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Plánek rozmístění

Sektor A
1. Careermarket.cz (organizátor)

2. Skupina PPF  
- Home Credit Group a EmbedIT

3. Accenture

Sektor E
38. Sefira

39. MSD IT  
Global Innovation Center

40. McKinsey & Company

Sektor B
4. CertiCon

5. Hewlett Packard  
Enterprise

6. DCIT

7. Commerz Systems Prague

8. ČSOB

9. Komerční banka

10. ČESKÁ TELEVIZE

11. GoodData

12. Valeo

13. EY (Ernst & Young)

14. PwC Česká republika
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PROGRAM PREZENTACÍ
úterý 15. listopadu 2016

Den firem promatematiku
a informatiku

Malá aula
   09:00 Zahájení prezentací
 09:00 – 09:20 ŠKODA AUTO
 09:20 – 09:40 Valeo 
 09:40 – 10:00 Medical Technologies CZ
 10:00 – 10:20 T-Mobile Czech Republic
 10:20 – 10:40 Seznam.cz
 10:40 – 11:00 McKinsey & Company
 11:00 – 11:20 IBM Česká republika
 11:20 – 11:40 Hewlett Packard Enterprise
 11:40 – 12:00 ČESKÁ TELEVIZE 
 12:00 – 12:20 ČSOB
 12:20 – 12:40 UniCredit Business Integrated Solutions
 12:40 – 13:00 Komerční banka
 13:00 – 13:10 Home Credit Group
 13:10 – 13:20 EmbedIT
 13:20 – 13:40 Česká spořitelna 
 13:40 – 14:00 PwC Česká republika
 14:00 – 14:20 Accenture
 14:20 – 14:40 EY (Ernst & Young)
 14:40 – 15:00 Gemalto
 15:00 – 15:20 IceWarp
 15:20 – 15:40 Javlin
 15:40 – 16:00 Natek
 16:00 – 16:20 Billigence Europe 
 16:20 – 16:40 Ataccama
 16:40 – 17:00 Datlowe
 17:00 – 17:20 GoodData



Are you ready for your next adventure? Do you 
want to make an impact on the world around 
you? Collaborate with diverse, talented colleagues 
and leaders who support your success. Deliver 
tangible value to the world’s most prestigious 
companies and organizations. Accenture, 
a global management consulting, technology and 
outsourcing company, is recruiting top students 

and upcoming graduates for challenging and 
rewarding consulting career opportunities.

What are you waiting for? 
Take the next step.

accenture.cz/career

Accenture je vedoucí globální společnost nabízející 
odborné služby. Poskytujeme širokou škálu služeb 
a řešení v oblasti strategie, poradenství, digitálních 
technologií, technologických služeb a podpory 
podnikových procesů prostřednictvím přibližně 
375 000 pracovníků ve více než 120 zemích světa. 
Největším a nejvýznamnějším firmám ze všech 
odvětví pomáháme nastavit úspěšné strategie, 
navrhnout a implementovat plány, využít sílu 
digitálního světa – za pomoci tradičních  
i nových technologií – a dodat řešení. Také jim 
dokážáme zajistit provoz jejich podnikových 
procesů, infrastruktury a cloudových služeb. 
Accenture je jediná firma se schopností poskytovat 
takto široké spektrum služeb a řešení upravených 
pro jednotlivá odvětví. Accenture působí v České 
republice od roku 1991 a poskytuje služby jak 
domácím, tak zahraničním firmám a zaměstnává 
více než 2 000 pracovníků.

Co nabízíme?
• Zajímavou práci v mezinárodních 

týmech na různorodých 
projektech v České republice  
i v zahraničí.

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

• Osobního karíérního konzultanta, 
který Ti bude asistovat s budováním 
a směrem Tvé kariéry.

• Jasně definovaný proces 
kariérního růstu založený  
na pravidelném a transparentním 
hodnocení výkonu pracovníků.

• Skvělé kolegy a multikulturní 
prostředí s využitím a rozvojem 
jazykových dovedností.

• Unikátní firemní 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 firemních akcích.

• Atraktivní finanční ohodnocení  
a téměř vždy pracovní úvazek  
na dobu neurčitou.

• Širokou škálu zaměstnaneckých 
výhod a firemních 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  

nebo ekonomického směru.

• Znalost anglického a českého/ 
slovenského jazyka.

• Znalost práce s PC, hlubší IT 
znalosti výhodou.

• Ochota týmové práce, flexibilita, 
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, 
flexibilita.

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 Office).

• 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.



EMBEDIT

We offer We require

EmbedIT is a 100% Czech IT Centre that provides IT services including design and support to Home Credit 
Group and Air Bank (PPF Group). Our internally designed and developed applications serve over 45 million 
customers in 11 countries, including Russia, China or United States. Production Services team manages 20 
data centers worldwide with a volume of more than 200 million transactions per day produced in network 
of over 187 thousand points of sale, loan offices, branches and post offices. Our team of more than 800+ 
professionals is located in 3 Czech cities: Prague, Brno, and Ostrava.

For your better working environment
•  Notebook
•  Cell phone
•  Free coffee/tea
•  Meal vouchers
•  Relax room & Activity room
•  Referral Program Bonuses
•  Unforgettable corporate and team events

For your future
•  Possible internal growth and business travels 
    to countries such as China, India, Philippines 
    or United States
•  Choice of hundreds technical trainings 
    and certificates
•  Loyalty bonus
•  Allowance to pension scheme

For your wellbeing
•  Extra week of holidays
•  2 sick days 

•  University education in a technical 
    subject
•  Knowledge of IT environment 
    and terminologies
•  Good knowledge of English (B2 level) 
    and Czech/Slovak (for most positions)
•  Strong motivation
•  Active approach
•  Professionalism
•  Potential to lead people

Recruitment process
Our standard hiring process has 2 rounds. In the 1st round you will meet with our 
recruiter; in the 2nd round you will meet directly with the Department Manager.           
Depending on the position you can also have a technical Interview with a member 
of the team, take part in assessment centre or meet with employee of your choice 
to find out more about the position and our company. Last step is again with your 
recruiter to agree on work contract conditions, when successful, or to get the possi-
bility to understand why we would not be a good match together for now. 

Contact
Brno 
embedit.jobs
+420 541 557 600
kariera@embedit.cz
www.embedit.cz

“I want my team members 
to be independent, so they 
are able to organize their 
time and priorities but at 
the same time they have 
to be good team players 
because we need to know 
that we can rely on 
each other.”

Develop unified core system for Home Credit Group, providing complex IT services from design  
to customer support in 11 countries around the globe. Work with cutting-edge technologies on  
unique projects for clients across the globe! Gain knowledge worth years in matter of months.

Aneta Fučíková
Test Team Leader

Apply today

embedit.cz/career
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Nabízíme:
▶ zajímavou a kreativní práci v zázemí stabilní a úspěšně se rozvíjející společnosti
▶ 5 týdnů dovolené, příspěvek na penzijní připojištění, školení
▶ sportovní a teambuildingové aktivity, občerstvení na pracovišti, pružná pracovní doba
▶ moderní pracovní prostředí, přátelský kolektiv
▶ pracovní poměr na dobu neurčitou, dlouhodobá spolupráce
▶ možnost práce i na zkrácený úvazek

Baví Vás kybernetika a programování? Výborně!

Právě hledáme VÝVOJÁŘE a TESTERY

Seznam příležitostí na www.certicon.cz/content/kariera 
Pro více informací pište na prace@certicon.cz

Pro budOucnOST
VYVíJEJTE



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 Commerzbank AG‘s business units in the UK, 
Gemany and US. 

Who are we looking for:
Are you interested in exciting and challenging work in the IT environment of a leading international bank? 
Are 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 various 
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 multicultural environment
- Rotation throughout all IT departments
- Time off for studying/exams/Erasmus
- Flexible working hours
- A competitive salary
- Location in Prague City Center

hr@commerzsystems.com 

www.commerzsystems.com

www.istockphoto.de

Commerz Systems GmbH, Charles Square Center, 
Karlovo náměstí 2097/10, Nové Město, 120 00 Praha 2

CS letak IT jobs A5 2016 - jendnostranna (0-FIN).indd   1 17.10.2016   9:58:39

# AIR TRAFFIC NAVIGATION SYSTEMS

# NOT CORPORATE COMPANY MODEL

# FRIENDLY TEAM

stánek c. 36 kontakt: pavla.zemlickova@cs-soft.czˇ

CS SOFT 148x210 mm FINAL 2.indd   1 12.10.16   16:47



Napište nám a klidně nám pokládejte i další otázky. 
Rádi Vám na vše odpovíme a vysvětlíme podrobnosti. 
Tel.: 733 624 421, e-mail: lusouckova@csas.cz

Když si pokládáte otázky ohledně 
své kariéry, odpověď je jasná.

Kde jinde získáte skvělé 
zkušenosti než na stážích?  

Během stáže Vám bude jistou odměnou 
zisk tolik potřebných zkušeností 

a znalostí, ke kterým Vám pomohou 
i různá školení, workshopy nebo 

setkávání se s profesionály.

Kdo jiný by Vám měl 
pomoci s bakalářkou nebo 
diplomkou než odborník?  

Rádi Vám pomůžeme s praktickou 
i teoretickou částí Vaší závěrečné práce. 

Máme tu odborníky z různých oborů, 
s jejichž pomocí bude Vaše práce 

patřit mezi špičku.

Jak jinak 
začít po studiích svou 

kariéru než absolventským 
programem?  

Absolventský program trvá 1 rok a nabízí 
perfektní spojení profesního vzdělání 

a rozvoje, finančního ohodnocení a práce 
na projektech, které hýbou bankou. Budete 

poznávat různá oddělení, setkávat se 
se zajímavými osobnostmi a postupně

 získáte představu o své 
ideální práci.

Co může 
být lepší praktickou  
školou než brigáda?  

Kombinace teoretické výuky a získání 
praktických znalostí je tou nejlepší školou. 

Nabízíme krátkodobé i dlouhodobé 
brigády napříč odděleními.



Spojte se s námi!

Jsme lídrem v poskytování digitální infrastruktury. Zaměřujeme se 
na propojování světa televize, rádia a internetu. Prostřednictvím 
unikátní infrastruktury vysílačů, vlastních datových center a optické 
páteřní sítě převádíme technologické trendy do inovativních 
mediálních, telekomunikačních a IT infrastrukturních služeb, čímž 

přispíváme našim zákazníkům k naplnění jejich cílů.

 

Budujeme robustní síť na technologii LoRa, neboť jsme si vědomi, že 
bezdrátové spojení v kombinaci s největším cloudovým úložištěm 

nabízí ideální podmínky pro provoz Internetu věcí v ČR.

www.CRA.cz



• 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. Novinkou je Stream Circle, platforma na provozování 
televizních kanálů v cloudu.

IT Security
V oblasti auditorských a konzultačních služeb v IT Security nabízíme penetrační 
testy interních sítí, externích perimetrů, mobilních aplikací, webových aplikací, 
WiFi, bezpečnostní audity a bezpečnostní analýzy. Mezi našimi klienty najdete 
prakticky všechny významné organizace ze státní správy, banky, pojišťovny, 
telekomunikační společnost, utility – energetika, plynárenství, a jiné.

  Pro studenty a absolventy nabízíme uplatnění na pozicích:
n  Specialista bezpečnosti IT

PROVYS
PROVYS je softwarové řešení pro řízení televizních a rozhlasových stanic, 
prodej reklamního času nebo řízení televizní výroby. Je provozován ve více než 
50 evropských i mimoevropských televizních a mediálních společnostech. Mezi 
uživatele tohoto systému patří např.: Česká televize, TV Nova, TV Barrandov, 
AMC Networks, britská Arqiva, španělský Canal Sur, slovenská i slovinská RTVS, 
TV JOJ, POLSAT, turecká TiViBu, řecká STAR a mnoho dalších.

  Pro studenty a absolventy nabízíme uplatnění na pozicích:
n  Technický konzultant IS pro televizní společnosti
n  Junior programátor SQL, PL/SQL
n  Junior programátor .NET/C#
n  Analytik

STREAM CIRCLE
Stream Circle je technologicky atraktivní a unikátní on-line streamovací 
platforma video obsahu, která umožňuje jednoduché zakládání a provozování 
plnoformátových televizních kanálů. Stream Circle je možné využít k přenosům 
z rozsáhlejších sportovních utkání, k podpůrnému vysílání pro velké reality show, 
pro potřeby IPTV, pro vysílání přes webové stránky nebo k vytvoření aplikací pro 
smart TV či pro mobilní televizi.

  Pro studenty a absolventy nabízíme uplatnění na pozici:
n  Programátor C/C++ počítačová grafika a zpracování videa

Více informací naleznete na 
www.dcit.cz | www.provys.com | www.streamcircle.com

DCIT, a.s., Kodaňská 1441/46, Praha 10
Monika Zabadalová, HR Specialist | e-mail: job@dcit.cz | tel.: +420 774 433 088

C#C++
Java

.NET

ASP.NET
SQA

kariera@edhouse.cz
Ozvi se!

DavidFAI UTB

Marek
MFF UKJiří

MFF UKMar�n

FIT VUT

telefon: +420 777 114 173

VYVÍJEJ SVĚTOVÝ 
SOFTWARE
VE ZLÍNĚ!

Jako firma rosteme každým rokem a přesto dokážeme
o každého individuálně pečovat. Pracujeme na světových 

projektech a přitom cestujeme, poznáváme, sdílíme, žijeme... 

Přidej se k nám! 
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Contact person: Hana PAVORISOVÁ
E-mail: recruit.prague@gemalto.com
www: www.gemalto.com 
Address: Želetavská 1448/7, Prague 4

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 14,000 employees 
of over 100 nationalities spread across 45 countries. 

Gemalto delivers on the growing demands for personal mobile services, identity protection, 
payment security, authenticated online services, cloud computing access, modern transportation, 
e-healthcare and e-government services. Gemalto does this by providing secure software, a wide 
range of secure personal devices, and managed services to many of the world’s leading wireless 
operators, banks, enterprises and government agencies.

We design and produce embedded software and devices such as electronic passports and identity 
cards, two-factor authentication devices for online protection, smart credit/debit and contactless 
payment cards, as well as subscriber identification modules (SIM) and universal integrated circuit 
cards (UICC) in mobile phones. We also supply wireless modules and machine identification modules 
(MIM) for M2M. To operate these solutions and remotely manage the software and confidential 
data contained in the secure devices Gemalto provides server platforms, consulting, training, and 
managed services to help its customers achieve their goals.

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 can offer you a dynamic career in a friendly, diverse international work environment where 
your contribution is highly valued.

  94% of our employees think that 
Gemalto is a Great Place to Work.

  We have a multitude of awards 
in innovation, marketing, business, 
quality of our solutions and our 
people.

  We have a Business Innovation 
Garage (BIG) so you can suggest 
and develop your ideas.

  Our employees come  
from 116 countries.

  We provide training, promotion 
from within, cross-cultural 
and interbusiness mobility.

  You can contribute immensely 
to making the internet a safer place!

Company Profile:

Join us:

Why GEMALTO?



Kdo Jsme

Jsme firma s pobočkami v San Franciscu, Praze a Brně. Využíváme nejnovější 
technologie k vytvoření moderní, vysoce zabezpečené cloudové platformy  
pro extrakci, správu a analýzu podnikových dat. Jsme dobří v tom, co děláme
- 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.

Zajímá Tě funkcionální programování, baví Tě algebra, 
umíš SQL? Nastartuj si skvělou kariéru právě u nás  
a mrkni na QR kód (http://internship.gooddata.com/)

Stáže v GoodData

Staň 
       se profesionálem
    s IBM

#workshopy#legendarniteambuildingy#3mesice#superparta
#mentor#mezinarodnicertifikace#neplacenastaz#IBMvPraze
#bakalarkuadiplomkunapisunas#homeoffice#realneprojetky

if (you == "A"){ 
jduDoToho();

}

Jsem motivovaný/
motivovaná.

Chci na sobě 
pracovat.

Chci se učit 
od odborníků.

Chci získat 
praxi.

Chci dělat,
co mě baví.

A
A

AAA

Programuji Neprogramuji
Ale přesto 

splňuji Áčka?
Jdu do toho!

IBM Smarter 
University Praha
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Over the last 15 years IceWarp’s mission has been to 
deliver a user-friendly, fully integrated yet easy to de-
ploy enterprise solution. IceWarp in considered as an 
easy to use, reliable and affordable alternative to Micro-
soft Exchange and Cloud services like Google Apps or 
Office 365.

WE ARE LOOKING FOR :

IceWarp has since then spread all over the world. We’ve been working on the IceWarp server with 
a great team of in-house developers and designers and we are gradually adding functionalities 
such as Online Documents Editing, TeamChat — a Slack like Real Time communication and col-
laboration tool, Video Calls and Audio Conferences — all in one unified interface. At the moment, 
we have a team of 16 in-house developers and 20 external developers, who are working on our 
own Mobile Chat App, Desktop Email Client and FileSync for local documents repository.

BECOME PART
OF OUR TEAM !

HQ

Sales Branches

USA

Germany Russia

India

Czech Republic

Australia

martin.galik@icewarp.comwww.icewarp.com +420 774 609 335

Join our team and help us improve
our product that is used by more 
than 50 million users everyday!

„

„

DEVELOPERS (C++, JAVASCRIPT, PHP)

TESTERS

TECHNICAL SUPPORT
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Kontakt: 
 andrea.sebkova@inventi.cz   
 lucie.kotorova@inventi.cz   
www.inventi.cz

Jsme rostoucí IT společnost a na trhu působíme od 
roku 2011. Zaměřujeme se na vývoj sw (JAVA, .NET, 
iOS, Android), analýzu, testování, projektové řízení 
a support. Navíc se věnujeme i rozjezdu startupů. 
Mezi naše zákazníky patří nadnárodní společnosti.  

Zakládáme si na lidech a jejich spokojenosti. Podpo-
rujeme také podnikatelské myšlení a růst našich lidí. 
Rozvoj je tedy pro nás každodenní chleba a rádi se 
bavíme, ať už v práci, či při různých firemních akcích. 
Prostě nejsme jen obyčejní “Ajťáci”.

Kdo jsme a proč právě my?
... protože jsme upřímní, na nic si nehrajeme a jako 
celek tvoříme skvělý tým!

Koho hledáme?

Inventi akademie

Java developer
.NET developer
Tester
Test analytik
iOS developer
Android developer
AnalytikAnalytik
Databáze

Akce

Teambuilding

Odborná
školení



Proč u nás?

a široká škála projektů ze světa IoT
 a 70 tisíc perzistentně připojených zařízení
 a 120 tisíc uživatelů aplikací
 a 120 tisíc notifikací za den (SMS, e-mail, push)
a agilní vývoj metodou SCRUM
a prostor pro uplatnění vlastních nápadů, profesní a osobní růst
a bezva zaměstnanecké benefity
 a vzdělávání
 a celofiremní sportovní a společenské aktivity
 a dovolená navíc
a programátorské hackathony
a společensky odpovědná firma (www.nadacejablotron.cz)
a možnost spolupráce na závěrečných pracích
a ryze česká firma

      Programování a vývoj aplikací

JABLOTRON ALARMS a.s.  |  Pod Skalkou  |  4567/33  |  466 01  |  Jablonec nad Nisou  |  www.jablotron.com

Jablotron Alarms a. s. je jedničkou na českém trhu a jednou z evropských špiček 
v oblasti elektrotechnických zabezpečovacích systému. V současnosti exportujeme 
do více než 80-ti zemí světa a naše zařízení je možné registrovat, zobrazovat a ovládat 
z mobilní i webové aplikace již 5 let.

Další informace: Barbora Záleská: zaleska@jablotron.cz, M: 775 780 168
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SUPPORT

ETL

transformace dat

CloverETL
vývoj SW

extract-transform-load

konzultace

data integration

complex data solution

validace dat

DTB

migrace dat

konsolidace dat

synchronizace dat

consulting services

data warehouse
data management

Master Data Management

www.javl in.eu/careers

DATA = BUDOUCNOST 
CHCEŠ BÝT U TOHO?

Consulting
& SW Development

Company
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THE DRIVE
TO DEVELOP

At JetBrains, code is our passion. For over 15 years we have strived 
to make the strongest, most e�ective developer tools  on earth.
By automating routine checks and corrections, our tools speed up 
production, freeing developers to grow, discover and create.

COME JOIN US
JetBrains o�ers full-time as well as part-time jobs, but also
internships with a flexible schedule year around.

Internships
All interns are involved in real projects, and just like sta� members 
they have a high level of autonomy and responsibility, choosing
their tasks and problems to solve.

Campus Ambassador Programme
Moreover, JetBrains has started Campus Ambassador Programme 
and welcomes Campus Ambassadors to help us provide software 
developers with wider choice of tools for their projects.

CONTACT US
All jobs can be found on our webpages www.jetbrains.com
or on our Czech Facebook profile JetBrainsCZ.
In case of any questions do not hesitate to contact us:
dana@jetbrains.com.

beat
your best

use and
trust our tools

2M+
countries
worldwide

140
employees
strong

580
industry awards
won over 15 years

300+

JOIN OUR TEAM

800 521 521
www.kb.cz

JSTE ČERSTVÝ

ABSOLVENT?

na výsluníMÍSTO

PAK TOHLE MÍSTO DRŽÍME PRÁVĚ VÁM.

NEJEN SKVĚLÉ MOŽNOSTI OSOBNÍHO RŮSTU, ALE I PŘÍJEMNÝ PRACOVNÍ KOLEKTIV A TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE. DÁME VÁM ŠANCI SPLNIT SI SVÉ SNY.

Vytvořte si vlastní profil a sledujte nabídku veškerých pozic skupiny Société Générale 
na https://careers.societegenerale.com/.

■ možnost účasti v rozvojových programech 
ConnectinG a ConnectinG +

■ prostor pro své nápady
■ možnosti osobního rozvoje 

a kariérního růstu

■ práci u stabilní a dynamické společnosti
■ zaměstnanecké benefity a bankovní výhody

Seznam aktuálně nabízených pozic naleznete
na www.kb.cz (sekce Kariéra).

U nás získáte: 

KB HR Student UNI 210x267mm 9-16.qxp_Sestava 1  14.09.16  17:23  Stránka 1
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www.kb.cz
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Seznam aktuálně nabízených pozic naleznete
na www.kb.cz (sekce Kariéra).

U nás získáte: 

KB HR Student UNI 210x267mm 9-16.qxp_Sestava 1  14.09.16  17:23  Stránka 1
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MEDICAL TECHNOLOGIES

VYVÍJÍME A VYRÁBÍME ŠPIČKOVÉ LÉKAŘSKÉ 
PŘÍSTROJE V OBLASTI FYZIOTERAPIE, 
KARDIOLOGIE A ESTETICKÉ MEDICÍNY

VYVÍJÍME PRODUKT OD MYŠLENKY
AŽ K REALIZACI

... a mnoho dalších. Nenašel jsi tu pravou pozici pro Tebe? Napiš nám, proč chceš být součástí 
BTL, co umíš a co se chceš naučit. Zkusíme pro tebe nějakou výzvu najít!

HLEDÁME KOLEGY NA TYTO POZICE

•  Programátory Qt/QML, embedded Linux, C++, C, C#, embedded
•  Vývojáře HW Analogové a digitální části obvodů, výkonová elektronika, RF, EMC 

problematika, návrh DPS
•  SW a HW testery LabVIEW, Gt, Squish, integrační a performance testy, EMC měření, 

klimatické, zátěžové testy a testy bezpečnosti

? oddělení HR I careers@btl.com
Mirka Svobodová 
mirka.svobodova@medictech.com I +420 775 934 382 
Kristýna Červená
kristyna.cervena@medictech.com I +420 778 717 146
www.medictech.cz I www.btl.czwww

STAŇ SE SOUČÁSTÍ TÝMU BTL!

CHCI SE ZEPTAT    

CHCI SE STAVIT

CHCI SE DOZVĚDĚT VÍC

JSME SPOLEČNOST
S CELOSVĚTOVÝM DOSAHEM

VZNIKLI JSME V ROCE 1993 A OD TÉ DOBY
NEUSTÁLE ROSTEME A VYVÍJÍME SE

Díky pobočkám ve více než
54 ZEMÍCH na 4 KONTINENTECH.

S více než 1000 ZAMĚSTNANCI,
220 VÝVOJOVÝMI INŽENÝRY
a neustálým růstem.

S nejmodernějšími produkty napříč
3 ZDRAVOTNICKÝMI ODVĚTVÍMI
kardiologie, fyzioterapie a estetická
medicína.
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We bring applications to production!

For over two decades mgm develops web applications for 
E-Commerce, Insurance and E-Government: Highly scalable, secure, robust.

More than 500 colleagues represent our vision: 
Innovation Implemented.

If you share our passion for Enterprise Software Development you‘ve found the place to be!
We are offering:

mgm technology partners s.r.o., Letenské náměstí 4/157, 170 00 Prag 7

jobs.mgm-tp.com

JOBS_CZ@MGM-TP.COM

Vroni, Karoline, Angelika, Tim and Karl at our „sun deck“ in Munich

Nice team and a warm working 
atmosphere. The Prague office 
is located in the heart of Letná. 

State-of-the-art tech stack: 
Java8, AngularJS, Typescript, 
Solr, Hybris and much more.

Flat hierarchies with a few 
managers and even fewer 
politics.

Develop mgm software 
solutions, eg. our mgm A12 
platform and mgm Cosmo.

Exciting projects: Team sizes 
from 5-30 people, from agile 
to long-term.

Flexible working hours, 
home office options, 
overtime regulations.

JOBS_CZ@MGM-TP.COM

We have a place for you.

MSD (in the United States and Canada known as Merck & Co., Inc., 
Kenilworth, NJ USA) is an innovative, global healthcare leader 
committed to improving health and well-being in 140 countries  
around the world.

Our IT Center in the heart of Prague with 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



http://natek.eu/ | https://www.linkedin.com/company/natek | https://www.facebook.com/NATEKworkITwithUS/

Join one of the most sought-after companies that specializes in IT outsourcing 
business. Originating from France, NATEK was established in Czech Republic 
in 2004. The company currently operates in Poland, Slovakia, Czech Republic and 
Bulgaria and reports stable 30% growth year-o-year. Our dynamic team of + 370 
employees come from over 20 different locations worldwide. Recently celebrating 
its 10th anniversary, NATEK has become a leading provider of IT services & 
consultancy in the CEE region.

We offer positions in the following areas
 Software programming

 Testing quality assurance

 System administration

 Network

 Infrastructure design and architecture

 Business analysis

 Databases and data warehouse

 Project management

 Cloud computing and big data

Why NATEK?
STABILITY
OF EMPLOYMENT

WORKING
ATMOSPHERE

COMPETITIVE
SALARY

EDUCATION

DEVELOPMENT
PLAN

INDIVIDUAL
APPROACH

CAREER
GROWTH

REFERRAL
PROGRAM

SOCIAL 
ACTIVITIES

LANGUAGE
COURSES

RELOCATION
SUPPORT

EMPLOYMENT
TYPE FLEXIBILITY

Jsi mozek? Máš kuráž?  
A baví tě technologie?Changing business for tomorrow

Stáváme se silným partnerem při zavádění nových technologií jak v nadnárodních 
společnostech, tak i v ryze českých firmách, institucích veřejné správy či  
v neziskové sféře. 

Technologické služby

Forenzní služby Řízení IT rizik

Datová analytika 
Všichni naši klienti prochází zásadními 
změnami svého business modelu. Pomáháme 
jim změnit jejich technologické portfolio tak, 
aby změnu plně podpořilo. 

S využitím nejmodernějších technologií 
přinášíme důkazy pro vyšetřování a právní 
spory. Odhalujeme podvody, podezřelé 
transakce, korupci, tunelování bank, toky 
peněz teroristických organizací, daňové 
úniky. Jsme globálně propojený tým, který 
pracuje na největších světových případech. 

Po boku klientů bojujeme proti hackerům, 
provádíme prověrky a hledáme nové způsoby 
zabezpečení. Náš zájem jde i za hranice 
běžného IT, zaměřujeme se také na IoT  
a řídicí systémy výroby (SCADA). 

Hledáme, analyzujeme a zpracováváme data 
z mnoha zdrojů a využíváme je v klíčových 
rozhodovacích procesech firmy.

© 2016 PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. All rights reserved. In this document, “PwC” refers to 
PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o., which is a member firm of PricewaterhouseCoopers International 
Limited, each member firm of which is a separate legal entity. 

PwC Česká republika

Koho hledáme?
• Jsi mozek? 
• Máš kuráž?
• Jsi nadšenec do nových technologií?

• Jsi uznávaný guru v logice a analytice?
• Jsi cool, trendy a happy?
• Chceš měnit svět?

Pak hledáme právě tebe!

kariera.pwctechnology.cz





Inzerce_den_firem_148x210mm.pdf   1   21.09.16   16:48

ZA KTEROU 
INOVACÍ BUDETE                
VIDĚT VY?

https://www.facebook.com/skodaautokarierawww.skoda-kariera.cz

Šance pro absolventy

Odstartujte svou kariéru jinak! Zkuste ŠKODA Trainee 

program – roční adaptační a rozvojový program, který je každému 

Trainee šitý na míru dle jeho potřeb a oblasti zájmu. V rámci rotací, 

které jsou přizpůsobeny cílové pozici, budete pracovat na svěřených 

projektech jako plnohodnotný člen týmu a nemine vás 

ani pobyt v zahraničí.

Šance pro studenty 

Nahlédněte do podnikových procesů a poznejte fi remní kulturu 

již během studia. Témata závěrečných prací a praktikantské 

projekty, které vypisujeme společně se specialisty z jednotlivých 

oblastí společnosti, zajistí odbornost vašeho pobytu 

ve ŠKODA AUTO. 

Jste už trochu dál? Zapojte se do doktorandského programu 

a napište svou disertační práci ve spolupráci s našimi odborníky.

Vývojáři z týmu p. Pěničky zdokonalují systémy aktivní bezpečnosti. Integrací zadních radarových  snímačů do vozu eliminují 

mrtvý úhel vnějších zpětných zrcátek a zvyšují tak bezpečnost nejen řidiče,  ale i ostatních účastníků silničního provozu.

A jaký bude váš nápad?  Buďte u zrodu nové generace inteligentních vozů s autonomními funkcemi.



T-MOBILE NEJSOU POUZE 
TELEKOMUNIKACE, 
ITy můžeš být jedním z nás
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Baví tě programování, práce s daty nebo by ses chtěl/a podílet na vývoji nejmodernějších 
technologií? I takhle může vypadat kariéra u nás. Věříme, že technologie mají 
lidem zjednodušovat a zpříjemňovat život. A dobře víme, že být nejlepší a neustále 
posouvat hranice můžeme jen se správnými lidmi. Jestli se nebojíš výzev, u kterých 
můžeš nasbírat zajímavé zkušenosti, pojď do toho s námi. Dej nám o sobě vědět 
on-line www.t-mobile.cz/zamestnani nebo se stav v našem stánku a promluv si 
s našimi IT kolegy o tématech, na kterých pracují. 
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Develop
your ideas.
UniCredit Business Integrated Solutions

As a major financial institution, UniCredit thrives in a truly 
international dimension. We span 50 countries and give growth 
opportunities to people who share our excitement for constantly 
building on our local roots and strong European identity.

UniCredit Business Integrated Solutions is the global 
service Company of UniCredit that provides solutions in the 
Information & Communication Technology (ICT), Back 
Office & Middle Office, Real Estate, Security and Global Sourcing 
areas. The Company about 11.000 colleagues and will oversee 
activities in: Austria, Germany, Italy, Poland, United Kingdom, 
Czech Republic, Romania, Slovakia, Hungary, plus 2 branches: 
one located in New York and one in Singapore

More info on: www.unicreditgroup.eu/ubis   
or https://www.linkedin.com/company/ubis 

We offer

•   Interesting and challenging work 
in  an  international company.

•   Opportunity for international experience 
including working abroad.

•   Interesting development programs for 
talented employees with potential to grow.

•   Working with experienced colleagues 
in a professional and friendly environment.

•   Wide range of benefits.

Contact

UniCredit Business Integrated Solutions
BB Centrum - building Filadelfie
Želetavská 1525/1
140 92  Prague 4 – Michle

hr.czsk.ubis@unicredit.eu





Pojďte se s námi 
potkat, dát si pivo  
a zasoutěžit. 
Náš PubQuiz prověří Vaše znalosti 
například z historie nebo světa filmu. 
PS: Pivo na náš účet pro vítězný tým :) 
Těšit se na vás budou profíci z týmů 
Advanced Analytics a Actuarial and 
Insurance Solutions.

1. 12., 20:00
cafe Frida, 
Karlínské 
náměstí 11

Behind the Data

Registrace e-mailem na: 
jsima@deloittece.com

Behind the data 140x202.indd   1 14. 10. 2016   14:09:36



Pomůžeme ti vyrůst v oborech:
• Management Consulting – IT Advisory,  
 Data&Analytics, Business Intelligence
• Risk Consulting – Information Risk Management
• Pojistná matematika
• Audit
• Daňové poradenství
• Deal Advisory

„Byl jsem u toho, když se v Česku  
zaváděl web. Mezinárodní know-how  
jsem ale získal až v KPMG.“

Jan Krob
Director IT Advisory
v KPMG pracuje 8 let

Dej nám o sobě vědět.
www.vyrostlijsme.cz 

Vyrostli jsme  
v KPMG





www.careermarket.cz

www.mff.cuni.cz

www.matfyzak.cz

Kontakty:

www.careermarket.cz
info@careermarket.cz

www.mff.cuni.cz
ovvp@dekanat.mff.cuni.cz

www.matfyzak.cz
spolek@matfyzak.cz


