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Rozjeďte nový semestr naplno, poznejte dosud nepoznané a získejte nové zkušenosti!

Je to tady! Nastal čas vrátit se zpátky do učeben a laboratoří, zpět ke studentskému životu. 
Využijte volný čas mezi přednáškami a rozvíjejte své znalosti na akcích, které pro vás už 
tradičně pořádá Kariérní centrum MU. Podívejte se na přehled těch nejnovějších eventů, 
workshopů a kurzů, které vás posunou kariérně dál. Studium nemusí být jen o deadlinech  
a dlouhých večerech. Vytěžte z něj co nejvíce!

Přejeme vám hodně štěstí do nového semestru!
Vaše Kariérní centrum MU
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Zajímavosti

Industry ShowCase: Kariéra v podnikových financích 

11. 10. | 14:00 – 18:00 | Ekonomicko-správní fakulta,  
místnost P102

Víte, co obnáší práce v podnikových financích?  
Chcete se dozvědět tipy, jak zvládnout výběrové 
řízení? Zajímá vás, jaký nástupní plat můžete očeká-
vat a jaké budete mít možnosti kariérního růstu? 
Nebo se chcete jen přijít inspirovat a zapřemýšlet,  
jestli byste v budoucnu chtěli v daném oboru pracovat? 
 

Na co se můžete těšit? 
• podpultové informace o světě podnikových financí
• moderovanou diskuzi mezi studenty a specialisty 
 z praxe
• tipy od personalistů, jak na výběrové řízení
• neformální networking spojený s rautem

Industry ShowCase: Kariéra s titulem Ph.D. 

24. 10. | 17:00 – 21:00 | AV ČR, Čechyňská 363/19

Jakou hodnotu má titul Ph.D. na trhu práce? A proč je dok-
torské studium důležité? Zajímá vás, jak se s ním můžete 
uplatnit a chcete se dozvědět informace, jak nejlépe naložit 
se svým studiem?

Co vás čeká?
• prezentace kariérních příběhů absolventů  
 doktorského studia na MU
• představení technik pro individuální přípravu dlou- 
 hodobých a krátkodobých plánů
• panelová diskuze s absolventy, zástupci MU  
 a Akademie věd ČR
• neformální networking s prezentujícími spojený  
 s rautem

Kurzy

Kompetence

10. 10. | 13:15 – 15:15 | Kariérní centrum MU | místnost 409

Dokážete sami sebe analyzovat a říci, jaké jsou vaše  
přednosti? Naučte se rozeznat, v čem vynikáte a které  
dovednosti naopak musíte zlepšit.

Díky kurzu:
• budete mít jasno, jaké jsou vaše silné a slabé stránky
• zjistíte, v čem se potřebujete zdokonalit
• poznáte, jací doopravdy jste
• dozvíte se, co musíte umět, abyste jednou dosáhli  
 na vysněnou pozici

Poznej své kariérní JÁ 

24. 10. | 14:00 – 16:00 | Kariérní centrum MU | místnost 300

Raději věci řídíte, nebo realizujete? Upřednostňujete  
samostatnou práci, nebo jste rádi členy týmu? Poznejte 
sami sebe a zjistěte, co vám vyhovuje nejvíce.

Díky kurzu:
• si ujasníte, co očekáváte od trhu práce a konkrétních 
 pozic
• budete schopni na pohovoru pokládat praktické  
 a konkrétní dotazy
• se zorientujete na pracovním trhu
• zjistíte, co skutečně chcete v budoucnu dělat

Vytvořte si své (nadstandardní) CV    

8.11. | 14:00 – 16:00 | Kariérní centrum MU | místnost 300

Životopis napíše každý. Opravdu dobré CV ale vytvoří 
málokdo. Víte, co do něj všechno uvádět a jakých chyb se 
můžete dopustit? Nebo, jak se prezentovat firmám online?

Díky kurzu:
• zjistíte, jak sestavit CV tak, aby personalisty  
 nadchnul obsahově i formálně
• se dozvíte, jakým chybám se vyvarovat a čemu 
 věnovat pozornost
• jak se správně prezentovat zaměstnavatelům  
 na sociálních sítích
• zjistíte nejen jak na životopis, ale také jak strukturo- 
 vat motivační dopis

Kariérní poradenství

Open Fridays – dny otevřených dveří na KC MU
Nevíte si rady se CV? Lámete si hlavu  
s motivačním dopisem? Nebo máte otáz-
ky ohledně vaší budoucí kariéry? Stavte se za 
našimi poradci! Pomohou vám s životopisem  
i prezentací v portálu JobCheckIN. Na konzul-
tace se nemusíte registrovat, stačí přijít v pátek  
dopoledne. 
Kdy? 
Každý pátek od 22. 9. | 9:00 – 11:30  
Kde? 
Kanceláře Kariérního centra MU

Konzultace
Nevíte, co se sebou po státnicích? Přemýšlíte, zda jste si vybrali 
správný obor? Jestli si pokládáte podobné dotazy, stavte se za 
kariérním poradcem. Na konzultaci si ujasníte, kam směřujete, 
čeho chcete ve svém studijním nebo profesním životě dosáh-
nout a jak uspět. 
Konzultace trvá 20 – 30 minut a mohou na ni navazovat další 
individuální setkání. Pro tento semestr je podmínkou účasti 
na konzultaci vyplněný profil v oficiálním kariérním portálu 
MU JobCheckIN. Díky údajům z profilu se mohou poradci 
lépe připravit na setkání a vy můžete vyhrazený čas využít 
efektivněji.
Pozor, kariérní konzultace neslouží ke konzultacím životopisů.  
K tomuto účelu můžete využít Open Fridays!
Kde? 
Kanceláře Kariérního centra MU

Kdy? 
25. 09. | 9:00 – 12:00 
09. 10. | 9:00 – 12:00 
11. 10. | 9:00 – 10:30 
16. 10. | 9:00 – 12:00 
17. 10. | 9:00 – 10:30 
23. 10. | 9:00 – 12:00 
25. 10. | 9:00 – 10:30 
31. 10. | 9:00 – 10:30 

06. 11. | 9:00 – 12:00 
08. 11. | 9:00 – 10:30
13. 11. | 9:00 – 12:00 
14. 11. | 9:00 – 10:30 
20. 11. | 9:00 – 12:00 
27. 11. | 9:00 – 12:00 
04. 12. | 9:00 – 12:00 

Kariéra v portálu JobCheckIN

V kariérním portálu JobCheckIN je za necelý 
rok od jeho spuštění více než 5 000 registro-
vaných! Přidejte se k nim a najděte si stáž, 
trainee, zkrácené či plné úvazky přesně pro vás. 
JobCheckIN je ideálním místem pro start 
kariéry, jestliže zatím nemáte žádné pracovní  
zkušenosti i pokud jimi přímo překypujete. Tak 
neváhejte, začněte portál využívat už na začátku 
podzimního semestru a přidejte se ke spokojeným 
uživatelům, kteří si v něm našli práci na jedno kli-
knutí.

Přemýšlíte nad stáží, trainee nebo úvaz-
kem? Lámete si hlavu nad tím, kam po škole?  
Chcete se dozvědět, kde získat první pracovní 
zkušenosti? 
Dorazte 22. 11. 2017 na jeden z největších 
veletrhů pro studenty VŠ JobChallenge!  
V areálu brněnského výstaviště se během  
jednoho dne můžete seznámit se zástupci více 
než 120 firem z 15 různých oborů. Máte jedineč-
nou příležitost si udělat svůj vlastní průzkum trhu, 
získat první kontakty ve firmách a zjistit, co vás 
na trhu práce čeká.
Nebojte se zaměstnavatele potkat osobně. Vys-
tavovatelé na veletrhu chtějí právě vás – studenty 
a čerstvé absolventy VŠ. Předchozí praxe proto 
není podmínkou!

Neváhejte se zdarma registrovat a získejte celou 
řadu výhod!

Veletrh práce pro studenty a absolventy VŠ JobChallenge

Roboti a umělá inteligence jsou tady. Jak změní vaši práci v následujících letech? Jaké 
další technologie, o kterých ještě ani nevíte, jsou na vzestupu? A jak se připravit tak, 
aby vám technologické trendy pomohly k super práci? Během dvouhodinového setkání 
se dozvíte vše o blízké budoucnosti od těch, kteří technologický pokrok sami řídí a tím 
pádem ví, co dál.
Kdy? 
18. 10. | 14:30 – 16:30
Kde? 
Hotel Courtyard Brno

Job Offer
Today, SAP Labs Czech Republic employs more than 220 employees of 9 nationalities, 
working in frontend and backend development, maintenance & support and globalization 
services. The excellent product knowledge, reliability, customer orientation, great perfor-
mance and very low attrition rate contribute to excellent reputation of SAP Labs Czech 
Republic worldwide.
Your tasks will include:
• Source code responsibility for SAP standard software
• Creation and testing of source code corrections 
• Analysis of software issues
• Communication to customers
• Collaboration on strategic projects (Cloud, IoT, Machine Learning, etc.)

You will be a member of an international team with experienced, highly motivated col-
leagues located in several locations worldwide. You will be responsible for parts of SAP 
Business Suite applications, especially in Finance. Your focus will be providing mainte-
nance and delivering innovations. In addition, you will apply yourself to a broad range of 
tasks that will strengthen your programming and product related skills.

Open Labs Day 2017
Seznamte se se zajímavými, mezinárodně 
uznávanými vědeckými kapacitami v oblasti 
věd o živé přírodě a prozkoumejte oblast je-
jich výzkumu. Získejte přehled o nabízených 
tématech pro dlouhodobější vědeckou spo-
lupráci a kontakty na vědce, kteří vám umožní 
začít svou vědeckou kariéru již od prvních dnů 
na Masarykově univerzitě. 

Nepromarněte šanci získat náskok pro vaši 
budoucí kariéru a zaregistrujte se! 

Kdy? 
3. 10.  | 13:00 – 16:00  
Kde? 
místnost 145, budova A35, Univerzitní kampus 
Bohunice

Nenechte si ujít

Těšíme se na vás!

Chci zjistit víc

Mám zájem

Mám zájem

Mám zájem

Mám zájem

Mám zájem

Chci vědět víc

Chci si najít práci

Chci na veletrh

Registrace

Apply

Eventy

Registrace

https://kariera.muni.cz/student/eventy/detail/46?locale=cs
https://kariera.muni.cz/student/eventy/detail/45?locale=cs
https://kariera.muni.cz/student/kurzy-a-treninky/detail/47?locale=cs
https://kariera.muni.cz/student/kurzy-a-treninky/detail/48?locale=cs
https://kariera.muni.cz/student/kurzy-a-treninky/detail/49?locale=cs
https://kariera.muni.cz/student/poradenstvi/detail/5?locale=cs#terminy
https://kariera.muni.cz/student/poradenstvi/detail/26?locale=cs
http://jobcheckin.muni.cz
http://jobch.cz
https://www.eventbrite.com/e/co-dal-priprav-se-na-praci-ve-svete-technologii-tickets-37090987141
https://www.jobcheckin.muni.cz/company/d5f36604-5d0d-4235-8f87-cae6cb15391e
https://www.ceitec.cz/open-labs-day-2017/t3206
https://www.ceitec.cz/open-labs-day-2017/t3206

