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Proměňte léto v kariérní dobrodružství!

Zkouškové je v plném proudu a neustává ani přísun tipů z nabídky Kariérního centra MU. 
Buďte o krok napřed a využijte léto pro svůj osobní rozvoj. Studentům přinášíme přehled 
stáží, čerstvým absolventům seznam zaměstnání – to vše pro inspiraci. Přejeme vám pří-
jemné prožití letních měsíců, ať už se během nich vydáte na jakékoli dobrodružství.

Těšíme se na vás opět v září...
Kariérní centrum MU

Letní měsíce jsou ideální dobou pro 
získání pracovních zkušeností ať už 
na stáži, v trainee programech nebo 
v novém zaměstnání. Zaregistrujte se 
do kariérního portálu JobCheckIN  
a najděte si takovou nabídku, která vás 
ve vaší kariéře posune dál. 
Díky nastaveným kritériím se vám  
v systému zobrazí pouze nabídky 
shodující se s tím, co hledáte a váš pro-
fil současně funguje jako CV. Nemusíte 
tak opakovaně rozesílat e-maily se 
svým životopisem. 

Jak se může Kariérní centrum MU ještě zlepšit?

Nabídka Kariérního centra MU se průběžně 
rozšiřuje. Akce pořádáme pro vás, pro studenty  
a absolventy, a proto je váš názor důležitý. Vyplňte 
prosím krátký dotazník a prozraďte nám tipy, v čem se 
můžeme zlepšit.

Poradenství

Pěkné léto a těšíme se na vás opět v září!

JobCheckIN

Aktuálně je v kariérním portálu JobCheckIN přes 360 pracovních pozic, které čekají  
jen na vás. Tak neváhejte a zaregistrujte se!

Lufthansa InTouch
Chcete naplno využít své znalosti angličtiny a italštiny? Pracujte v leteckém 
průmyslu! Můžete se přidat do týmu mezinárodní společnosti Lufthansa InTouch  
a každý den komunikovat s lidmi z celého světa. Kromě jazyků vám stačí dobré komu-
nikační dovednosti, flexibilita a zkušenost s prací na počítači. Podívejte se na pracovní 
nabídku v kariérní portálu JobCheckIN ještě dnes. 

JobCheckINPoradenství

Jak na zkoušce nepodlehnout stresu?

OPEN FRIDAYS
 
Potřebujete poradit s životopisem? Nebo si nejste 
jistí, jak napsat motivační dopis tak, aby nezapadl 
mezi hromadou ostatních? 

Využijte Open Fridays a stavte se za našimi kariérními 
poradci, kteří vám rádi pomohou. Nemusíte se nikde 
registrovat, stačí jenom přijít!
 
Kde?
Kanceláře Kariérního centra MU

Kdy?
Každý pátek do 30. 6. |  10:00 – 11:30 

Patříte mezi ty, kterým se před  
zkouškou rozklepou kolena a zapomenou 
každou naučenou větu?
Technik na obranu proti stresu je celá řada. 
Existuje však pár základních kroků pomáha-
jících se zklidněním téměř všem.

JobChallenge

Otevřít dotazník

Přečtěte si článek

Zajímáte se o finance a studu-
jete ekonomii? Mezinárodní firma 
Fabory CZ Holding s.r.o. hledá do 
svého týmu nové posily. Předchozí 
zkušenost není podmínkou, vše 
podstatné se naučíte. Důležitá je 
jen znalost angličtiny.

Chcete práci v oboru IT, ale hlavní 
je pro vás studium? Baví vás vývoj 
a testování softwarů? Pozice User 
Experience Design Intern fXpe-
rience SAP Labs je pro všechny, 
kteří jsou spolehliví a komunikativní.

Sledujete mezinárodní vztahy?  
Chcete se stát zástupcem mladých 
lidí z ČR na jednání OSN? Využijte 
jedinečnou nabídku pro studen-
ty a absolventy sociálních studií  
a jeďte sbírat zkušenosti do Bruselu 
a New Yorku!

Jste čerstvě dostudovaní lékaři  
a hledáte první zaměstnání? Právě 
vás hledá Podhorská nemocnice 
pro interní oddělení v Bruntále.  
Zaměstnancům nabízí odměny  
i možnost dalšího vzdělávání.

Máte abstraktní myšlení, zvládáte 
řešení problémů a studujete 
přírodní vědy? Zkuste práci  
ve společnosti OGResearch, s.r.o. 
Čeká vás komunikace se zah-
raničními klienty, cestování a spous-
ta jedinečných projektů.

Sníte o povolání fyzioterapeu-
ta? Jednoho právě shání Ústřed-
ní vojenská nemocnice v Praze  
na Oddělení rehabilitační  
a fyzikální medicíny. Stačí umět 
pracovat samostatně, ale nebát se 
ani týmové spolupráce.

Plánujete kariéru psychologa a sbíráte užitečné zkušenosti? Můžete  
je získat jako školní psycholog na ZŠ JUDr. Josefa Mareše a MŠ ve Znojmě. 
Očekávají se od vás individuální konzultace, krizové intervence i pomoc při 
třídnických hodinách.

Orientujete se v právních před-
pisech? Chcete se věnovat právu 
ve státní správě nebo samosprávě? 
Městský úřad v Tišnově hledá 
právníka s čerstvě ukončeným VŠ 
vzděláním.

Přemýšlíte o práci pedagoga na ZŠ? 
Ve Znojmě vás na pozici učitele 
na 2. stupni zaučí zkušenější kole-
gové. Potřebujete mít kladný vztah 
k dětem a chuť nejen učit ostatní, 
ale učit se i sami.

Z jakých pozic si můžete vybírat?

Najděte si svou vysněnou práci!

Přípravy na 11. ročník Veletrhu pracovních příležitostí JobChallenge jsou v 
plném proudu. Zaregistrujte se už nyní, vložte do systému své CV a zaujměte 
personalisty ještě před veletrhem. Váš životopis si prohlédnou zástupci až 
130 firem. Jedinečnou akci pro studenty a čerstvé absolventy pořádají tři  
největší brněnské univerzity – MENDELU, MU a VUT v Brně.

Registrujte se zde

IN

Pracovní příležitosti v KPMG
Auditní a daňové týmy KPMG v Brně i Praze hledají nové  
kolegy mezi absolventy i studenty. Absolventy budou spíše 
zajímat full-time pozice a studentům nabízejí poloviční úvazky  
či placené stáže podle časových možnos-
tí i školních povinností. Všechny volné pozice  
najdete na http://www.vyrostlijsme.cz/volne-pozice. 
Doporučujeme!

SAP Labs Czech republic Brno
Chcete práci snů? Pro absolventy i zkušené vývojáře s analytickými schopnostmi a týmovým 
duchem ji nabízí společnost SAP Labs Czech republic Brno. Prohlédněte si její nabídku  
v kariérním portálu JobCheckIN a staňte se součástí mezinárodního IT týmu!

Kiwi.com
Ever wanted to know what life is like in the world of Kiwi.com? Watch and explore Planet 
Kiwi.com! :-) 

Využijte příležitosti a zažijte na vlastní kůži firemní kulturu partnerů Kariérního centra MU. 
Naše partnerské společnosti hledají do svých řad nové kolegy a volné pozice nabízí  
vám – studentům a absolventům Masarykovy univerzity. 
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