšlení
•  Ochotu učit se novým věcem a neustále se vzdělávat
•  Pozitivní přístup a perfektní komunikační schopnosti
•  Motivaci vytvářet velké věci a být jejich součástí

Aon Benfield CEE Analytics
Aon Benfield is the world’s premier reinsurance intermediary and capital
advisor, providing clients with integrated capital solutions and services
and advanced analytical services such as financial modelling,
catastrophic modelling and model development.

WE OFFER:
 Interesting and dynamic role in the global reinsurance industry.
 Training to our advanced analytical tools (including to ReMetrica, our actuarial

stochastic modelling tool) and knowledge exchanges with other offices 
(London, Paris,...)

 Opportunity to work for the market leader in the CEE and related projects 
world-wide. 

 Competitive salary and attractive benefits package.

The Actuarial team
Provides the clients with studies covering all classes of Life and Non-Life reinsurance,
including traditional and non-traditional reinsurance solutions. The team’s expertise includes wide
range of topics, including reinsurance pricing and optimization, portfolio stochastic modeling,
exposure and experience analyses and using reinsurance solutions for capital management,
especially in Solvency II regulations.

The Impact Forecasting
Impact Forecasting LLC is a catastrophe model development center of excellence within Aon
Benfield whose seismologists, meteorologists, hydrologists, engineers, mathematicians, GIS
experts, finance, risk management and insurance professionals analyze the financial implications
of natural and man-made catastrophes around the world. Impact Forecasting’s experts develop
software tools and models that help clients understand underlying risks from hurricanes,
tornadoes, earthquakes, floods, wildfires and terrorist attacks on property, casualty and crop
insurers and reinsurers. Impact Forecasting is the only catastrophe model development firm
integrated into a reinsurance intermediary.

The Catastrophe Management
Team deals with the modeling of catastrophe exposures using a wide range of proprietary (Impact
Forecasting) as well as third party catastrophe models (RMS, AIR, EQECAT), covering all
common perils in the CEE (Central and Eastern Europe) region – flood, windstorm and
earthquake. Experts with different scientific backgrounds are dealing with all aspects of
catastrophe modeling, including third party catastrophe models evaluation, portfolio optimization
and reinsurance pricing studies.
In an ever changing world, the Analytics team is trying to help Aon Benfield clients to make
informed decisions in an uncertain future.

ARE YOU INTERESTED? 
Please contact: zuzana.sarsonova@aon.cz
Aon Benfield | Vaclavske namesti 19 | Praha 1, 110 00 | Czech Republic | www.aon.com



Kdo / co je ARTIN? Jsme společnost zabývající se vývojem SW, tedy IT . 
Zaměřujeme se na vývoj (JAVA, .NET), testování, analýzu a projektové 
řízení. Od letošního roku se také  věnujeme (a úspěšně) mobilnímu vývoji. 
Společnost byla založena v roce 1998 v Brně a v Praze fungujeme již 4. rokem. 
Celkově je nás okolo 200, z toho v Praze přes 80 a stále rosteme! . Nikdo se u 
nás nebojí říct svůj názor, jsme otevření a rádi nasloucháme názorům ostatních 
artiňáků.

Nejčastěji nás uvidíte v bankách a telco společnostech na různých projektech. Dle 
naší filozofie „it is in the people“ si zakládáme na lidech, jejich spokojenosti a 
pracovním růstu. Každý má šanci ukázat, co v něm je. Stačí jen pracovat na svém 
rozvoji. Příležitostí je víc než dost. Bez práce nejsou koláče, to ví přeci každý 
, ale i zábava je velmi důležitá! Proto se často potkáváme na různých akcích. 
Většinou začínáme sportem, pokračujeme zajímavými debatami a nečekaně 
končíme někde se sklenkou/půllitrem v ruce . Kdokoliv chce, může celofiremní 
akci vymyslet i zorganizovat. Koho by bavilo chodit jen tam, co uspořádá vedení 
firmy, že? . Jsme poměrně akční (nikoho ale nenutíme!), fungujeme jako tým a 
kopeme za ARTIN. Nevěříš? Přijď to zkusit!

a proč právě my?!
kdo jsme?

… protože jsme upřímní, na nic si nehrajeme a jako 
celek tvoříme skvělý tým! Přidáš sE? 

www.artin.cz

lucie.kotorova@artin.cz | miroslav.hnat@artin.cz | zuzana.faltusova@artin.cz



Join us at Barclays

Why work for Barclays?
Technology is key to the way Barclays does 
business. We move, lend, invest and protect 
money for 48 million customers and clients 
worldwide. We are setting the pace of change in 
global financial services and we are pioneering 
new services, shaping new markets and setting 
new standards across the world.

Our Technology Centre in Prague has grown to 
become a strategic location for development, 
testing and application management, primarily 
serving our Investment Bank. Our aim is to 
develop cutting-edge technology solutions which 
enable the whole bank to move forward and are 
integral to Barclays’ success. By joining us you will 
be helping to create solutions that revolutionise 
the way Barclays does business.

“Barclays recognises that to develop and retain people it’s 
important to both reward great work and give people the 
opportunity to do different things across different teams.” 

Mike Webb - Head of Technology Centre, Prague

We are looking to recruit developers, test automation engineers, 
business analysts, designers, release managers and application 
support specialists.  If your expertise lies in C#, Java, C++, JavaScript, 
HTML5, Hadoop, Messaging, Agile and Test Automation, you may 
be who we are looking for. Visit home.barclays/applyPragueIT
to apply for a role.



Společnost CertiCon, a.s. nabízí široké spektrum služeb v oblasti vývoje softwaru, systémové integrace, 
verifikace a testování softwaru a návrhu analogových a digitálních integrovaných obvodů. Specializujeme se 
zejména na oblasti medicíny (zákazník Medtronic), automobilového průmyslu (Bosch) a telekomunikací 
(Frequentis). Zároveň se ve spolupráci s českými i světovými univerzitami podílíme na výzkumných projektech 
např. v počítačovém vidění (Asekol) či plánování výroby (EADS a Airbus).
 

PŘÍLEŽITOSTI PRO STUDENTY A ABSOLVENTY 

PLNÉ I ČÁSTEČNÉ ÚVAZKY

• Zaměstnání pro absolventy univerzit i bez nutnosti praxe
• Brigády při studiu od 20 hodin týdně pro studenty vyšších ročníků VŠ
• Otevřené pozice ve vývoji SW: programátor C++, C#, Java, Android, iOS, webové technologie
• Nabídka v testování: manuální i automatické testy špičkových aplikací (zejména ve zdravotnictví)
• Možnost spolupráce na bakalářských, diplomových či dizertačních pracích
• Pobočky v Praze (The Blox, Dejvice), Plzeň (VTP, Teslova), Ostrava (The Orchard, Hornopolní)

POŽADUJEME 

• Min. Bc. vzdělání v technickém oboru 
• Min. školní znalost alespoň některého z programovacích jazyků C/C++, C#, Java či skriptovací jazyky
• Ochota učit se nové věci, flexibilita, analytické schopnosti
• Dobrá znalost AJ

NABÍZÍME 

• Zajímavou práci na různorodých projektech 
• Možnost rotace na projektech v rámci společnosti
• Firemní benefity (5 týdnů dovolené, stravenky, příspěvek na pojištění, sportovní akce)
• Zázemí stabilní, úspěšné a rozvíjející se společnosti
• Příležitost vycestovat na zahraniční služební cesty

KONTAKTNÍ INFORMACE
V případě zájmu zašlete životopis na naše HR oddělení: prace@certicon.cz

Volné pozice najdete na našich stránkách: www.certicon.cz nebo na portálu jobs.cz.

SOFTWARE ENGINEERING AND APPLIED RESEARCH

CERTICON® is a U. S. registered trademark of CertiCon a. s.

WE ARE READY 
WHEN YOU ARE

SOFTWARE ENGINEERING AND APPLIED RESEARCH

CERTICON® is a U. S. registered trademark of CertiCon a. s.

WE ARE READY 
WHEN YOU ARE

Make IT with CGI!

Come grow with us by sending your English CV to 
kariera.cz@cgi.com

What we do:
Application Development & Testing  
Customer Relationship Management (CRM)  
Enterprise Resource Planning (ERP)  
Information Security  
Payment Solutions
Systems Integration
Digitization  
Business Consulting & Outsourcing  



Z154143_CRa_letak_kor2_krivky.indd   2 29/09/15   14:08



• získání pracovních 
zkušeností během 
studia

BRIGÁDY

pro studenty
nabídka 

www.prostoriprotebe.cz  |  www.csob.cz  |  www.linkedin.com/company/csob  |  kariera@csob.cz

• seznámení se 
s konkrétním útvarem 
a prostředím banky

• možnost získat 
reálnou představu 
o budoucím 
zaměstnání

STÁŽE

• programy určené pro čerstvé 
absolventy nebo do 1 roku od 
ukončení studia

• trainee programy nabízíme pro 
různá oddělení banky

TRAINEE

• příležitost spolupracovat s ČSOB  
při zpracovávání bakalářské/
diplomové práce

ZÁVĚREČNÉ 
PRÁCE

• nabídka juniorních pozic 
vhodných pro čerstvé 
absolventy bez praxe 
nebo s krátkou pracovní 
zkušeností

Pozice 
vhodné pro 
absolventy

chyťte se svojí šance                        Hned na začátku!

Společnost DCIT, a.s. působí na trhu v oblasti informačních technologií od roku 
1993. Svým zákazníkům poskytuje širokou škálu komplexních služeb ze dvou 
hlavních oblastí, kterými jsou konzultační a auditorské služby v oblasti IT Security 
a vývoj software PROVYS.

IT Security
V oblasti auditorských a konzultačních služeb v IT Security dokončila společnost 
DCIT úspěšně již stovky projektů, mezi našimi klienty najdete prakticky všechny 
významné organizace ze státní správy, banky, pojišťovny, telekomunikační 
společnost, utility - energetika, plynárenství, a jiné.

  Pro absolventy VŠ nabízíme uplatnění na pozicích:
n  Specialista bezpečnosti IT
n  PERL programátor 

Software PROVYS
PROVYS je softwarové řešení pro řízení televizních a rozhlasových stanic, 
prodej reklamního času nebo řízení televizní výroby. Je provozován ve více než 
40 evropských i mimoevropských televizních a mediálních společností. Mezi 
uživatele tohoto systému patří např.: Česká televize, Televize Nova, Barrandov 
TV, SONY Pictures International, ChelloMedia, British Forces Broadcasting, 
RTVS, TV JOJ, POLSAT.

  Pro absolventy VŠ nabízíme uplatnění na pozicích:
n  Junior konzultant IS pro televizní společnosti
n  Junior programátor PL/SQL
n  Junior programátor .NET/C#

Software STReam-CIRCle
Stream Circle je technologicky atraktivní a unikátní on-line streamovací platforma 
video obsahu. Jedná se o nový projekt, pro který hledáme nové kolegy, které baví 
hledat řešení netradičních a složitých problémů, mají chuť a energii vyhrnout si 
rukávy a přispět k rozjezdu nové, unikátní služby.

  Nabízíme uplatnění na pozicích:
n  Junior programátor .NET/C#, JavaScript
n  Junior konzultant

DCIT, a.s.

Více informací naleznete na 
www.dcit.cz, www.provys.com, www.stream-circle.com

DCIT, a.s., Kodaňská 1441/46, 100 10 Praha 10, Česká republika
job@dcit.cz | tel.: +420 234 066 111 | www.dcit.cz





If yes, join us at EY! 
 

• You will work closely with all major financial institutions operating in Europe, Asia and the US 
in the team of 80 professionals. 

• You will gain risk management expertise, such as model development and testing, using 
stochastic processes, time series analysis, decision trees, Markov chains, several types of 
regression and other statistical approaches.  

• You will enhance your coding skills in SQL, SAS, and R.  

• We offer you the possibility to travel for projects abroad and 6 weeks of vacation on top of it. 
 

Junior Statistician / Econometrist wanted 

Are you finishing 
Master’s degree in mathematics or 

statistics? Would you like to use your  
knowledge in practice? 

 

Do you want to be part of one  
of the fastest developing teams  
working for the largest banks  

in the region? 

Contact:   
hr.cz@cz.ey.com 

New York 

London 

Milan 

Moscow 

Contact person: Radka SkavRoňová
Phone: +420 241 051 428
E-mail: recruit.prague@gemalto.com
www: www.gemalto.com 
address: Želetavská 1448/7, Prague 4

Detailed information about our positions you can find on  
http://www.jobs.cz if you search for keyword Gemalto.

If you are interested in this opportunity and meet most of requirements 
please send your Cv in English directly to recruit.prague@gemalto.com.

Gemalto is the world leader in digital security, the top provider and the world’s largest producer of 
complex digital and smart cards solutions, supplier of complex customer solutions and smart card 
services for all major mobile operators, bank houses and public services. With 10,000 employees 
of over 100 nationalities spread across 43 countries, Gemalto is a truly international company. 
Gemalto Prague has become an important part of international Gemalto and still grows in number 
of people but also different teams. The ‘Gemalto Services and R&D’ teams based in Prague are 
oriented mostly on telecommunication, banking and government programs. The Prague office has 
currently over 300 employees of 25 nationalities.

We are looking for smart 
technical graduates – developers, 
testers and system engineers 
– interested in the field of 
digital security and SIM/smart 
cards, with some professional 
experience at school and 
communicative English.

We have currently following  
open positions: 

  Jr. SW Developer Java EE

  Jr. Embedded SW developer

  Jr. SW Validation Engineer/ 
Tester

  Jr. Solution Integration 
Engineer

• opportunity to work in a large international company 
• Possibility to work in friendly environment and to grow professionally within worldwide Gemalto
• Working with latest and continually evolving technologies
• opportunity to travel in Europe and worldwide, work on international projects
• Good opportunities for training and professional growth
• Good financial evaluation (negotiable, depending on experience)
• attractive benefit program

Company Profile:

We are looking for:

We offer:



KDO JSME
Jsme firma s pobočkami v San Franciscu, Praze a Brně a využíváme nejnovější 
technologie k vytvoření moderní vysoce zabezpečené cloudové platformy pro 
extrakci, správu a analýzu podnikových dat. Náš produkt využívá přes 40 % 
společností z žebříčku Fortune 500.

CO DĚLÁME
V GoodData vyvíjíme vysoce dostupné distribuované komponenty v Erlangu 
a Javě, zatímco UX tým designuje novou verzi javascriptové aplikace pro 
datové analytiky. Nedílnou součástí týmu jsou administrátoři, kteří se starají 
o privátní cloud, v němž databáze HP Vertica, Postgres nebo MongoDB mají 
k dispozici desítky TB paměti. Toto vše pak využívá náš algebraický engine, 
který automaticky překládá sofistikované dotazy do SQL, aby uživatelé získali 
znalosti o svých datech co nejrychleji.

STÁŽE V GOODDATA
V GoodData nabízíme stáže pro nadšené 
programátory a Linux administrátory, kteří 
mají zájem prohloubit svoje zkušenosti 
a nastartovat si skvělou kariéru.
Mrkni na QR kód.
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IBM Academic Internship

IBM Academic Internship je prestižní tříměsíční
neplacená stáž pro studenty vysokých škol, kte-
ří chtějí získat praxi v tom, co je baví. Na starost tě
bude mít mentor, s nímž se budeš během stáže
podílet na reálných projektech a učit se se špičko-
vými IBM technologiemi. 

IBM Smarter Univesity

Hledáme studenty, kteří:

Registrace do IBM Smarter University

   ▪  jsou motivovaní a chtějí na sobě pracovat
   ▪  mají zájem se vzdělávat a učit od odborníků 
   ▪  chtějí získat praxi a dělat to, co je bude bavit
   ▪  rádi se zdokonalí v soft-skills dovednostech
      v rámci Soft-skills Academy 

Vyber si jeden z našich nabízených programů!

    ▪  osobní i profesní rozvoj
    ▪  šanci pokračovat v trainee programu
    ▪  zkušenosti z práce na reálných projektech
    ▪  možnost udělat si technické mezinárodně uzná-
       vané certifikace a účastnit se technických školení
    ▪  možnost psát bakalářskou nebo diplomovou práci
    ▪  součástí programu jsou legendární teambuildingy!

Co ti stáž přinese?

IBM Working Experience

NOVINKA! Letos poprvé rozjíždíme i placený
program pro studenty vysokých škol - Working
Experience! Je určen talentům, kteří už během
studia nasbírali relevantní zkušenosti, a chtějí své
dovednosti zúročit mezi těmi nejlepšími v oboru.

Hledáme studenty, kteří:

   ▪  mají zkušenosti, praxi a své dovednosti chtějí
      dále prohloubovat
   ▪  chtějí pracovat s nejnovějšími technologiemi
      z IT světa 
   ▪  mají zájem budovat sít svých kontaktů
   

    ▪  částečný úvazek s odpovídajícím finančním
       ohodnocením
    ▪  spolupráci s odborníky a profesionály nejen z IBM
    ▪  práci na reálných projektech
    ▪  setkání se zákazníky nebo business partnery
    ▪  možnost udělat si technické mezinárodně uznáva-
       né certifikace a účastnit se technických školení

Co ti nabízíme?

WorkingExperience
AcademicInternship

Přihlašování probíhá do 15. listopadu 2015.
Harmonogram, přihlášku, popis jednotlivých pozic a další důležité
informace najdeš na facebookové stránce IBM Smart University
v sekci Volné pozice.

Zimní běh začíná v první polovině lědna 2016.

Pro bližší informace napiš nebo zavolej:

Michaela Trnková
mtrnkova@cz.ibm.com
+420 734 161 548

pracovní doba

softskills       akademie
     kolektiv nadšených     mladých lidí

IBM technologie

mezinárodní      certifikace
inovativní                    prístup

vlastní    mentor
teambuildingy

prestižní   stáž

spolupráce        s experty      z celého svetaˇ

ˇ
 reálné    projekty

IBM Smarter       University

praxe  úspechkariéra ˇ

Nabízíme pozice pro zájemce o programování,
analytiku, obchod, HR i marketing. 

Hledáme zejména konzultanty a nadšence do
oblasti IT bezpečnosti.

P O D P O R A  A   R O Z V O J 
T E C H N I C K Ý C H  T A L E N T Ů

[ PRACOVNÍ 

PŘÍLEŽITOSTI 

PRO STUDENTY ]

[ SEMINÁRNÍ 

TÝMOVÉ PRÁCE 

PRO STUDENTY ]

[ VEDENÍ 

BAKALÁŘSKÝCH 

A DIPLOMOVÝCH 
PRACÍ ]

[ P
ARTNERST

VÍ 

S TECHNIC
KÝM

I 

UNIV
ERZIT

AMI ]

[ PODPORA 

ODBORNÉHO 

ROZVOJE ]

[ ZAJÍMAVÉ ČESKÉ 

I ZAHRANIČNÍ 

PROJEKTY ]

[ PRACOVNÍ STÁŽ V ICZ ]

Kontakt:
www.i.cz
hr@i.cz

Projekt:
Implementace Manažerského 
informačního systému pro 
řízení nemocnic a zdravotnických 
zařízení v Moravskoslezském kraji

ICZ_inzerce_Centrum rozvoje_CIO GP_A5_03.indd   1 20.5.2015   10:15:57



Javlin a.s. je úspěšná česká společnost, 
s pobočkami ve Spojených státech amerických 
a  Velké Británii, zabývající se technologiemi 
a službami v oblasti zpracování dat. Vyvíjíme 
platformu CloverETL, která umožňuje uživatelům 
snadný přístup k nástrojům na správu dat, bez 
ohledu na velikost a složitost těchto dat. 

Máme zákazníky na pěti kontinentech v odvětvích 
jako fi nance, zdravotnictví, telekomunikace atd. 

Na naše technologie spoléhají přední světové 
fi rmy jako IBM, Oracle, Tableau, SalesForce 
a další. 

Pojďte pracovat do společnosti Javlin, leadera 
na trhu zpracování dat, a  získejte zkušenosti 
s daty, které vám v Čechách nenabídne žádná jiná 
společnost. Nabízíme unikátní kariérní příležitosti 
a v případě zájmu i možnost práce v našich 
zahraničních pobočkách. 

Nastartujte svoji kariéru v oblasti dat.
Data.

Najdete nás na webu
www.cloveretl.com/careers

Kontaktujte nás
careers@cloveretl.com

+420 277 003 200

Společnost Javlin díky své desetileté historii nabízí jistotu spolehlivé společnosti a díky zajímavému 
a dynamicky se rozvíjejícímu odvětví i velkou možnost kariérního růstu. Naši zaměstnanci jsou klíčovou 
ingrediencí našeho úspěchu. Snažíme se proto vytvářet prostředí, které zaměstnance motivuje a umožňuje 
podávat nadprůměrné výkony. Zároveň nabízíme příležitost k dalšímu vzdělávání a zlepšování. Náš 
kontinuální růst potvrzuje funkčnost této strategie.

PROČ PRACOVAT PRO JAVLIN

HLEDÁME NOVÉ KOLEGY NA POZICE

Java programátor (vývoj CloverETL)
Konzultant (oblast zpracování dat)

BENEFITY, KTERÉ NABÍZÍME:

Spokojenost našich zaměstnanců potvrzuje dlouhé trvání 
pracovního poměru a nízká míra fl uktuace.  

Game room 
na odreagování 

v práci

Fond benefi tů 
na dovolené 

a relaxační aktivity

Neformální 
struktura

Občerstvení 
na pracovišti

Společné sportovní 
a společenské akce

Flexibilní pracovní 
doba, s možností 

homeoffi ce

Javlin-flyer-A5-HR-jobs--02.indd   1 03.11.15   19:39



Vyber si z nabídky volných pozic a zapoj se do projektů 
pro významné české i mezinárodní společnosti. Využij 
široké škály vzdělávání a rozvoje včetně odborných 
stáží pro studenty čtvrtých a pátých ročníků v rámci 
KPMG Internship Programme.

Studenti a absolventi matematicko-
fyzikálních oborů najdou uplatnění 
v odděleních:

•  Management Consulting (Praha)

   (IT Advisory, Data & Analytics, Business Intelligence)

•  Risk Consulting (Praha)

   (Information Risk Management)

•  Pojistná matematika (Praha)

•  Audit (Praha, Brno, Ostrava)

•  Daňové poradenství (Praha, Brno)

•  Transakce a restrukturalizace (Praha)

© 2015 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech liability partnership and a member fi  rm of the KPMG network of independent member fi  rms affi  liated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Vyber si:
Praha, Brno, Ostrava
České Budějovice

Tvůj příběh
začíná teď 

Kontakt
KPMG Česká republika, s.r.o.
Hana Váchová
Recruitment Specialist
T: +420 222 123 101
E: recruitment@kpmg.cz
kpmg.cz

Neváhej a přihlas se již nyní!
Výběrová řízení probíhají 
od února do května.

Odstartuj svou
kariéru v KPMG
www.pribehzacina.cz

Těšíme se na tvé CV na www.pribehzacina.cz

We are looking for software engineers.  
Talented and smart. 

Your contact:
Kateřina Zobanová
Phone: +420 239 005 107
E-Mail: jobs_cz@mgm-tp.com

Munich - Berlin - Dresden - Grenoble - Hamburg - Cologne - Leipzig - Nuremberg - Prague

mgm technology partners GmbH is focused on the creation, im-
plementation, quality assurance and operation of highly scalable 
applications and business portals.
Our international team of more than 400 colleagues combines 
business expertise and technical competence.

We are looking for individuals who are capable of taking on 
responsibility. Our work is characterized by the commitment and 
engagement of individuals active in implementation driven 
teams. This enables us to take on complex tasks and master 
them in an intelligent manner. Does this outline your capabilities 
and strengths? Then we should get to know each other soon.



Today´s MSD is a global healthcare leader working to help the world be 
well. Through our prescription medicines, vaccines, biologic therapies, 
and animal health products, we work with customers and operate in 
more than 140 countries to deliver innovative health solutions.

Our new IT Global Innovation Center in the heart of Prague with startup 
atmosphere and flat, friendly and collaborative environment offers technology 
professionals like you incredible opportunities to learn from others around 
the world, to challenge yourself, and to enjoy meaningful reward that 
technology careers don´t often bring: the satisfaction of helping to save lives.

We are looking for:

Students with university degree (PhD., MSc or BCs with experience)  
in the following:

  Computer Science    Economics    Engineering 
  Information Technology    Information Security    Mathematics 
  Statistics    and other equivalent fields

In addition, we seek individuals who:
   are fluent English speakers
   are self-organized, well structured
   are energetic and highly motivated
   are able to work independently and with teams across time zones
   have excellent communication skills

We offer:
   position in a leading global healthcare company
   challenging career
   professional growth based on performance
   innovative and flexible working environment
   wide range of benefits

We are building a healthier world.
Be part of it. Apply now.

www.msdit.cz

MsD IT Global Innovation Center, s. r. o.

Riverview Building | Svornosti 3321/2 | 150 00 Prague 5 | Czech Republic



O2_Talentum_A5H.indd   1 30.10.15   10:23

Jsme O2, integrovaný telekomunikační operátor na českém trhu. V současnosti 
provozujeme téměř 8 milionů mobilních a pevných linek. Jako první operátor  
v České republice jsme spustili LTE, síť 4. generace mobilní komunikace. Poskytujeme 
také ICT služby a jako jediní na českém trhu vlastníme datová centra s certifikací Tier III.

InternshIp program
  pro studenty 3. a vyšších ročníků VŠ
  na 12 měsíců
  placená práce na 20 hodin / týdně 

graduate program
  pro absolventy VŠ
  na 12 měsíců
  placená práce na plný úvazek
  možnost rotace

Naše programy mají vždy Něco Navíc:
–  rozvoj  

(školení, exkurze, setkání s managementem)
–  neformální aktivity  

(komunita mladých, nové kontakty)
–  pro ty nejlepší pracovní nabídka

Hledáme ty z vás, kteří mají:
   chuť se dále rozvíjet a vzdělávat
   zájem o digitální technologie
   výborné komunikační a prezentační dovednosti
   předešlou zahraniční studijní či pracovní 

zkušenost (výhodou)
   u Graduate programu požadujeme ukončené 

vysokoškolské vzdělání
 
Hledáme ty z vás, kteří jsou:
   ambiciózní a orientovaní na výsledek
   otevření a flexibilní
   kreativní a motivovaní
   orientovaní na zákazníka
   týmoví hráči

nabízíme požadujeme

KontaKt
tým Talentum 
chcidoo2@o2.cz  |  www.chcidoo2.cz 
Facebook: Kariéra v O2

O2 Czech Republic a.s. 
Za Brumlovkou 266/2, Praha 4, Česká republika

přijímací proces
Zájemci o účast v programech talentum 
procházejí dvoukolovým výběrovým řízením.

Ve druhém kole se koná assessment centrum,  
jehož součástí může být prezentace case study  
a osobní pohovor s budoucím nadřízeným.

Pro více informací nás kontaktujte nebo navštivte stránky  www.chcidoo2.cz

 Svět informačních technologiíSvět informačních technologií

V případě zájmu zašlete životopis a motivační dopis na: kariera@pregis.cz

Kontaktní údaje: 
PREGIS, a. s. | Smetanova 45, Jablonec nad Nisou | www.pregis.cz

> 2000 uživatelů
IS SAP

9 zemí
3 kontinenty

90 zaměstnanců

Stabilní a prosperující 
IT firma.
Poskytujeme komplexní 
implementační 
a konzultační služby 
v oblasti IS a IT.
SAP a ELO DMS
Zákaznická řešení.
Podpora a školení 
uživatelů.
Komplexní outsourcing 
podnikového 
informačního systému.

     Koho 
hledáme?

     Co 
nabízíme?

Šikovné absolventy 
univerzit se zájmem 
o obor.
Studenty vyšších 
ročníků na částečný 
úvazek.
Hlásit se můžete již 
nyní, nastoupit po 
ukončení vysoké školy.
Otevřené pozice: SAP 
konzultanti, vývojáři.

Spolupráci s vysokými 
školami, vedení 
diplomových 
a bakalářských prací.
Program adaptačního 
zapracování 
a odborného růstu.
Sdílení zkušeností, 
interní školení pro 
zaměstnance.
Přátelský kolektiv, 
příjemné pracovní 
prostředí, propracovaný 
systém benefitů.

   Kdo  
jsme?
  



Proč si vybrat PwC?
www.PwCkariera.cz

www.PwCkariera.cz

Vyber si svou stáž. Je to na tobě.

© 2015 PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. V tomto dokumentu, název 
„PwC“ označuje společnost PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o., která je členem sítě společností 
PricewaterhouseCoopers International Limited, z nichž každá je samostatným a nezávislým právním subjektem.

Nezáleží na tom, kterou cestu si u PwC Česká republika zvolíte. Vždy si můžete být jisti, 
že si u nás vytvoříte dlouhodobé vztahy na celou svou profesní dráhu. Poskytneme vám 
příležitost věnovat se oblastem, které jsou pro vás důležité.  
A i když časem změníte své priority a zjistíte, že se chcete odborně věnovat jiné oblasti, 
budeme vás podporovat v rozvoji vaši kariéry i mimo PwC.

Jiří Moser, řídící partner PwC Česká republika, absolvent MATFYZu

Studentům vysokých škol nabízíme možnost pracovat na částečný úvazek,  
a získat tak zajímavou a relevantní praxi v přední auditorské společnosti. 

Požadujeme Nabízíme
•  Studenta/ku 4. nebo vyššího ročníku VŠ 
•  Analytické myšlení 
•  Plynulou znalost českého a komunikativní úroveň 

anglického jazyka 
•  Schopnost pracovat v týmu a vykonávat práci na 

profesionální úrovni 
•  Znalost MS Office 

•  Jedinečnou odbornou pracovní zkušenost 
•  Možnost přechodu na plný úvazek po ukončení 

studia pro studenty posledních ročníků vysoké 
školy 

•  Zajímavou práci pro přední nadnárodní společnost 
a její klienty 

•  Práci v profesionálním týmu 
•  Každodenní využití anglického jazyka 



www.sefira.cz

Hledáte cHytré  
uplatnění v It světě?

nastartujte svojI karIéru u nás!
Více informací získáte  

na telefonním čísle 222 558 558

seFIra spol. s r.o. | antala staška 2027/77 | praha

sefira-stay-a5.indd   1 10/29/2015   10:48:25 AM



Při škole
i po škole
do Seznamu
Hledáme programátory, webmastery, 
výzkumníky, system administrátory,  
produkťáky a další IT nadšence.

A nevadí, jestli ještě studuješ. Vezmeme tě na poloviční úvazek na roční 

Trainee program a zasvětíme tě.

www.kariera.seznam.cz         

e-mail: kariera@�rma.seznam.cz

Twitter: @Seznam_cz

LinkedIn: Seznam.cz

SAP KONZULTANT/PROGRAMÁTOR - JUNIORSAP KONZULTANT/PROGRAMÁTOR - JUNIOR

Přihlásit se můžete na www.zivotniprilezitost.cz, kde také naleznete všechny 
aktuálně nabízené pozice nejen v oblasti IT.

Práce ve ŠKODA AUTO – životní příležitost

Popis činností:
›  Spolupráce na analýze změn podpo-

rovaných pracovních procesů v oblasti 
modulu nebo báze v systému SAP

›  Organizace a podpora testu aplikací 
ve spolupráci s odbornými útvary

›  Základní administrace SAP aplikací
›  Správa a podpora systémových rozhraní
›  Jednoduchý vývoj v programovacím  

jazyce ABAP
›  Spolupráce na mezinárodních projektech 

v regionu střední a východní Evropy

Požadujeme:
›  VŠ - obor informatika/SW inženýrství, 

technické nebo ekonom. obory 
s přesahem na IT

›  Znalost principu vývoje SW
›  Základní znalost struktury ERP systému
›  Zájem o oblast vývoje a podpory 

podnikových systémů a procesů
›  NJ nebo AJ - úroveň B1 (hovorová)
›  Inovativnost a kreativitu
›  Spolehlivost a odpovědnost

Věděli jste, že pod pojmem ŠKODA AUTO se neskrývají pouze automobily, ale i práce 
s množstvím nejmodernějších IT technologií?

Pro rostoucí Kompetenční centrum koncernové úrovně v Mladé Boleslavi hledáme:
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We
Machine Learning!

www.zoomint.com
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