
Městské divadlo v Chomutově

Prezentace firem s technickými obory a řemesly

Veletrh

14.–16.5.2015

Mediální partner HEROSmedia.cz

Akce probíhá pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR  
a hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka.

Okresní hospodářská komora v Chomutově  
ve spolupráci s KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o. pořádá

www.ohkcv.cz | www.technodays.cz
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Plánek vystavovatelů
Pódium

vstuP

Hlavní sál

Předsálí

1.
HeRos GRoUP s.r.o.

10.
HItaCHI aUtoMo-

tIve systeMCs 
CZeCH, s.r.o.

11.
toyoda Gosei Czech, 

s.r.o.

2.
solaR tURBInes 

eaMe, s.r.o.

9.
sIteC CZ, s.r.o.

12.
netURen CZeCH, 

s.r.o.

3.
PUls Investiční,  

s.r.o.

8.
noel PlUs Cv, s.r.o.

13.
JC Interiors Czechia 

s.r.o.

4.
severočeské doly,  

a.s.

5.
ReIs RoBotICs 

ČR – strojírenství 
spol. s r.o.

6.
C & C Plast. s.r.o.

15.
koIto CZeCH, s.r.o.

16.
Donaldson s.r.o., 

klášterec nad ohří 
a kadaň

17.
GRaMMeR CZ, s.r.o.

19.
WItte aCCess 

teCHnoloGy, s.r.o

18.
eaton Industries, 

s.r.o.

střední průmyslová 
škola a vyšší odborná škola, 

Chomutov

střední škola technická, 
gastronomická  

a automobilní Chomutov

střední škola  
energetická a stavební, oa 

a střední zdravotnická škola 
Cv, příspěvková  

organizace

střední průmyslová  
škola stavební a obchodní 

akademie, příspěvková 
organizace

7.
oHk Cv
HsRCH

IHk Chemnitz

14.
HP-PelZeR, s.r.o. – 

o.z. Žatec
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> Podpora podnikání – poradenství pro FO/PO
> VIP služby pro členy OHK Chomutov
>  Workshopy, konference,výstavy, veletrhy
>  Odborná školení, přednášky, vzdělávání – na klíč
>  Dotační poradenství vč. zpracování projektových žádostí;  

administrace projektových žádostí
>  Realizace odborných školení, přednášek, workshopů – právní 

daňové, personální
> Ověřovatelská kancelář CzechPOINT
> Regionální kontaktní místo pro Datové schránky
> Vidimace a legalizace, …

Okresní hospodářská 
komora v Chomutově

Spolupráce:

> podnikatelé 
> CzechInvest 
> Hospodářská a sociální rada Chomutovska 
> KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o. 
> města a obce regionu, neziskové organizace 
> Obchodní a průmyslová komora Chemnitz, …
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Služby, které nabízíme:

Sdružení podnikatelů, právnických a fyzických osob na základě zákona č. 301/1992 Sb. 
o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky.



Organizátor veletrhu

… a výstavy
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staňte se  

členem

Kontakt:
Cihlářská 4132, 
430 03 Chomutov
Tel/fax: 474 628 288
Mob.: 602 167 353
E-mail: info@ohkcv.cz

www.ohkcv.cz
www.technodays.cz
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Kdo jsme
Hospodářská a sociální rada Chomutov-
ska (dále jen HSRCH) je sdružení založe-
né na základě zákona č. 83/1990 Sb., 
o sdružování občanů, v platném znění.
HSRCH je organizačně právním subjek-
tem, kterým fyzické a  právnické oso-
by sdružené do  HSRCH sledují využití 
svých společenských cílů na Chomu-
tovsku. HSRCH je přístupná každé fyzic-
ké a právnické osobě respektující právní 
řád České republiky a stanovy HSRCH. 

Jsme přístupni každé fyzické a práv-
nické osobě.
> Zajišťujeme koordinaci společen-

ských činností a  odborných slu-
žeb v  oblasti průmyslového a  ob-
chodního poradenství.

> Uplatňujeme zájmy svých členů 
ve vnějším ekonomickém, sociál-
ním a politickém prostředí.

> Vyvíjíme iniciativní a  koordinační 
činnost s  cílem dosažení vyšší 
ekonomické a  sociální úrovně 
regionu.

> Navazujeme a  rozvíjíme spolu-
práci s radami a obdobnými institu-
cemi v České republice i zahraničí.

> Fond podpory projektů disponu-
je prostředky, které jsou určeny pro 
kvalitní přípravu reálných projektů, 
přispívajících k revitalizaci a rozvoji 
regionu.

nabízíme:
> Fond podpory projektů
> Zpracování žádostí o dotaci
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 Nabízíme kompletní zpracování 
žádosti o  dotaci v  rámci různých 
dotačních titulů (krajské programy, 
programy ministerstev, nadací, ope-
rační programy a mnoho dalších).

> Zajištění realizace projektů
> Evidenci a  konzultaci projekto-

vých záměrů
 Pravidelně sledujeme aktuálně 

vyhlášené výzvy a  informujeme 
o nich své členy, v případě poptáv-
ky sledujeme vyhlášené výzvy rele-
vantní pro dané projektové záměry 
a v případě shody informuje poten-
ciálního žadatele o možnosti podat 
žádost o dotaci.

> Kompletní dotační poradenství
> Administraci projektů
 Nabízíme celkovou administraci 

projektů dotovaných z různých do-
tačních titulů, včetně zpracování 
průběžných a  závěrečných moni-
torovacích zpráv a žádostí o platbu, 
kontroly dodržování termínů atd.

> Semináře, workshopy, výstavy
> Bulletin „ Informační listy HSRCH“

Kontaktní údaje
Adresa:  Cihlářská 4132
 430 03 Chomutov
Tel/fax:  474 623 377/474 628 288
Mob.: 602 706 489
E-mail:  info@hsrch.cz 

www.hsrch.cz
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eleKtriKář, eleKtriKář – silnoProud
(autoelektrikář; elektromontér; elektromechanik pro 
instalatérská zařízení; elektromechanik pro technická 
zařízení; servisní mechanik „malých“ chladicích a klima-
tizačních zařízení a tepelných čerpadel; servisní mecha-
nik „velkých“ chladicích a  klimatizačních zařízení a  te-
pelných čerpadel); servisní technik; Zkušební technik; 
montážní technik
Pracovní činnost – náplň práce:
Provádí samostatné práce a dílčí i celkové řízení prací při výrobě, montáži, opravách, 
rekonstrukcích, seřizování a zkoušení elektrických strojů, přístrojů a zařízení, váži-
cích zařízení, automatizační systémy apod.
Příklady škol:
•	 střední odborná škola energetická a stavební, obchodní akademie 

a střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace
•	 střední průmyslová škola a vyšší odborná škola Chomutov
Příklady firem:
•	 autoDům Chomutov, s.r.o.
•	 C & C Plast, s.r.o.
•	 DonalDson, s.r.o., klášterec nad ohří a kadaň
•	 eaton Industries, s.r.o.
•	 GRaMMeR CZ s.r.o.
•	 HItaCHI aUtoMotIve systems Czech, s.r.o.
•	 HP-PelZeR, s.r.o. – o.z. Žatec
•	 JC Interiors Czechia s.r.o.
•	 koIto CZeCH, s.r.o.
•	 noel PlUs Cv s.r.o.
•	 PUls Investiční s.r.o.
•	 Reis Robotics ČR – strojírenství spol. s r. o.
•	 severočeské doly, a.s.
•	 sIteC CZ s.r.o.
•	 toyoda Gosei Czech s.r.o.
•	 Witte access technology s.r.o.

mecHaniK silnoProudýcH ZaříZení
(mechanik elektronik; elektrotechnik; mechatronik; 
servisní technik; Zkušební technik; montážní technik; 
seřizovač; mechanik strojů a zařízení)
Pracovní činnost – náplň práce:
instalace, opravy, údržba a kontrola elektrických rozvodů, elektrotechnických zaří-
zení a regulační techniky; měření, testování různých typů elektrických strojů, elekt-
rospotřebičů a specializovaných zařízení, která ke své činnosti využívají elektrickou 
energii. Problematika senzoriky, programování a robotiky, moderní CnC techniky, 
digitálních pohonů, využívání číslicových obvodů, atd.)
Příklady škol:
•	 střední odborná škola energetická a stavební, obchodní akademie 

a střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace
•	 střední průmyslová škola a vyšší odborná škola Chomutov
Příklady firem:
•	 DonalDson, s.r.o., klášterec nad ohří a kadaň
•	 GRaMMeR CZ s.r.o.
•	 HItaCHI aUtoMotIve systems Czech, s.r.o.
•	 JC Interiors Czechia s.r.o.
•	 koIto CZeCH, s.r.o.
•	 netURen CZeCH s.r.o.
•	 noel PlUs Cv s.r.o.
•	 PUls Investiční s.r.o.
•	 Reis Robotics ČR – strojírenství, spol. s r.o.
•	 severočeské doly, a.s.
•	 sIteC CZ s.r.o.
•	 toyoda Gosei Czech s.r.o.
•	 Witte access technology s.r.o

mecHaniK eleKtroniKa, mecHaniK 
eleKtrotecHnicKýcH ZaříZení
Pracovní činnost – náplň práce
Provádí činnosti spojené s návrhy, výrobou, montáží, údržbou, oživováním, seřizová-
ním, zkoušením, testováním, servisem, opravami a obsluhou elektrotechnických zaří-
zení, elektrických strojů, apod. z oblasti automatizace, měřící a regulační techniky,…
Příklady škol:
•	 střední odborná škola energetická a stavební, obchodní akademie 

a střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace
Příklady firem:
•	 DonalDson, s.r.o., klášterec nad ohří a kadaň
•	 eaton Industries, s.r.o.
•	 GRaMMeR CZ s.r.o.
•	 HItaCHI aUtoMotIve systems Czech, s.r.o.
•	 HP-PelZeR, s.r.o. – o.z. Žatec
•	 JC Interiors Czechia s.r.o.
•	 koIto CZeCH, s.r.o.
•	 noel PlUs Cv s.r.o.
•	 PUls Investiční s.r.o.
•	 Reis Robotics ČR – strojírenství spol. s r. o.
•	 severočeské doly, a.s.
•	 sIteC CZ s.r.o.
•	 toyoda Gosei Czech s.r.o.
•	 Witte access technology s.r.o

stroJní mecHaniK (ZámečníK)
(strojní zámečník; důlní zámečník; montér točivých 
strojů; Provozní zámečník; Provozní zámečník a montér; 
stavební zámečník; strojní zámečník a rýsovač; umělec-
ký kovář a zámečník; umělecký zámečník; Zámečník ko-
lejových konstrukcí a vozidel; Hydraulikář, Pneumatikář; 
svářeč; servisní technik)
Pracovní činnost – náplň práce
Připravenost zhotovovat a  sestavovat jednotlivé součásti a  funkční celky různých 
strojů, zařízení a konstrukcí, uvádět je do provozu, provádět jejich běžnou údržbu, 
diagnostikovat jejich závady a  opravovat je. s  tím souvisí i  vykonávání činností 
vyskytujících se při kontrole jakosti výrobků, jejich funkčních zkouškách, vedení 
záznamů o jejich provozu apod.
Příklady škol:
•	 střední odborná škola energetická a stavební, obchodní akademie 

a střední zdravotnická škola, Chomutov,
•	 střední škola technická, gastronomická a automobilní Chomutov
Příklady firem:
•	 autoDům Chomutov, s.r.o.
•	 DonalDson, s.r.o., klášterec nad ohří a kadaň
•	 eaton Industries, s.r.o.
•	 GRaMMeR CZ s.r.o.
•	 HItaCHI aUtoMotIve systems Czech, s.r.o.
•	 HP-PelZeR, s.r.o. – o.z. Žatec
•	 koIto CZeCH, s.r.o.
•	 netURen CZeCH s.r.o.
•	 noel PlUs Cv s.r.o.
•	 PUls Investiční s.r.o.
•	 Reis Robotics ČR – strojírenství spol. s r. o.
•	 severočeské doly, a.s.
•	 sIteC CZ s.r.o.
•	 solaR tURBInes eaMe, s.r.o.
•	 toyoda Gosei Czech s.r.o.
•	 Witte access technology s.r.o

seZnaM oBoRů

Obory
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stroJírenství (stroJírensKá 
a eleKtrotecHnicKá ZaříZení)
(Horizontář; Kontrolor kvality; Projektant; technolog; 
Zkušební technik; servisní technik; strojní mechanik)
Pracovní činnost – náplň práce:
Připravenost pro výkon středních technicko-hospodářských funkcí a pro výkon ná-
ročných dělnických činností v oblasti strojírenské a elektrotechnické výroby. Může 
zastávat různé funkce technologického, konstrukčního a provozního charakteru.
Příklady škol:
•	 střední průmyslová škola a vyšší odborná škola Chomutov
•	 střední škola technická, gastronomická a automobilní Chomutov
•	 vŠ
Příklady firem:
•	 autoDům Chomutov, s.r.o.
•	 DonalDson, s.r.o., klášterec nad ohří a kadaň
•	 eaton Industries, s.r.o.
•	 GRaMMeR CZ s.r.o.
•	 HItaCHI aUtoMotIve systems Czech, s.r.o.
•	 HP-PelZeR, s.r.o. – o.z. Žatec
•	 koIto CZeCH, s.r.o.
•	 netURen CZeCH s.r.o.
•	 noel PlUs Cv s.r.o.
•	 PUls Investiční s.r.o.
•	 Reis Robotics ČR – strojírenství spol. s r. o.
•	 severočeské doly, a.s.
•	 sIteC CZ s.r.o.
•	 solaR tURBInes eaMe, s.r.o.
•	 toyoda Gosei Czech s.r.o.
•	 Witte access technology s.r.o

sKladníK (oPerátor – logistiK)
(veškeré provozy s výrobou)
Pracovní činnost – náplň práce:
logistika výroby a zásobování, nákup zboží a materiálu, expedice výrobků, zabezpečení 
distribučních řetězců, manipulace se zbožím a jeho ukládání do skladových systémů.
Příklady škol:
•	 střední škola technická, gastronomická a automobilní Chomutov
Příklady firem v Ústeckém kraji
•	 autoDům Chomutov, s.r.o.
•	 DonalDson, s.r.o., klášterec nad ohří a kadaň
•	 eaton Industries, s.r.o.
•	 GRaMMeR CZ s.r.o.
•	 HItaCHI aUtoMotIve systems Czech, s.r.o.
•	 HP-PelZeR, s.r.o. – o.z. Žatec
•	 JC Interiors Czechia s.r.o
•	 koIto CZeCH, s.r.o.
•	 noel PlUs Cv s.r.o.
•	 PUls Investiční s.r.o.
•	 Reis Robotics ČR – strojírenství spol. s r. o.
•	 severočeské doly, a.s.
•	 solaR tURBInes eaMe, s.r.o.
•	 toyoda Gosei Czech s.r.o.
•	 Witte access technology s.r.o

laKýrníK (Karosář – autolaKýrníK)
Pracovní činnosti – náplň práce:
Uplatnění v průmyslu a službách v pozicích lakýrník a natěrač (úprava interiérů) a při 
povrchových úpravách průmyslových výrobků, lakování karosérií osobních automobilů.
Příklady škol:
•	 střední škola technická, gastronomická a automobilní Chomutov
Příklady firem:
•	 autoDům Chomutov, s.r.o.
•	 DonalDson, s.r.o., klášterec nad ohří a kadaň
•	 HItaCHI aUtoMotIve systems Czech, s.r.o.
•	 koIto CZeCH, s.r.o.
•	 Reis Robotics ČR – strojírenství spol. s r. o.
•	 solaR tURBInes eaMe, s.r.o.

obráběč
(obráběč kovů; nástrojář, soustružník, Frézař, Horizontkář)
Pracovní činnost – náplň práce:
Příprava v učebním oboru obráběč kovů vytváří předpoklady k tomu, aby absolvent 
zvládal obsluhu různých druhů nejmodernějších obráběcích strojů, včetně strojů 
s nC a CnC řízením a obráběcích center. komplexní práce v oblasti univerzálního 
obrábění (soustružení, frézování, broušení, vrtání)
Příklady škol:
•	 střední škola technická, gastronomická a automobilní Chomutov
Příklady firem:
•	 DonalDson, s.r.o., klášterec nad ohří a kadaň
•	 HItaCHI aUtoMotIve systems Czech, s.r.o.
•	 HP-PelZeR, s.r.o. – o.z. Žatec
•	 JC Interiors Czechia s.r.o
•	 koIto CZeCH, s.r.o.
•	 netURen CZeCH s.r.o.
•	 noel PlUs Cv s.r.o.
•	 Reis Robotics ČR – strojírenství spol. s r. o.
•	 severočeské doly, a.s.
•	 solaR tURBInes eaMe, s.r.o.
•	 toyoda Gosei Czech s.r.o.
•	 Witte access technology s.r.o

mecHaniK seřiZovač cnc obráběcícH 
stroJů (Programátor cnc stroJů)
Pracovní činnost – náplň práce:
Příprava v maturitním oboru Mechanik seřizovač vytváří předpoklady k tomu, aby 
absolvent zvládal programování a  obsluhu různých druhů nejmodernějších CnC 
obráběcích strojů a obráběcích center.
Příklady škol:
•	 střední škola technická, gastronomická a automobilní Chomutov
Příklady firem:
•	 DonalDson, s.r.o., klášterec nad ohří a kadaň
•	 HItaCHI aUtoMotIve systems Czech, s.r.o.
•	 koIto CZeCH, s.r.o.
•	 noel PlUs Cv s.r.o.
•	 Reis Robotics ČR – strojírenství spol. s r. o.
•	 severočeské doly, a.s.
•	 solaR tURBInes eaMe, s.r.o.
•	 toyoda Gosei Czech s.r.o.
•	 Witte access technology s.r.o

stavební/eleKtroProJeKtant; stavbyve-
doucí; vZducHotecHniKa; mistr stavby
Příklady škol:
•	 střední odborná škola energetická a stavební, obchodní akademie 

a střední zdravotnická škola, Chomutov
•	 střední průmyslová škola stavební a obchodní akademie kadaň
Příklady firem:
•	 noel PlUs Cv, spol. s r.o.

řeZníK, PeKař, cuKrář
Příklady škol:
•	 střední škola technická, gastronomická a automobilní Chomutov
Příklady firem:
•	 GloBUs ČR k.s.

beZPečnostní tecHnolog
(bezpečnostní projektant; výrobně technický ředitel; ve-
doucí montáže; vedoucí servisu)
Bezpečnostní technolog zpracovává návrhy technického zabezpečení objektů 
k  ochraně majetku, osob a  informací s  ohledem na ostatní aspekty zabezpečení 
a řídí jejich realizaci.
Příklady škol:
•	 střední průmyslová škola a vyšší odborná škola Chomutov
•	 střední průmyslová škola stavební a obchodní akademie kadaň
Příklady firem:
•	 Heros Group s.r.o.

Obory
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seZnaM vystavovatelů
>  okresní hospodářská komora v Chomutově
>  Hospodářská a sociální rada Chomutovska
>  IHk Chemnitz - průmyslová a obchodní komora 

>  autoDům Chomutov spol.s r.o.
>  C & C Plast s.r.o.
>  Donaldson s.r.o., klášterec nad ohří a kadaň
>  eaton Industries, s.r.o.
>  GloBUs ČR k.s.
>  GRaMMeR CZ, s.r.o.
>  HeRos GRoUP s.r.o.
>  HItaCHI aUtoMotIve systems CZeCH s.r.o.
>  HP – PelZeR, s.r.o. – o.z. Žatec
>  JC Interiors Czechia s.r.o.
>  koIto CZeCH, s.r.o.
>  netURen CZeCH s.r.o.
>  noel PlUs Cv spol. s r.o.
>  PUls Investiční, s.r.o.
>  ReIs RoBotICs ČR – strojírenství spol. s r.o.
>  severočeské doly a.s.
>  sIteC CZ, s.r.o.
>  solaR tURBInes eaMe, s.r.o.
>  toyoDa GoseI CZeCH, s.r.o.
>  WItte aCCess teCHnoloGy s.r.o.

STŘEDNÍ ŠKOLY
>  střední odborná škola energetická a stavební, oa a střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace
>  střední průmyslová škola stavební a obchodní akademie kadaň, příspěvková organizace
>  střední průmyslová a vyšší odborná škola Chomutov, příspěvková organizace
>  střední škola technická, gastronomická a automobilní Chomutov

VYSOKÉ ŠKOLY
>  České vysoké učení technické v Praze
>  Univerzita Jana evangelisty Purkyně v Ústí nad labem
>  vysoká škola chemicko-technologická v Praze
>  Západočeská univerzita v Plzni
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Společnost C&C PLAST s.r.o. je od roku 2003

vyráběných formou vysokotlakého 
vstřikovacího lisování pro různá průmyslová 
odvětví, zejména pro automobilový, spotřební 
a elektro průmysl.

DODAVATELEM VYSOCE 
KVALITNÍCH PLASTOVÝCH 
KOMPONENTŮ

KONTAKT:

C&C PLAST s.r.o.
Zaječická 1897, 431 11 Jirkov

Tel:  +420 474 614 920
Email:  info@ccplast.cz

www.ccplast.cz
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Společnost Donaldson je vedoucím celosvětovým dodavatelem filtračních systémů a jejich výměnných částí. 
Byla založena v roce 1915 v USA. Celosvětově zaměstnává přes 12 tis. zaměstnanců ve více jak 36 výrobních 
závodech. Donaldson slouží zákazníkům průmyslových a motorových trhů, počínaje odprašovacími zařízeními, 
výrobou elektrické energie, přes speciální filtrace, průmyslové kompresory, vzduchové filtry pro těžká nákladní 
vozidla.  
 
V České republice působí Donaldson ve dvou výrobních závodech.  V Kadani, v Klášterci nad Ohří a obchodní 
zastoupení se sídlem v Praze. 
 
Motto společnosti: 
„ Vytvářet zařízení, která zlepší život lidí tím, že budou chránit životní prostředí od znečištění, nadále je 
zlepšovat a zvyšovat jejich účinnost.“ 
 
 
DONALDSON CZECH REPUBLIC s.r.o. – Klášterec nad Ohří 
Průmyslová 11 – Vernéřov, 431 51 Klášterec nad Ohří 

V případě zájmu nás kontaktujte: 
Email: Klasterec.HR@donaldson.com / Tel.: 474 616 611 

      
Výrobní závod specializovaný na 
výrobu silně namáhané filtrační 
technologie pro terénní a silniční 
zařízení. Filtrační patrony jsou tvořeny 
speciálně tvarovaným filtračním médiem, jež zachycuje minimálně 99,9 % všech 
nečistot, jakými jsou prach, špína a saze, předtím než se dostanou do motoru. 

V současné době probíhá rozvoj produktového portfolia směrem k technologii vstřikování plastů a expanze 
v oblasti polyuretanové technologie. 
 
Závod v Klášterci nad Ohří působí od roku 2002 a v současné době zaměstnává více jak 400 zaměstnanců. 
Uplatnění zde najdou pracovníci v profesích: Operátor výrobní linky, technik kvality, skladník, technolog, 
výrobní inženýr se specializací na plasty, inženýr kvality, procesní inženýr, logistik, plánovač výroby aj.  
Společnost je certifikována v systémech kvality a ochrany životního prostředí, dle ISO 9001, ISO  
TS 16949, ISO 14001 
 
                      
DONALDSON INDUSTRIAL CR s.r.o. – Kadaň 
Královský Vrch 1986, 432 01 Kadaň 

V případě zájmu nás kontaktujte: 
Email: Kadan.HR@donaldson.com / Tel.: 474 610 700 
 

 
  Výrobní závod v Kadani se specializuje na zakázkovou, kusovou 
  výrobu průmyslových filtračních jednotek.  Byl založen v roce 
  2005  a v současné době zaměstnává 150 zaměstnanců. 
 
Filtrační jednotky se používají při rozličných průmyslových činnostech jako je 
např. dělení hutního materiálu, svařování, broušení kovů, potravinářství, 

zemědělství, sklářský průmysl, zpracování surovin (cement, ruda). Výrobky 
přispívají k omezování zátěže životního prostředí, v některých případech se 
odfiltrované částice stávají surovinou. 
Uplatnění zde najdou pracovníci v technických profesích: Svářeč CO2, elektrikář, mechanik, obsluha laserů a 
ohraňovacích lisů, skladník, technik kvality, strojní technik, strojní inženýr – technolog, konstruktér. 
Společnost je certifikována v systémech kvality, ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce, dle ISO 9001, 
ISO 14001 a OHSAS 18001. 
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Jsme součástí Eaton Corporation, globální 
diverzifikované společnosti, která svým 
zákazníkům pomáhá řídit a distribuovat energii 
v oblasti elektrotechniky, hydrauliky, leteckého 
a automobilového průmyslu. Eaton zaměstnává 
110 000 pracovníků po celém světě a spolupracuje 
se zákazníky ve 175 zemích. 

Eaton Industries s.r.o. je jedním z předních 
dodavatelů pro automobilový  průmysl. Závod 
v Chomutově byl vybudován v roce 2004. Od roku 
2005 vyrábíme a dodáváme vedení kapalin pro 
takové zákazníky, jako jsou Audi, Daimler, Ford, 
Porsche, Škoda, Volkswagen a Volvo.

Výrobní závod společnosti Eaton 
Industries s.r.o. v Chomutově 
patří v rámci Eaton Corporation 
do skupiny Vehicle Group  
(Automotive & Truck). Vyrábíme 
součásti systémů vedení kapalin 
pro automobilový průmysl 
(klimatizace a posilovače řízení). 

Základem strategie naší 
společnosti je zabezpečení 
dlouhodobé prosperity a stability, 
jež může být založena pouze na 
výrobě kvalitních produktů, které 
jsou výsledkem práce 
kvalifikovaných a kompetentních 
zaměstnanců. 

Jsme držiteli certifikátů 
ISO/TS 16 949, ISO 14 001 
a OHSAS 18 001. 

 

Hledáme: 
 studenty a absolventy se znalostí anglického 

nebo německého jazyka na komunikativní 
úrovni; 

 flexibilitu, zodpovědnost, samostatnost, 
loajalitu a aktivní přístup; 

 motivaci pro další odborný a osobní rozvoj. 

kontaktní osoba: Lenka Janská 
telefon: +420 474 313 137  

e-mail: lenkajanska@eaton.com 
www.eaton.com 



Pracujte tam,

v pořádku!
kde je svět ještě

Přemýšlíte o svém budoucím zaměstnání? Staňte se 
zaměstnancem hypermarketu Globus. Uplatnit se můžete 
v naší pekárně, řeznictví nebo restauraci. Buďte jedním 
z nás a pracujte tam, kde je svět ještě v pořádku. 

Informace o volných pozicích najdete na 
www.globus.cz

#6
V každém hypermarketu 
máme restauraci s jídly 
podle tradičních receptů.

 #8
Vlastní pekařství máme v každém 
hypermarketu. Výrobky nepřevážíme z místa 
na místo, takže jsou vždy křupavé a čerstvé.

#16
Vlastní řeznictví máme v každém 
hypermarketu. Maso a uzeniny 
tam pro vás každý den vyrábí 
šikovné ruce našich řezníků.

Glo_ucni_inz_A4_03.indd   1 30.04.15   10:54

Vystavovatelé 15
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Všude tam, kde jsou lidé na této zemi v pohybu, se starají výrobky firmy GRAMMER o jejich bezpečí, 
zdraví a komfort. Ať už je to v traktorech, stavebních strojích, vysokozdvižných vozících, nákladních 
nebo osobních autech, v autobusech nebo ve vlacích. 

Všude tam, kde jsou lidé na této zemi v pohybu, se starají výrobky firmy GRAMMER o jejich bezpečí, 
zdraví a komfort. Ať už je to v traktorech, stavebních strojích, vysokozdvižných vozících, nákladních 
nebo osobních autech, v autobusech nebo ve vlacích. 

 
 
 
 

Společnost Grammer zaměstnává více než 10 000 pracovníků ve 30 plně konsolidovaných                         
společnostech ve 20 zemích po celém světě. Naše výroba se člení na dvě hlavní oblasti: 

 sedací systémy 
 vnitřní vybavení osobních vozů 

Společnost Grammer zaměstnává více než 10 000 pracovníků ve 30 plně konsolidovaných                         
společnostech ve 20 zemích po celém světě. Naše výroba se člení na dvě hlavní oblasti: 

 sedací systémy 
 vnitřní vybavení osobních vozů 

Ve vývoji a výrobě sedadel pro řidiče a pasažéry, zrovna tak jako ve vývoji výrobků, pro vnitřní 
vybavení osobních vozů, jsme první na celém světě. Patří sem hlavové opěrky, loketní opěrky a 
středové panely. Naše myšlení a jednání se orientuje na velmi ambiciózní cíl – neustále zlepšovat 
kvalitu života lidí v jejich mobilním prostředí.  

Ve vývoji a výrobě sedadel pro řidiče a pasažéry, zrovna tak jako ve vývoji výrobků, pro vnitřní 
vybavení osobních vozů, jsme první na celém světě. Patří sem hlavové opěrky, loketní opěrky a 
středové panely. Naše myšlení a jednání se orientuje na velmi ambiciózní cíl – neustále zlepšovat 
kvalitu života lidí v jejich mobilním prostředí.  

GRAMMER CZ, s. r. o, závod Žatec 
Průmyslová zóna Triangle, Staňkovice 400, 438 01  Žatec 

www.grammer.com , tel. 474 120 209 

GRAMMER CZ, s. r. o, závod Žatec 
Průmyslová zóna Triangle, Staňkovice 400, 438 01  Žatec 

www.grammer.com , tel. 474 120 209 
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www.iba.cz www.facebook.com/ibaheros info@heros.cz 
www.heros.cz 
www.herosmedia.cz www.facebook.com/herosservis info@herosmedia.cz 
 

 
Firmy sdružené ve skupině firem IBA-HEROS mají již dlouholetou tradici ve svých oborech 
působnosti a jejich portfolio služeb má velmi široké zaměření. Kromě toho se jedná o firmy s 
výhradně českým kapitálem. 

 
Skupina firem IBA-HEROS nabízí služby v následujících oblastech: 
Komerční bezpečnost 

• střežení objektů službou PCO 
• online sledování a zabezpečení vozidel 
• montáže bezpečnostních systémů 
• fyzická ostraha objektů 
• detektivní činnost 
Geodézie 
• geometrické plány 
• inženýrská geodézie 
• speciální geodézie 
Média 
• ozvučení, osvětlení, video, stage, foto 
• akce na klíč (plesy, svatby, koncerty, sportovní přenosy aj.) 
• firemní eventy, módní přehlídky 
Ostatní 
• kontroly zaměstnanců (práceneschopných) 
• služby náhradního plnění 
• správu a údržbu nemovitostí 
• vzdělávací služby 
 
Úkoly vybraných služeb: 
 
Bezpečnostní systémy – zabezpečují objekty proti vstupu narušitelů, nepovolaných osob a jako 
prevence (vzniku požárů aj.). Záznamovým zařízením lze monitorovat a získat tak přehled o 
pohybu osob, zvířat, věcí a vozidel ve vyhrazených prostorách a místech. 
 
Dohledové centrum – shromažďuje všechny informace a data z bezpečnostních systémů, 
nepřetržitě monitoruje situaci ve střežených objektech a v případě narušení objektu vysílá 
zásahové jednotky. 
 
Fyzická ostraha – představuje komplexní servis služeb souvisejících s ostrahou a ochranou 
objektů a majetku klientů. Střežení je zajišťováno pracovníky v uniformě, kteří mají 
požadované bezpečnostní vzdělání. 
 
Geometrické plány – jsou nutným podkladem pro katastr nemovitostí. Poskytujeme zpracování 
geometrických plánů na oddělení pozemku, vyznačení stavby, liniové stavby, na věcná 
břemena, vytyčení vlastnické hranice, vytyčení jiných hranic aj. 
 
Akce na klíč – v rámci této mediální služby dokážeme uspořádat prakticky jakoukoliv akci na 
záhladě požadavků kvalitně a za rozumnou cenu. 
 
Služby náhradního plnění – podle §81 a násl. Zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti – 
(každý zaměstnavatel s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru je povinen zaměstnávat 
4% osob se zdravotním postižením, jinak musí provádět odvod do státního rozpočtu) 
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Hitachi Automotive Systems Czech, s.r.o. 

Společnost Hitachi Automotive Systems Czech, s.r.o. je součástí celosvětové skupiny Hitachi. 
Firma Hitachi byla založena v roce 1910 a v současné době nabízí vice než 20 000 výrobků z 
různých oblastí od elektroniky, stavebnictví až po informační technologie. 

 
 
 
 
 
 
 

Vyrábíme:  
 Tlumiče do osobních automobilů 
 Vysokotlaké palivové pumpy 
 Variabilní časování ventilů  

 

 
 
 

 
 

 

 
Nejčastěji obsazované pozice:  
Operátor výroby na PLC poloautomatických a 
plně automatických linkách 

• Svařovací automaty 
• Tváření za tepla 
• Lakovací, chromovací linky 

Operátor výroby na CNC obráběcích strojích 
• CNC frézka 
• CNC soustruh 
• Multi-osá obráběcí centra 

 
Pozice do kanceláře  

– pro absolventy  
technických VŠ  
se znalostí 
anglického 
jazyka  

• Výrobní 
technolog 

• Inženýr kvality 
 

 
 

Kontakty: 
Adresa: Průmyslová zóna Triangle, Velemyšleves 
   Minice 60, 438 01 Žatec 
E-mail:  nabor@hitachi-automotive.eu 
Telefon: +420 417 770 710 

  

V České republice působí divize 
Hitachi Automotive 
Systems Czech, s.r.o. na 
průmyslové zóně Triangle u Žatce 
od roku 2013. 
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JC Interiors Czechia, s.r.o. 
Průmyslová zóna Triangle u Žatce 
 
 
 
- Nový závod na zelené louce o velikosti 30 000 m2 

- Člen divize Automotive Experience  

- Výroba interiérových prvků pro osobní automobily 

- Zaměření na výrobu dílů z plastů – vstřikování plastů 

- Zákazníci: BMW, Daimler, Škoda, Volvo 

Uplatnění u nás naleznou 
 
Technici – údržba, kvalita 
* nástrojář, elektrikář, mechanik, seřizovač,  
technik měření 3D 
 
Pracovníci logistiky a skladu 
*skladník, řidič VZV 
 
Výrobní operátoři 
* operátor vstřikolisu, operátor montážní linky,  
team leader 
 
Odborné THP pozice 
* procesní inženýr, výrobní inženýr, inženýr 
kvality, specialista logistiky 

Nabízíme: 
 
* Moderní zázemí velké mezinárodní společnosti 
 
* Jistotu stabilního zaměstnání 
 
* Příležitost k osobnímu a kariérnímu růstu 

 
* Stravenky 

 
* Týden dovolené navíc 
 
 
 

Kontakt: 
JC Interiors Czechia, s.r.o.,  PZ Triangle, Tatinná 60, 438 01 Žatec 
tel.: 415 236 413, email: ae-zatec-hr@jci.com 

Do produktového portfolia závodu patří 
především dveřní výplně, palubní desky a 
schránky u spolujezdce 
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JC Interiors Czechia, s.r.o. 
Průmyslová zóna Triangle u Žatce 
 
 
 
- Nový závod na zelené louce o velikosti 30 000 m2 

- Člen divize Automotive Experience  

- Výroba interiérových prvků pro osobní automobily 

- Zaměření na výrobu dílů z plastů – vstřikování plastů 

- Zákazníci: BMW, Daimler, Škoda, Volvo 

Uplatnění u nás naleznou 
 
Technici – údržba, kvalita 
* nástrojář, elektrikář, mechanik, seřizovač,  
technik měření 3D 
 
Pracovníci logistiky a skladu 
*skladník, řidič VZV 
 
Výrobní operátoři 
* operátor vstřikolisu, operátor montážní linky,  
team leader 
 
Odborné THP pozice 
* procesní inženýr, výrobní inženýr, inženýr 
kvality, specialista logistiky 

Nabízíme: 
 
* Moderní zázemí velké mezinárodní společnosti 
 
* Jistotu stabilního zaměstnání 
 
* Příležitost k osobnímu a kariérnímu růstu 

 
* Stravenky 

 
* Týden dovolené navíc 
 
 
 

Kontakt: 
JC Interiors Czechia, s.r.o.,  PZ Triangle, Tatinná 60, 438 01 Žatec 
tel.: 415 236 413, email: ae-zatec-hr@jci.com 

Do produktového portfolia závodu patří 
především dveřní výplně, palubní desky a 
schránky u spolujezdce 
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Výroba ITW® popouštěných ocelových drátů indukčním ohřevem, z nichž se dále vyrábí 
pružiny používané v automobilovém průmyslu 

 

 

Již polovinu století je firma Neturen průkopníkem nejen v tepelném zpracování 

a výrobě, ale také v poskytování originálně zpracovaných produktů mnohým 

zákazníkům. V současné době vyrábíme produkty nejen pro zákazníky 

z Japonska, náš rozsah se dostal na celosvětovou úroveň. Mimo Japonsko 

máme další dceřiné společnosti zabývající se výrobou indukčně popouštěných 

ocelových drátů v Číně (od roku 2004), v Americe (od roku 2008) a od roku 

2013 konečně i v Evropě, v České republice. 

Jsme otevřený tým, který si zakládá na zodpovědnosti, kvalitně odváděné práci 

a přátelské atmosféře. Stavíme na unikátní technologii, kvalifikovaných 

pracovnících, vysoké efektivitě práce a stabilním firemním zázemí.  

 

VÝROBA: 

Výroba je rozdělena na dva hlavní nepřetržité procesy opracování ocelového 

drátu. Prvním procesem je proces tažení, kdy se drát upraví na požadovaný 

rozměr. Druhým procesem je tepelné zpracování, zušlechtění ocelového drátu. 

Při použití technologie ITW se snižuje hmotnost a konstrukce pružin je 

kompaktnější, s charakteristikou vyšší pevnosti, nízké únavy materiálu a 

odolnosti proti skluzu. 

 

 

   KONTAKT: 

NETUREN CZECH s.r.o. 

Průmyslová zóna Triangle 

438 01 Žatec 

tel.: + 420 415 240 301 

e-mail: nabor@neturen-czech.com 
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ELEKTRO 

 Projekční a konstrukční práce 

 Automatizace, řízení pohonů, 
řídicí a kontrolní systémy 

 Elektroinstalace a realizace 
elektrotechnických zařízení   

 Údržba a opravy elektrického zařízení 

 Preventivní a provozní elektroúdržba 

 Revizní činnost 

 
STROJNÍ VÝROBA 

 Projekční a konstrukční práce 

 Strojní obrábění, kovovýroba 

 Svařování a zámečnické práce 

 
OPRAVY ELEKTRICKÝCH STROJŮ 

 Revize a kompletní opravy 
elektrických točivých strojů 

 Revize, kompletní opravy 
a převíjení transformátorů 

 Výpočet, projekce a výroba 
nových elektrických strojů 

 

 

NOEL - PLUS CV spol. s r.o.  
 

ELEKTRO  –  STROJNÍ VÝROBA  –  OPRAVY ELEKTRICKÝCH STROJŮ 

 

NOEL - PLUS CV spol. s r.o., Dukelská 5637, 43001 Chomutov 

www.npcv.cz , tel.: 474 633 101 
Vystavovatelé
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Firma PULS je světovým leadrem v oblasti vývoje a výroby 
napájecích zdrojů a DC/DC měničů pro DIN patentovanou lištu.  
Naše výrobky mají široké využití například v oblasti světelné 
techniky, průmyslové automatizace, automobilovém a 
zpracovatelském průmyslu, železniční technice, zdravotnictví nebo 
technickém zabezpečení budov. 
Koho hledáme? Především odborně kvalifikované zaměstnance, s 
praktickou znalostí cizích jazyků (němčina a angličtina). 
Zaměstnance, kteří jsou schopni se učit, poznávat nové věci a 
hledat řešení a zároveň zaměstnance, kteří se umí o své zkušenosti 
a znalosti podělit s ostatními. 
 

 
                   investiční s.r.o. 
Pražská 5639, Chomutov 
tel.: 474 356 111 
info-cz@pulspower.com; www.pulspower.com 

 

Firma PULS je světovým leadrem v oblasti vývoje a výroby 
napájecích zdrojů a DC/DC měničů pro DIN patentovanou lištu.  
Naše výrobky mají široké využití například v oblasti světelné 
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zpracovatelském průmyslu, železniční technice, zdravotnictví nebo 
technickém zabezpečení budov. 
Koho hledáme? Především odborně kvalifikované zaměstnance, s 
praktickou znalostí cizích jazyků (němčina a angličtina). 
Zaměstnance, kteří jsou schopni se učit, poznávat nové věci a 
hledat řešení a zároveň zaměstnance, kteří se umí o své zkušenosti 
a znalosti podělit s ostatními. 
 

 
                   investiční s.r.o. 
Pražská 5639, Chomutov 
tel.: 474 356 111 
info-cz@pulspower.com; www.pulspower.com 
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Reis Robotics se sídlem v Chomutově je členem celosvětové skupiny Reis Group. 
Jsme moderní výrobní a montážní závod, vyrábějící průmyslové roboty 
a mechatronické moduly pro automatizační systémy v mnoha průmyslových 
odvětvích. 
Naše robotizovaná zařízení jsou používána zejména v oblasti svařování, lakování, 
řezání laserem, lití, opracování kovů a plastů, manipulace, paletizace aj. 

REIS ROBOTICS se sídlem v Chomutově je členem celosvětové 
skupiny REIS GROUP. Činnost firmy zahrnuje vývoj, výrobu  
průmyslových robotů a automatizovaných systémů na klíč. 
Jsme moderní výrobní a montážní závod, vyrábějící jednotlivé díly, průmyslové 
roboty a mechatronické moduly pro automatizační systémy. 

Reis Robotics ČR – strojírenství spol. s r.o. 
Personální oddělení 
Černovice 173, 430 01 Chomutov 
Tel.: +420 474 638 514, e-mail: kariera@reisrobotics.cz, www.reisrobotics.cz  

 
U nás naleznete uplatnění především v těchto profesích: 
 
 Obráběč kovů vč. CNC (horizontář, frézař, soustružník) 
 Programátor CNC strojů 
 Svářeč 
 Lakýrník 
 Zámečník–Hydraulikář–Pneumatikář 
 Elektromechanik – mechatronik 
 Kontrolor kvality 
 Technolog strojírenské výroby 
 Konstruktér 
 Servisní technik 

 

 
Zákazníkům nabízíme: 
 
 Průmyslovou robotovou techniku a intergraci průmyslových systémů 
 Zpracování konstrukční a projektové dokumentace 
 Strojní CNC obrábění, svařování a povrchové úpravy kovů 
 Mechatronické a elektrické montáže 
 Výrobu a montáž součástí, komponentů a náhradních dílů dle požadavků 
 Záruční a pozáruční servis 

 

BUDOUCNOST  JE  DNES 



26 Vystavovatelé



27Vystavovatelé

    SITEC CZ s.r.o. Nový Březenec 88, 433 11 Jirkov - Březenec, 
     http://www.sitec.cz, sitec@sitec.cz

Automatizace, řídicí systémy a funkční bezpečnost

Společnost  SITEC  CZ  s.r.o.  nabízí  komplexní  i  dílčí  služby  v  oboru  automatizace  a  řídicích 
systémů.  Dodáváme projekty  řízení  automatizovaných linek  nebo jednoúčelových strojů  včetně 
projektové dokumentace,  dodávek řídicích a vizualizačních systémů a veškerého programového 
vybavení. Nabízená řešení automatizačních aplikací splňují koncepci plně integrované automatizace 
(TIA - Totally Integrated Automation).

1. Projekce
Vedení  projektu  a  vypracování  projektové  dokumentace  včetně  strojní  konstrukce, 
elektrodokumentace,  analýzy  rizik  a  výchozí  revizní  zprávy.  Plné  jazykové  pokrytí  pro  český, 
anglický a německý jazyk.

○ výrobní linky a jedno(více) účelové stroje
○ vývodové napájecí rozváděče a kabelová vedení nn
○ blokové trafostanice vn/nn

2. Automatizace a řídicí systémy
Návrh a realizace řídicích a vizualizačních systémů s důrazem na splnění koncepce plně integrované 
automatizace s možností napojení na nadřazené informační systémy. Nabídka zákaznických řešení.

○ průmyslové automaty  SIMATIC, Mitsubishi,  Omron a Allen Bradley
○ průmyslové sběrnice PROFIBUS, PROFINET, ASi, IO-Link, Industrial Ethernet
○ vizualizační systémy HMI, SCADA a MES 

3. Řízení pohonů
Návrh a realizace řízení pohonů a servo pohonů. Nabízíme řešení od jednoduchých aplikací pro 
dopravníkové pohony až po náročné úlohy se servo pohony. 

○ řízení pohonů střídavými a stejnosměrnými měniči (do 1500 kW)
○ řízení servo pohonů a lineárních pohonů (přesné polohování, interpolace, synchronizace os)

4. Bezpečnost strojů a zařízení
Návrh  a  dodávka  standardizované  bezpečnostní  techniky  a  její  implementace  do  nových  nebo 
stávajících zařízení. Nabízíme řešení od dodávek senzoriky až po konfiguraci řídicích systémů s  
bezpečnostními funkcemi.

○ řídicí systémy a řízení pohonů se safety integrated
○ návrh, kontrola a integrace bezpečnostního systému
○ kompletace projektové dokumentace, analýza rizik, řízení procesu posuzování shody

5. Elektroinstalace
Dodávky a montáže elektrických zařízení, rozváděčů a rozvodů pro průmysl a energetiku

○ dodávky a instalace  senzoriky a akčních členů
○ výroba rozváděčů a ovládacích pultů
○ dodávky a instalace  elektrorozvodů

Sidlo společnosti
SITEC CZ s.r.o.
Nový Březenec 88
43111 Jirkov, Březenec

Tel: +420 411 191 195
Email: sitec@sitec.cz

IČ: 287 30 216
DIČ: CZ28730216

Kontakty
Ivo Kricner
jednatel
Tel: +420 602 / 454 488
Email: i.kricner@sitec.cz

Ing. Petr Čech
jednatel
Tel: +420 777 / 717 202
Email: p.cech@sitec.cz
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Toyoda Gosei Czech, s.r.o. 
Průmyslová 2, Klášterec nad Ohří 

 

Firma Toyoda Gosei Czech, s.r.o. patří mezi přední 
výrobce plastových, polyuretanových a pryžových 
komponentů do automobilů, které zvyšují pohodlí 
a komfort vozidel. 

 

Vyrábíme zejména airbagové moduly, volanty, 
brzdové a palivové hadice a těsnící prvky. 

 

Vlastníme certifikáty: ISO/TS 16949, ISO 14001,  
OHSAS 18001. 

 

Nabízíme uplatnění v oborech, jako jsou 
mechanici, obráběči, zámečníci, elektrikáři, 
elektrotechnici,  
technici výroby nebo kvalitáři. 

 

V případě zájmu o práci můžete kontaktovat 
personální oddělení naší společnosti nebo přímo 
na telefonním čísle +420 601 388 814.  

 

 

WWW.TGCZ.CZ 

facebook.com/toyodagoseiczech,sro 
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 perspektivu a stabilitu „Zaměstnavatele regionu“
 zajímavé � nanční ohodnocení podle výkonu
 osobní rozvoj v mezinárodní společnosti
 nejmodernější technologie a příjemné pracovní prostředí
 WITTE Bene� ty dle Vaší volby (zdraví, stravování, ubytování, rekreace, sport, aj.)
 týden dovolené navíc
 � exibilní pracovní dobu
 pracoviště v Nejdku, Ostrově nebo Plzni

 Více než sto let klíčových konceptů pro automobilový 
svět.

 Více než 20 let v České republice. Vyvíjíme, testujeme 
a montujeme tradiční výrobky i novinky pro světové 
automobilky.

 Jsme dynamický tým, ve kterém získáte zkušenosti 
na mezinárodní úrovni aliance VAST.

 Stavíme na profesionálech a podporujeme technické 
talenty ve školách.

WITTE Automotive
Rooseveltova 1299
362 21 Nejdek
Tel.: +420 359 016 777
E-mail: zamestnani@witte-automotive.cz
www.witte-automotive.cz

Ekonomika a controlling
Industrializace

 průmyslový inženýr
 vedoucí projektu

Konstrukce
 konstruktér strojní 

nebo elektro

Logistika
 disponent/dispečer
 manipulant

Management kvality
 technik jakosti

Výroba
 technik přípravy výroby

Zkušebnictví
 zkušební a měrový technik
 produktový specialista

Zpracování plastů
 konstruktér forem
 nástrojař (obsluha 

CNC strojů)
 technolog

Nabízíme Ti …

Kdo jsme?

U nás máš na výběr

Navštivte nás na Facebooku: www.facebook.com/WITTEAutomotiveCZ

 disponent/dispečer
 manipulant

…pro Vaši budouc
nost

Jobs s perspektiv
ou!

Vystavovatelé
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Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední 
zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace nabízí čtyřleté obory 
vzdělání s maturitní zkouškou a tříleté obory vzdělání s výučním listem. 

    ¨        

 ESOZ je školou komplexního typu s teoretickou a praktickou výukou, zároveň je 
centrem celoživotního učení s akreditací pro další vzdělávání pedagogických 
pracovníků a pro rekvalifikační vzdělávání. Výuka všech oborů reaguje na 
požadavky trhu práce a je koncipována jako interdisciplinární se zahrnutím oborové 
provázanosti. 
 
 

 

 

 

Obory ukončené maturitní zkouškou: Mechanik elektronik, Mechanik 
elektrotechnických zařízení, Strojník požární techniky, Technik požární 
ochrany, Bezpečnost a ochrana obyvatel, Obchodní akademie, Sportovní 
management, Zdravotnický asistent, Sociální činnost 

Obory ukončené závěrečnou zkouškou: Zámečník, Tesař, Elektrikář, 
Zedník, Truhlář, Klempíř, Instalatér, Montér suchých staveb, Malíř a lakýrník, 
Zednické práce, Tesařské práce, Ošetřovatel 

e-mail: info@esoz.cz Tel.: 474 471 111 Adresa: Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov 
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Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, 

Kadaň, Komenského 562, příspěvková organizace 

 

nabízí 4leté studium s maturitou 

Stavebnictví 

Technická zařízení budov 

Ekonomika a podnikání (Management ve stavebnictví) 

Obchodní akademie 

Zkrácené 2leté studium pro absolventy SŠ s maturitou Technická zařízení budov   

Možnost prohlídky školy po dohodě 

8:30 – 15:00 

ŠKOLA S TRADICÍ ZALOŽENA V ROCE 1951  

ÚSPĚŠNĚ ROZVÍJÍME SPOLUPRÁCI S ČVUT V PRAZE 

Bližší informace: tel.: 474 343 393-5 

http://www.sps-kadan.cz 

email: sps-kadan@sps-kadan.cz 
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Pro akademický rok 2014/15 nabízíme studentům 110 studijních 
programů a v rámci nich 441 studijních oborů.

ČVUT v Praze poskytuje kvalitní vysokoškolské vzdělání v roz sáhlém 
spektru zejména inženýrských disciplín, zajišťuje základní i aplikovaný 
výzkum a vědeckou činnost s důrazem na aplikace v průmyslu a úzce 
spolupracuje s tuzemskými i zahraničními institucemi. 

O absolventy ČVUT je na trhu práce velký zájem a s tím je spojeno 
i jejich odpovídající vysoké fi nanční ohodnocení.

Podle hodnocení prestižního světového žebříčku univerzit QS World 
University Rankings pro rok 2014 jsme nejlepší technickou 
univerzitou v ČR.

UŽ 300 LET MĚNÍME TVÁŘ SVĚTA
Přidejte se k nám

www.twitter.com/CVUTPraha

www.cvut.cz www.facebook.com/cvut.v.praze

www.youtube.com/CVUTPraha

České vysoké učení technické v Praze je jednou z nejstarších technic-
ky zaměřených univerzit a patří k největším a nejstarším technickým 
univerzitám v Evropě.

V současné době má ČVUT osm fakult (stavební, strojní, elektro-
technickou, jadernou a fyzikálně inženýrskou, architektury, doprav-
ní, biomedicínského inženýrství, informačních technologií) a studuje 
na něm přes 23 000 studentů. 
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FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UJEP 
Fakulta životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad 
Labem se zabývá vzděláváním a  výzkumem v  oblasti ochrany životního 
prostředí. Ve výuce se výrazně uplatňuje multidisciplinarita s  vyváženým 
podílem přírodovědných, sociálních, ekonomických, technických a  infor-
mačních disciplín. Cílem je výchova odborníka schopného kvalifikovaně 
rozhodovat o základních problémech tvorby a ochrany životního prostředí. 
Na fakultě je možné studovat bakalářské studium zaměřené na Ochranu 
životního prostředí a Vodní hospodářství. Magisterské studium se specia-
lizuje na Revitalizaci krajiny a Odpadové hospodářství. Doktorské studium 
má specializaci environmentální analytickou chemii. Uplatnění absolventů 
je na městských, obecních a krajských úřadech, České inspekci ŽP, ČHMÚ, 
ministerstvech a ve firmách.

Kontakt: Ing. Martin Neruda, Ph.D., martin.neruda@ujep.cz 

Budoucnost patří technologiím
FAKULTA VýRObNÍCH TECHNOLOgIÍ  
A mANAgEmENTU
Máte možnost studovat technické obory ve svém rodném městě na fakultě, 
která má tradici již od roku 2006. Průmyslovým podnikům v Ústeckém kraji 
chybí technicky vzdělaní pracovníci s  vysokoškolským titulem. Proto na-
bízíme tuto příležitost studovat na FVTM, UJEP v Ústí nad Labem. Během 
studia probíhá zaškolení a výběr potenciálních zaměstnanců pro špičkové 
firmy zabývající se výrobními technologiemi. Absolvent fakulty má jistotu 
zaměstnání v oboru přímo v Ústeckém kraji. Fakulta je zapojena do pro-
gramu Erasmus+ a  má smlouvu s  38 zahraničními univerzitami. Je tedy 
možnost studia v zahraničí až na 12 měsíců.
Adresa: Na Okraji 1001/7, 400 01 Ústí nad Labem
tel. číslo: 475 285 511, fax: 475 285 566
www.fvtm.ujep.cz

PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UJEP
Nabízí tradiční přírodovědné obory: matematika, fyzika,chemie, biologie, 
toxikologie, geografie a také moderní obory: Nanotechnologie, počítačo-
vé modelování a informační technologie. Ve třech oborech - matematika, 
nanotechnologie a počítačové modelování máme zakreditované  i doktor-
ské studium. O výuku studijních programů se starají špičkoví akademičtí 
pracovníci a vědci. Fakulta spolupracuje s vysokými školami a výzkumný-
mi ústavy v ČR i v zahraničí a klade důraz na spolupráci s průmyslovými 
partnery. Studenti přírodovědecké fakulty dosáhli řadu úspěchů v národ-
ních i  mezinárodních soutěžích. Úspěšná šňůra studentů PřF UJEP v  r. 
2014:  Bc. Simona Lupínková získala cenu společnosti Merck s.r.o.; Bc. 
Jakub Braborec získal cenu AV ČR za vědecký přínos na mezinárodní sou-
těži FameLab 2014 a je členem týmu, který vyvinul první boranový laser na 
světě. Bc. Antonín Čajka získal 1. cenu  na Česko-Slovenské studentské 
konferenci a  za svou práci také získal Cenu ministra školství, mládeže 
a tělovýchovy.
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Univerzitní centrum 
VŠCHT Praha – Unipetrol
Areál Chemparku, Záluží 1, Litvínov

3 bakalářské studijní programy
1 navazující magisterský program

studuj-v-litvinove.vscht.cz
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inzerce_vscht.pdf   1   24. 4. 2015   22:53:38
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Okresní hospodářská komora

PRoJekty oHk Cv

1. UNIPRANET – Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí – udžitelnost
 Cíl projektu spočívá ve zprostředkování odborných praxí a stáží studentům Západočeské univerzity, Fakulty ekonomické, 

oborů: ekonomika a management, systémové inženýrství a informatika, Informační management a technické univerzity 
v liberci.

2. Veletrh TECHNODAYS 2013, 2014
 Hlavním cílem akce bylo seznámit žáky 6. až 9. tříd základních škol, středních škol, rodiče i širokou veřejnost s nabídkou 

technických oborů a řemesel prostřednictvím prezentace firem a přiblížit jim provázanost nabízených učebních oborů 
s konkrétní poptávkou firem na trhu práce.

3. Výstava Vzdělávání
 Prezentační výstava středních škol určena především žákům základních škol, zejména letošním absolventům a  jejich 

rodičům, kteří v následujících týdnech a měsících budou společně řešit výběr dalšího studia a budoucího povolání

4. Společenská odpovědnost firem v Ústeckém kraji – udržitelnost 
 Projekt je zaměřen na oblast společenské odpovědnosti firem (CsR) – způsob vedení firmy a budování vztahů s partnery. 

CsR – zahrnuje široké spektrum aktivit osob spojených s firmou, či působící v okolí firmy, jako jsou např. zaměstnanci, 
majitelé, akcionáři, odběratelé, dodavatelé.

5. Kvalita lektorů = efektivnost a kvalita vzdělávacích programů – udržitelnost
 Cílem projektu byl rozvoj vzdělávání lektorů dalšího vzdělávání zaměřené na nové metody výuky prostřednictvím 

případových studií a  uplatnění současných možností využívání technických prostředků při výuce při zachování role 
lektora.

6. Stavebnictví – perspektiva pro mladé – udržitelnost
 Projekt působil jako průlom metod při poznávání oboru, který by se pro žáky Základních škol mohl stát do budoucna 

hlavním oborem jejich vzdělání = motivace žáků = budoucí výběr studia. www.stavebnictvipromlade.cz

7. Ověřovatelská kancelář CzechPOINT a kontaktní místo pro DATOVÉ SCHRÁNKY
 využijte výpisy z obchodního rejstříku, Živnostenského rejstříku, katastru nemovitostí, výpis z rejstříku trestů, Podání, 

ohlášení živnosti či změny v podnikání, výpis bodového hodnocení z Registru řidičů, výpis ze seznamu kvalifikovaných 
dodavatelů, vidimace kopie či opisu a legalizace podpisu, nebo také konverzi dokumentů datových schránek.

Bližší informace o projektech OHK CV naleznete na www.ohkcv.cz
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