Prezentace firem s technickými obory a řemesly
Vorstellung der Firmen mit technischen Fachbereichen und Handwerken

TECHNODAYS – přátelství napříč generacemi a národnostmi
(číslo projektu: 0697.04/151113/1/0)

TECHNODAYS – Freundschaft über Generationen und Nationalitäten hinweg
(Projekt-Nr.: 0697.04/151113/1/0)

Plánek vystavovatelů
Pódium

5.
OHK CV
+
HSRCH

4.
REIS ROBOTICS
ČR – strojírenství
spol. s r.o.

3.
Severočeské
doly, a.s.

2.
PULS Investiční,
s.r.o.
1.
SOLAR TURBINES
EAME, s.r.o.

Hlavní sál
6.
NOEL PLUS CV,
s.r.o.

vstup
7.
BOS AUTOMOTIVE
PRODUCTS CZ,
s.r.o.

8.
ACTHERM strojírenství,
s.r.o.

14.
Aisan Industry
Czech, s.r.o.

13.
Donaldson Industrial
CR - koncern, s.r.o.

15.
Witte Nejdek,
spol. s r.o.

9.
Toyoda Gosei Czech,
s.r.o.

12.
C & C Plast, s.r.o.

10.
KONE Industrial –
Koncern, s.r.o.

11.
HUNTER DOUGLAS
KADAŇ s.r.o.

Předsálí
Střední průmyslová
škola a Vyšší odborná škola,
Chomutov

2

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

Seznam vystavovatelů
> Okresní hospodářská komora v Chomutově
> Hospodářská a sociální rada Chomutovska
> ACTHERM – strojírenství, s.r.o.
> Aisan Industry Czech, s.r.o.
> BOS AUTOMOTIVE PRODUCTS CZ, s.r.o.
> C & C Plast, s.r.o.
> Donaldson Industrial CR - koncern, s.r.o.
> HUNTER DOUGLAS KADAŇ s.r.o.
> KONE Industrial – Koncern, 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.
> Solar Turbines EAME, s.r.o.
> Toyoda Gosei Czech, s.r.o.
> Witte Nejdek, spol. s r.o.
> Střední odborná škola energetická a stavební, OA a Střední zdravotnická škola, Chomutov,
příspěvková organizace
> Střední průmyslová a Vyšší odborná škola Chomutov, příspěvková organizace
> Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kadaň, příspěvková organizace
> Střední škola technická, gastronomická a automobilní Chomutov
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Okresní hospodářská komora
v Chomutově

Základní podmínky
> Členem se může stát každá PO nebo
FO zapsaná v OR nebo ŽR
> Zájemce o členství vyplní přihlášku,
kterou získá na úřadě OHK CV nebo
na www.ohkcv.cz. Vyplněnou přihlášku odevzdá s kopií výpisu z OR
nebo ŽR na úřad OHK CV.
Proces přijímání
>	Nové žádosti schvaluje představenstvo, poté je přihláška oficiálně
schválena a žadatel je o této skutečnosti vyrozuměn dopisem, který
obdrží společně a fakturou na úhradu členství
Výše členského příspěvku
> Fyzické osoby 500 Kč/rok
> Právnické osoby 5 000 Kč/rok
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OHK CV je sdružením podnikatelů,
právnických a fyzických osob, přijatých
za její členy, zřízená na základě zákona
č 301/1992 Sb. O Hospodářské komoře
České republiky a Agrární komoře České republiky.

Kromě celé řady výhod plynoucí
z členství má člen právo:
>	Volit a být volen do orgánů OHK CV
>	Využívat poskytovaných služeb OHK CV
>	Obracet se ke smírčím komisím OHK CV

Členství v komoře je dobrovolné, vzniká dnem projednání a schválení přijaté přihlášky představenstvem OHK CV.
Schválením přihlášky se zájemce stává
členem OHK CV.

Povinnosti plynoucí z členství:
> Dodržovat statut, jednací řád a volební řád OHK CV
> Řádně platit stanovené členské příspěvky na základě zaslané faktury
>	Aktualizovat data o své společnosti

Sídlo: C ihlářská 4132, 430 03 Chomutov
Tel./Fax.: 474 628 288
Email: info@ohkcv.cz
www.ohkcv.cz
Okresní hospodářská komora

Nabídka služeb
Okresní hospodářská komora je sdružením podnikatelů,
právnických a fyzických osob, přijatých za její členy, zřízená
na základě zákona č. 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře
České republiky a Agrární komoře České republiky.
Komora zajišťuje úkoly Hospodářské komory České republiky
v rámci příslušného územního celku.

Poskytuje následující služby:
Pomáháme vašemu podnikání
>	VIP služby pro členy

Realizace odborných školení, přednášek, workshopů
> právní, daňové, personální

Vidimace a legalizace
>	Vydáváme ověřené výpisy z informačního systému veřejné správy
>	Vykonáváme ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu
> Provádíme autorizovanou konverzi dokumentů z listinné do elektronické podoby a z elektronické do listinné podoby

Ověřovatelská kancelář CzechPOINT
> obchodní rejstřík
> živnostenský rejstřík
> katastr nemovitostí
> rejstřík trestů
> registr řidičů – bodové hodnocení osoby
> seznam kvalifikovaných dodavatelů
> registru MŽP – MA ISOH (správa a kontrola agendy)
> insolvenční rejstřík
> dále možnost podání žádosti dle §72 živnostenského
zákona

Regionální kontaktní místo pro Datové schránky
> žádost, aby DS plnila či neplnila funkci orgánu veřejné moci
„dále jen OVM“
> žádost o zřízení datové schránky
> oznámení o zneplatnění přístupových údajů pověřené osoby
> žádost o znepřístupnění DS
> žádost o zneplatnění přístupových údajů statutárním orgánům nebo OVM
> oznámení o zneplatnění přístupových údajů a vydání
nových
> oznámení o přidání pověřené osoby k přístupu do DS
> žádost o opětovné zpřístupnění DS

Výhoda – objednání služby předem telefonicky nebo emailem bez zbytečné ztráty času!
Informační listy OHK CV
Úřad během roku vydává měsíčník, který je rozesílán členské základně obsahuje následující informace:
> informace úřadu OHK CV
> informace o veřejných zakázkách, změnách v legislativě
> prezentaci realizovaných projektů OHK CV
> informace z agentury Czechinvest, CZECHTrade, RHK Poohří
> informace o aktuálních dotačních titulech pro podnikatele > prezentaci členských společností zdarma

Organizátor veletrhu TECHNODAYS a výstavy VZDĚLÁVÁNÍ
Okresní hospodářská komora

5

Kdo jsme

Nabízíme

Hospodářská a sociální rada Chomutovska (dále jen
HSRCH) je sdružení založené na základě zákona č. 83/1990 Sb.,
o sdružování občanů, v platném znění.
HSRCH je organizačně právním subjektem, kterým fyzické
a právnické osoby sdružené do HSRCH sledují využití svých
společenských cílů na Chomutovsku. HSRCH je přístupná každé
fyzické a právnické osobě respektující právní řád České republiky
a stanovy HSRCH.
Cíl činnosti HSRCH je zaměřen na zabezpečování potřeb a zájmů členů HSRCH. Zejména sleduje zajišťování koordinace
některých společenských činností, zajišťování odborných služeb v oblasti průmyslového a obchodního poradenství, uplatňování zájmů členů rady ve vnějším
ekonomickém, sociálním a politickém prostředí. HSRCH
vyvíjí iniciativní a koordinační činnost s cílem dosažení vyšší
ekonomické a sociální úrovně regionu. Podílí se na plnění strategických dokumentů ČR, Ústeckého kraje, předkládá a prosazuje vlastní projekty k rozvoji regionu. Navazuje a rozvíjí styky
s radami a obdobnými institucemi v České republice i zahraničí
a uzavírá s nimi dohody. Ve spolupráci s Okresní hospodářskou
komorou v Chomutově pořádá výstavu „Vzdělávání“. Každý
rok vyhlašuje Fond podpory projektů. Jeho prostředky jsou
přednostně určeny pro kvalitní přípravu reálných projektů, které přispějí k revitalizaci a rozvoji regionu.
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>	Semináře, workshopy, výstavy
> Fond podpory projektů
> Bulletin„ Informační listy HSRCH“
> Zpracování žádostí o dotaci
• nabízí kompletní zpracování žádosti o dotaci v rámci
různých dotačních titulů (krajské programy, programy
ministerstev, nadací, operační programy a mnoho dalších) vč. zajištění realizace projektů
>	Evidenci a konzultaci projektových záměrů
• pravidelně sleduje aktuálně vyhlášené výzvy a informuje o nich zejména své členy
• v případě poptávky sleduje vyhlášené výzvy relevantní
pro dané projektové záměry a v případě shody informuje
potenciálního žadatele o možnosti podat žádost o dotaci
• kompletní dotační poradenství
> Zpracování výběrového řízení
• zpracovává výběrová řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách v platném znění, i mimo režim
tohoto zákona dle požadavků poskytovatelů dotace
• dále poskytuje asistenci při výběru dodavatelů k oslovení, sestavení komise pro otevírání obálek i hodnotící
komise, konečném výběru vítězného dodavatele, …
>	Administraci projektu
• nabízí celkovou administraci projektů dotovaných z různých dotačních titulů, včetně zpracování průběžných
a závěrečných monitorovacích zpráv a žádostí o platbu,
kontroly dodržování termínů atd.

Hospodářská a sociální rada Chomutovska

Členská základna

> Města a obce:
Město Loučná pod Klínovcem Obec Krásný Dvůr
Město Mašťov
Obec Kryštofovy Hamry
Město Vejprty
Obec Libočany
Obec Blatno
Obec Málkov
Obec Boleboř
Obec Nové Sedlo
Obec Březno
Obec Spořice
Obec Droužkovice
Obec Strupčice
Obec Holedeč
Obec Údlice
Obec Hrušovany
Obec Veliká Ves
Obec Chbany
Obec Vrskmaň
Obec Kalek
> Mikroregiony, svazky obcí, místní akční skupiny:
MAS Sdružení Západní Krušnohoří
Mikroregion Nechranicko
Mikroregion Radonicko
Mikroregion St. Sebastian
Svazek obcí Rozvoj
> Příspěvkové organizace:
Krajská majetková, p.o.
Nemocnice Žatec, v.o.s.
Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace
Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní
akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov,
příspěvková organizace
Základní škola Chomutov, Zahradní 5265
Základní škola Jirkov, Krušnohorská 1675

> Ostatní právnické osoby:
3star aktivity hotels, s.r.o.
Agentura Modua s.r.o.
EUROVIA CS, a.s.
Horský klub Lesná v Krušných horách, občanské sdružení
NOEL – PLUS CV, spol. s.r.o.
Odborový svaz energetiky a hornictví
Okresní hospodářská komora v Chomutově
Severočeské doly, a.s.
Severočeské sdružení odborových organizací OSPHGN
Silnice Group, a.s.
Služby obce Chbany, s.r.o.
> Fyzické osoby:
Ing. Petr Macek
Milan Beran AGROservis

Kontaktní údaje
Adresa:

Cihlářská 4132
430 03 Chomutov
Tel/fax: 474 623 377/474 628 288
E-mail: info@hsrch.cz
www.hsrch.cz
Kontaktní osoby
Ing. Ivana Košanová, tajemnice
Ing. Monika Marešová, projektová manažerka
Eva Lhotská, projektová manažerka

Hospodářská a sociální rada Chomutovska
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Seznam oborů
Elektrikář, Elektrikář – silnoproud
(Autoelektrikář; Elektromontér; Elektromechanik
pro instalatérská zařízení; Elektromechanik pro
technická zařízení; Servisní mechanik „malých“
chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel; Servisní mechanik „velkých“ chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel); Servisní
technik; Zkušební technik; Montážní technik

Mechanik elektronika, Mechanik
elektrotechnických zařízení
Pracovní činnost – náplň práce
Provádí činnosti spojené s návrhy, výrobou, montáží, údržbou, oživováním, seřizováním, zkoušením, testováním, servisem, opravami a obsluhou elektrotechnických zařízení, 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

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, vážicích zařízení, automatizační systémy apod.

Příklady firem:
• Donaldson Industrial CR – koncern s.r.o.
• DONALDSON CZECH REPUBLIC, s.r.o.
• KONE Industrial – koncern, s.r.o.
• PULS Investiční s.r.o.
• Reis Robotics ČR – strojírenství spol. s r. o.
• Toyoda Gosei Czech s.r.o.
• Witte Nejdek s.r.o.

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:
• Aisan Industry Czech, s.r.o.
• C & C PLAST, s.r.o.
• Donaldson Industrial CR – koncern s.r.o.
• DONALDSON CZECH REPUBLIC, s.r.o.
• Hunter Douglas Kadaň, s.r.o.
• KONE Industrial – koncern, s.r.o.
• PULS Investiční s.r.o.
• Reis Robotics ČR – strojírenství spol. s r. o.
• Severočeské doly, a.s.
• Toyoda Gosei Czech s.r.o.
• Witte Nejdek 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; Umělecký kovář a zámečník;
Umělecký zámečník; Zámečník kolejových 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.

Mechanik silnoproudých zařízení
(Mechanik elektronik; Elektrotechnik; Mechatronik; Servisní technik; Zkušební technik; Montážní
technik; Seřizovač; Mechanik strojů a zařízení)

Příklady škol:
• Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední
zdravotnická škola, Chomutov,
• Střední škola technická, gastronomická a automobilní Chomutov

Pracovní činnost – náplň práce:
instalace, opravy, údržba a kontrola elektrických rozvodů, elektrotechnických zařízení a
regulační techniky; měření, testování různých typů elektrických strojů, elektrospotřebičů
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 firem:
• ACTHERM, strojírenství, s. r.o.
• Aisan Industry Czech, s.r.o.
• BOS Automotive Products CZ, s.r.o.
• C & C PLAST, s.r.o.
• Donaldson Industrial CR – koncern s.r.o.
• DONALDSON CZECH REPUBLIC, s.r.o.
• KONE Industrial – Koncern, s.r.o.
• Reis Robotics ČR – strojírenství spol. s r. o.
• Severočeské doly, a.s.
• SOLAR TUBINES EAME, s.r.o.
• Toyoda Gosei Czech, s.r.o.
• WITTE Nejdek s.r.o.

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:
• Aisan Industry Czech, s.r.o.
• Donaldson Industrial CR – koncern s.r.o.
• DONALDSON CZECH REPUBLIC, s.r.o.
• KONE Industrial – Koncern, s.r.o.
• PULS Investiční s.r.o.
• Reis Robotics ČR – strojírenství, spol. s r.o.
• Toyoda Gosei Czech s.r.o.
• Witte Nejdek s.r.o.

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-
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Obory

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).

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 škol:
• Střední škola technická, gastronomická a automobilní Chomutov
Příklady firem:
• ACTHERM, strojírenství, s. r.o.
• BOS Automotive Products CZ, s.r.o.
• C & C PLAST, s.r.o.
• Donaldson Industrial CR – koncern s.r.o.
• KONE Industrial – koncern, s.r.o.
• Reis Robotics ČR – strojírenství spol. s r. o.
• PRODECO, a.s.
• SOLAR TUBINES EAME, s.r.o.
• Toyoda Gosei Czech, s.r.o.
• Witte Nejdek s.r.o.

Příklady firem:
• ACTHERM, strojírenství, s. r.o.
• Aisan Industry Czech, s.r.o.
• BOS Automotive Products CZ, s.r.o.
• Donaldson Industrial CR – koncern s.r.o.
• DONALDSON CZECH REPUBLIC, s.r.o.
• Hunter Douglas Kadaň, s.r.o.
• KONE Industrial – koncern, s.r.o.
• NOEL-PLUS CV, spol. s r.o.
• PULS Investiční s.r.o.
• Reis Robotics ČR – strojírenství spol. s r. o.
• SOLAR TUBINES EAME, s.r.o.
• Toyoda Gosei Czech, s.r.o.
• WITTE Nejdek 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.

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 škol:
• Střední škola technická, gastronomická a automobilní Chomutov

Příklady firem:
• ACTHERM, strojírenství, s. r.o.
• BOS Automotive Products CZ, s.r.o.
• C & C PLAST, s.r.o.
• KONE Industrial – koncern, s.r.o.
• Reis Robotics ČR – strojírenství spol. s r. o.
• PRODECO, a.s.
• SOLAR TUBINES EAME, s.r.o.
• Witte Nejdek s.r.o.

Příklady firem v Ústeckém kraji
• ACTHERM, strojírenství, s. r.o.
• BOS Automotive Products CZ, s.r.o.
• C & C PLAST, s.r.o.
• Donaldson Industrial CR – koncern s.r.o.
• DONALDSON CZECH REPUBLIC, s.r.o.
• Hunter Douglas Kadaň, s.r.o.
• KONE Industrial – koncern, 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.
• SOLAR TUBINES EAME, s.r.o.
• Toyoda Gosei Czech, s.r.o.
• Witte Nejdek s.r.o.

Stavební/elektroprojektant
(Stavbyvedoucí; Vzduchotechnika; Mistr stavby)
Pracovní činnost – náplň práce:
vypracovává projekty nebo vykonává projektové práce při zpracovávání projektů organizačních, řídicích, technických, technologických a dalších systémů nebo procesů
ve stavební výrobě, oblasti elektro…; výstavba stavebních objektů
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.

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.

Šič/šička
(Švadleny, šičky, vyšívači a pracovníci v příbuzných oborech)

Příklady škol:
• Střední škola technická, gastronomická a automobilní Chomutov
Příklady firem:
• ACTHERM, strojírenství, s. r.o.
• Donaldson Industrial CR – koncern, s.r.o.
• Reis Robotics ČR – strojírenství spol. s r. o.
• SOLAR TUBINES EAME, s.r.o.

Pracovní činnost – náplň práce:
vypracovává projekty nebo vykonává projektové práce při zpracovávání projektů organizačních, řídicích, technických, technologických a dalších systémů nebo procesů
ve stavební výrobě, oblasti elektro…; výstavba stavebních objektů
Příklady škol:
• Střední škola technická, gastronomická a automobilní Chomutov
Příklady firem:
• BOS Automotive Products CZ, 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

Obory
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Informace o společnosti
Společnost ACTHERM strojírenství
s.r.o. vznikla jako dceřiná společnost
ACTHERM servis, a.s. Důvodem byl převod
strojní výroby do samostatného právního
subjektu. V průběhu roku 2008 se provoz
přestěhoval do nově odkoupené haly. V
těchto prostorech se mimo výroby
soustředilo i zásobování a technickoadministrativní zázemí.

Společnost disponuje výrobními prostory v
bývalém areálu VT Chomutov. Celková rozloha
výrobního areálu je téměř 7000m2 a skládá se z
hlavní haly a přilehlých skladovacích a
manipulačních prostor. Hlavní hala má dvě výrobní
lodě, každá o rozloze 2400m2. Výrobní prostory
byly
v letech
2008-2010
kompletně
zrekonstruovány. Haly jsou vybaveny mostovými
jeřáby o tonáži 5, 8 a 12,5t.
Strojní vybavení:
 Pálící CNC stroj Pierce RUR 3000
 CNC ohraňovací lis Durma AD-S 30175
 CNC ohraňovací lis Durma AD-R 60400
 CNC hydraulické tabulové nůžky Durma
VS 3006
 CNC hydraulické profilové nůžky
Durma IW 55/110
 Zakružovačka plechů Hesse MSMS
 Zakružovačka profilů Hesse PBM 50
 Ohýbačka trubek Ercolina MB42
 CNC frézka TOS FSS 80
 CNC portálová frézka MMC 1500 DT
 Lakovací kabina LAGOS MA18-H
 Pila Bomar Transverse 410.260 DGH
 Tryskač s válečkovou tratí TTP 1000
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Společnost Aisan se zabývá výrobou součástí palivového systému automobilů, které musí splňovat náročné požadavky na vysokou přesnost
a dlouhou životnost.
Naše dva výrobní závody v Lounech se zaměřují na
výrobu elektrických palivových čerpadel a modulů,
která slouží k distribuci paliva z nádrže do vstřikovacího systému automobilu. Naše čerpadla se vyrábí
v několika modifikacích pro různé druhy automobilů
a motocyklů.
Velmi specifickým procesem naší druhé výrobní haly v Lounech je technologie tlakového lití hliníku. Hlavním výrobkem je elektronicky ovládaná škrtící klapka a velmi široká škála obrobených hliníkových odlitků,
které lze najít na různých místech v automobilu.
Naše společnost je držitelem certifikátů ISO/TS 16949 a ISO 14001
Kontaktní údaje:
Aisan Industry Czech, s.r.o.
Průmyslová 2727, Louny 440 01
Personální oddělení 415 930 508 hr@aisan.cz
Recepce: 415 930 500
www.aisan.cz
Vystavovatelé
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BOS Automotive Products CZ, s.r.o.

Nabídka pro studenty
Představení společnosti
Dynamicky se rozvíjející dceřinná
společnost německého koncernu
>
působícího od roku 1910 v odvětví
automobilového průmyslu
Výrobce interiérového vybavení
přispívajícího k bezpečnosti a pohodlí
do vozidel všech významných světových
značek
Podnik zaměstnávající přes 5000
zaměstnanců po celém světě, v ČR více
>
než 340 zaměstnanců v Klášterci nad
Ohří
>

Nabízíme
> Perspektivu v automobilovém průmyslu
> Moderní a příjemné pracovní prostředí
> Zajímavé platové podmínky
> Neustálé vzdělávání a doškolování, další osobní rozvoj
> Příspěvek na životní pojištění
> Závodní stravování na velmi vysoké úrovni

Firma hledá
Firma BOS Automotive Products CZ hledá aktivní a motivované zaměstnance k uplatnění v těchto oblastech:
>

šička/šič

> montáž
> skladník / manipulant
> kontrola kvality
Aktuální nabídku volných pracovních míst najdete na http://bos.jobs.cz

Kontakty:
Telefon: +420 474 351 181
Fax: +420 474 351 189
Internet: http://bos.jobs.cz
E-mail: kla_hr@bos.de

BOS Automotive Products CZ s.r.o.
U Porcelánky 786
431 51 Klášterec nad Ohří
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Společnost C&C PLAST s.r.o. je od roku 2003

DODAVATELEM VYSOCE
KVALITNÍCH PLASTOVÝCH
KOMPONENTŮ
vyráběných formou vysokotlakého
vstřikovacího lisování pro různá průmyslová
odvětví, zejména pro automobilový, spotřební
a elektro průmysl.

KONTAKT:
C&C PLAST s.r.o.
Zaječická 1897, 431 11 Jirkov
Tel: +420 474 614 920
Email: info@ccplast.cz

www.ccplast.cz
Vystavovatelé
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Společnost Donaldson je celosvětově předním dodavatelem filtračních systémů a jejich výměnných
částí. Od svého založení v roce 1915 se díky inovativnímu výzkumu a vývoji zaměřuje na rozvoj
technologií a uspokojování potřeb zákazníků v oblasti kapalinové i vzduchové filtrace pro
automobilové a průmyslové trhy.
V České republice působí Donaldson ve dvou výrobních
závodech: v Kadani a v Klášterci nad Ohří. Má i své
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, 4321 51 Klášterec nad Ohří, tel.: 474 616 600
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 360 zaměstnanců.
Uplatnění zde najdou pracovníci v profesích: výrobní operátor, svářeč, elektrikář, skladník a dalších
technických profesích v oblasti technologie, kvality, logistiky atp.
Společnost je certifikována v systémech kvality a ochrany životního prostředí, dle ISO 9001,
ISO TS 16949, ISO 14001

DONALDSON INDUSTRIAL CR-KONCERN s.r.o. – Kadaň
Královský Vrch 1986, 432 01 Kadaň, tel.: 474 610 700
Výrobní závod v Kadani se specializuje na výrobu průmyslových filtračních
jednotek, které 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.
Kadaňský závod byl založen v roce 2005. Výroba je zakázková. V současné době zaměstnává 150
zaměstnanců. Uplatnění zde najdou pracovníci v technických profesích: technolog, kvalitář, logistik,
obsluha laseru, svářeč, lakýrník, montážní pracovník atp.
Společnost je certifikována v systémech kvality a ochrany životního prostředí, dle ISO 9001,
ISO 14001.
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HunterDouglas

HUNTER DOUGLAS KADAŇ, s.r.o.
Společnost Hunter Douglas je součástí mezinárodního koncernu zabývajícího se výrobou stínicí techniky,
který má po celém světě zastoupení ve více než 100 zemích. V České republice je jediným výrobním
závodem právě provozovna v Tušimicích, která se se svými čtyřmi stovkami stálých zaměstnanců řadí
mezi největší zaměstnavatele v regionu. Od jejího založení v roce 1995 se postupně výroba samotná
i personál společnosti vysoce zprofesionalizovali a na výběr zaměstnanců je kladen velký důraz.
Jelikož se jedná o zakázkovou výrobu, již samotní zaměstnanci na pozicích operátorů musí splňovat
mnohé požadavky, které nejsou např. u sériových výrobců vždy nezbytně nutné. V posledních letech
tvoří také značnou část technického personálu odborníci na kvalitu, výrobní procesy, zákazníky
a podobně.
Spektrum výroby stínicí techniky v kadaňském závodu je velmi široké, mimo základního rozdělení na
výrobky dekorativní a funkcionální se dají dělit ještě na látkové, dřevěné, hliníkové a sítě proti hmyzu.
Výrobky vznikající ve společnosti Hunter Douglas se k zákazníkům dostávají pod značkami Luxaflex,
Sunflex, Duette, Sunway, Flexalum aj.

Kontakt:
Hunter Douglas Kadaň, s.r.o.
Tušimice 15, 432 01 Kadaň
Lucie Ball, HR Manager
e-mail: ball@hunterdouglas.cz
tel.: 474 319 251

www.hunterdouglas-kadan.cz
Vystavovatelé
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KONE se
neustále
rozvíjí, ve
svém oboru
je jednou z
nejúspěšnějších
firem na světě
a proto hledá
a podporuje
nové talenty
už na středních
školách
a univerzitách.

KONE je jedním z globálních lídrů v oblasti
výroby výtahů a eskalátorů. Společnost se za
poslední století zaměřila na potřeby zákazníků,
poskytnutím technicky nejdokonalejších výtahů,
eskalátorů a automatických dveří, stejně jako
inovativních řešení pro modernizaci a servis.
Cílem společnosti je nabídnout nejlepší řešení
v oblasti přepravy osob – People Flow TM
vyvinutím a dodáním řešení, která lidem umožní
plynulý, bezpečný a pohodlný pohyb bez
čekání.

MOŽNÉ FORMY
SPOLUPRÁCE

NEJČASTĚJI OBSAZOVANÉ
PRACOVNÍ POZICE

STŘEDNÍ A VYSOKÉ ŠKOLY A
UČILIŠTĚ

■ Exkurze, praxe pro studenty
■ Témata a vedení bakalářských
a diplomových a prací
■ Spolupráce se studenty na výzkumu
a vývoji
■ Využití nabízených VŠ kurzů
pro zaměstnance
■ Účast na kariérních dnech a veletrzích
■ Prezentace společnosti KONE

■ Operátor výroby – CNC/NC stroje
■ Operátor montážní linky
■ Řidič VZV/Skladník
■ Pracovní pozice pro oblast kanceláří

Kontakt:
KONE Industrial - koncern s.r.o.
Předlická 452/24
403 71 Ústí nad Labem, Předlice
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e-mail: usti@kone.com
tel.: +420 477 752 111
www.kone.cz

NOEL - PLUS CV spol. s r.o.
ELEKTRO – OPRAVY ELEKTRICKÝCH STROJŮ – STROJNÍ VÝROBA

ELEKTRO
 Projekční a konstrukční práce
 Automatizace, řízení pohonů,
řídící a kontrolní systémy
 Elektroinstalace a realizace
elektrotechnických zařízení
 Údržba a opravy elektrického zařízení
 Preventivní a provozní elektroúdržba
 Revizní činnost

OPRAVY ELEKTRICKÝCH STROJŮ
 Revize a kompletní opravy
elektrických točivých strojů
 Revize, kompletní opravy
a převíjení transformátorů
 Výpočet, projekce a výroba
nových elektrických strojů

STROJNÍ VÝROBA
 Svařování a zámečnické práce
 Konstrukční a projekční činnost

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

www.npcv.cz , tel. 474 633 101
Vystavovatelé
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Společnost PULS investiční s.r.o., Chomutov je součástí
skupiny PULS se sídlem v Mnichově. Firma Puls byla
založena v roce 1980 panem Bernhardem Erdlem. Společnost je do současné
doby vlastněna stejným majitelem a zabývá se výrobou pulsních napájecích
zdrojů. Základní filozofie firmy byla postavena zejména na kvalitním týmu
vývojových pracovníků a tímto trendem se řídí dodnes. Firma se rozrůstala a
tím, že byla úspěšná a vždy o krok napřed před konkurencí, mohla si dovolit
velké investice a expanzi na další trhy.
Firma PULS se zabývá výrobou napájecích zdrojů a DC/DC měničů pro DIN
patentovanou lištu. Přístroje se dělí dle sérií na MiniLine, SilverLine, Dimension a
zákaznicky specifické zdroje MGV. S výrobky firmy PULS se můžete setkat
v různých odvětvích průmyslu jako např. ve strojírenství, řízení a automatizaci,
robotice, osvětlovací technice nebo stavbě výrobních zařízení. Díky vysoké kvalitě
výrobků si firma PULS vydobyla i své stabilní místo v telekomunikační technice,
medicíně a výzkumu.
Podnikovou ideou je připravenost na změny a orientace na zákazníky.
Jedním ze základních cílů je zvyšování kvality výrobků a systému jakosti.
Abychom mohli naplnit tyto cíle, potřebujeme zaměstnance, kteří mají
schopnosti a kompetence pro výkon svěřených činností, a na druhé
straně musíme těmto zaměstnancům vytvořit takové podmínky, které
jim zabezpečí dobré pracovní prostředí a pohodu pro výkon dané
činnosti.
V Čechách má firma Puls jeden výrobní závod, a to v Chomutově, kde pracuje kolem 300
zaměstnanců. Závod byl koncem roku 2007 přesunut do nové, velmi moderní výrobní haly, jejíž tvar
připomíná designem naše výrobky a futuristický vzhled koresponduje s mottem společnosti PULS –
„Vize se stává skutečností!“
Vedení firmy:
Ing. Petr Aubrecht – jednatel společnosti
Mgr. Dana Mašlová, MBA - manažer HR
Ing. Pavel Isteník, MBA – manažer technical operations
Dr.-Ing. Luděk Hodic – manažer industrial engineering
Mgr. Vladimír Čech – finanční manažer
Ing. Pavel Hanzlík – manažer řízení jakosti
Kontakty:
474 356 150, 474 356 151
info-cz@pulspower.com
www.pulspower.com
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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 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.

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

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

BUDOUCNOST JE DNES
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
Vystavovatelé
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 Výroba a repase plynových turbín na těžbu zemního plynu,
ropy a výroby elektřiny
 Bohatá historie na budování špičkových výrobků
a poskytování prvotřídní podpory svým zákazníkům.
 Pověst Solaru budována 80 let


Solar úspěšně podniká i dnes.

 Poptávka po našich produktech stále roste, tím Solar
proniká na nové trhy, kde zaznamenává mnoho příležitostí pro
rozvoj podnikání.
 Právě teď je nejlepší čas, kdy se stát součástí Solar
Turbines a budovat si svou kariéru.
Budeme rádi, pokud se budete ucházet o místo v Solar Turbines.
Své životopisy zasílejte na zatec@solarturbines.com.
Děkujeme

Vystavovatelé
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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
22
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Kdo jsme?
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

Nabízíme Ti…

perspektivu a stabilitu „Zaměstnavatele regionu“
zajímavé finanční ohodnocení podle výkonu
osobní rozvoj v mezinárodní společnosti
nejmodernější technologie a příjemné pracovní prostředí
WITTE Benefity dle Vaší volby (zdraví, stravování, ubytování, rekreace, sport)
týden dovolené navíc
flexibilní pracovní dobu
pracoviště v Nejdku nebo v Plzni

U nás máš na výběr
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

WITTE Automotive
Rooseveltova 1299
362 21 Nejdek
Tel.: +420 359 016 989
E-mail: student@witte-automotive.cz
www.witte-automotive.cz
Navštivte nás na Facebooku: www.facebook.com/WITTEAutomotiveCZ

Vystavovatelé
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WWW.ESOZ.CZ

Od 1.9.2012 vznikl nový subjekt sloučením tří chomutovských škol – Střední školy energetické a stavební, Obchodní akademie
Chomutov a Střední zdravotnické školy, který se specializuje na výuku středního vzdělávání ukončeného výučním listem nebo
maturitní zkouškou v oblasti elektrotechniky, strojírenství, požární ochrany, stavebnictví, dřevozpracujících oborů, ekonomiky,
administrativy, zdravotnictví a sociální péče.

Je školou komplexního typu s teoretickou a praktickou výukou středního vzdělání. Škola je centrem
celoživotního učení s akreditací pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a pro rekvalifikační vzdělávání. Výuka všech
oborů reaguje na současné požadavky trhu práce a je koncipována jako interdisciplinární se zahrnutím oborové provázanosti.
Škola nabízí tyto obory :
Obory ukončené maturitní zkouškou (4.leté)
RVP Mechanik elektrotechnik
ŠVP – Mechanik elektronik
ŠVP – Mechanik elektrotechnických zařízení
RVP Požární ochrana
ŠVP - Strojník požární techniky
ŠVP - Technik požární ochrany
RVP Bezpečnostně právní činnost
ŠVP - Bezpečnost a ochrana obyvatel
RVP Obchodní akademie
ŠVP - Obchodní akademie
ŠVP - Sportovní management
RVP Zdravotnický asistent
ŠVP - Zdravotnický asistent
RVP Sociální činnost
ŠVP - Sociální činnost
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Obory ukončené výučním listem (3.leté)
RVP Elektrikář
ŠVP - Elektrikář
RVP Elektrikář – silnoproud
ŠVP - Elektrikář – silnoproud
RVP Strojní mechanik
ŠVP - Zámečník
RVP Zedník
ŠVP - Zedník
RVP Truhlář
ŠVP - Truhlář
RVP Instalatér
ŠVP - Instalatér
RVP Montér suchých staveb
ŠVP - Montér suchých staveb
RVP Zednické práce
ŠVP - Zednické práce
RVP Tesařské práce
ŠVP - Tesařské práce
RVP Malířské a natěračské práce
ŠVP - Malířské a lakýrnické práce

Vystavovatelé

SPŠ stavební a Obchodní akademie,
Kadaň, Komenského 562

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
Bližší informace: tel.: 474 343 393-5
http://www.sps-kadan.cz
Vystavovatelé
email: sps-kadan@sps-kadan.cz
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Střední škola technická, gastronomická a automobilní Chomutov
Střední škola technická, gastronomická a automobilní Chomutov je nositelem titulu “ Páteřní škola
Ústeckého kraje“. Škola vznikla 1. 9. 2012 sloučení Střední školy technické a automobilní Chomutov
s Obchodní akademií, Střední odborné školy gastronomie a Středního odborného učiliště Chomutov
a Střední odborné školy služeb a SOU Kadaň. Sloučením těchto tří škol vznikla moderní škola se
širokou nabídkou čtyřletých, tříletých a dvouletých oborů, která nabízí žákům vzdělání, které splňuje
požadavky moderní výuky oborů přizpůsobených požadavkům zaměstnavatelů a požadavku trhu
práce.
Ucelený systém středního vzdělání umožňuje horizontální i vertikální prostupnost oborů podle zájmů
žáků a výstupem je maturitní zkouška nebo závěrečná zkouška. Během studia vybraných oborů
středního vzdělání s maturitní zkouškou bude žákům umožněno složení závěrečné učňovské zkoušky
a tím získání výučního listu v příbuzném oboru ve třetím ročníku a tím zvýšení kvalifikace.
Žáci mohou během studia získat i další osvědčení pro zvýšení kvalifikace jako např. svářečská
oprávnění, řidičské oprávnění na řízení motorových vozidel, průkaz řidiče vysokozdvižných
vozíků apod.

Škola nabízí pro absolventy ZŠ:
a)
střední vzdělání s maturitní zkouškou ve strojírenských, gastronomických, automobilních
oborech, oboru veřejné správy a logistických služeb
b)
střední vzdělání s výučním listem v zemědělských, zahradnických, gastronomických,
strojírenských, automobilních, stavebních, logistických, potravinářských oborech a oborech
služeb
c)
střední vzdělání ve dvouletých oborech praktické školy
Škola má velmi dobrou spolupráci se zaměstnavateli, kteří umožňují žákům prohloubení znalostí
a dovedností na svých pracovištích a žákům vybraných oborů nabízejí přímou podporu při studiu.
Pro žáky je v době mimo výuku připraven sportovní program, zájmové činnosti včetně možnosti
stravování a ubytování a také stáže a odborná praxe v zahraničí.

Kontaktní údaje: Střední škola technická, gastronomická a automobilní Chomutov
Pražská 702, 43001 Chomutov
474651848 474651849
tgacv@tgacv.cz, www. tgacv.cz
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Projekty OHK CV
1. TECHNODAYS – přátelství napříč generacemi a národnostmi (TECHNODAYS – Freundschaft über
Generationen und Nationalitäten hinweg – č. projektu 0697.04/151113/1/0)

Cílem projektu, který je financovaný v rámci Fondu malých projektů „Programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007-2013 mezi Českou
republikou a Svobodným státem Sasko“ je seznámit žáky ZŠ, SŠ, rodiče, pedagogy, výchovné poradce i širokou veřejnost z ČR a příhraničního Saska
s nabídkou technických oborů a řemesel a přiblížit jim provázanost nabízených učebních oborů s konkrétní poptávkou firem na trhu práce.

2. UNIPRANET – Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí

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.

3. Podpora podnikání žen

Cílem je snížení nezaměstnanosti žen v našem regionu poskytnutím vzdělání pro zlepšení pozice na trhu práce.

4. Spolupráce nese výsledky

Cílem projektu je vytvoření místního partnerství mezi vzdělávací společností, hospodářskou komorou, ÚP a zaměstnavateli, které bude zaměřené na
odbourávání genderových stereotypů na trhu práce.

5. 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

6. Veletrh TECHNODAYS 2013 – 1. ročník

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.

7. 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.

8. 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.

9. 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

10. 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
Okresní hospodářská komora
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