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Služby pro zaměstnavatele

Oslovte mladé talenty Budujte brand zaměstnavatele 



9
fakult

32 500
studentů 

600
studijních oborů

7 500
absolventů ročně 

počet studentů počet absolventů/
rok

zaměření

Filozofická fakulta 7 000 1 500 Historie, umění, cizí jazyky, čeština a literatura

Pedagogická fakulta 5 000 1 300 Učitelství a pedagogika

Lékařská fakulta 5 000 800 Medicína, zdraví a pečovatelství

Přírodovědecká fakulta 4 000 900 Biologie, chemie, matematika, fyzika

Právnická fakulta 3 000 700 Právo a veřejná správa

Fakulta sociálních studií 3 000 900 Psychologie, komunikace a společenské vědy

Ekonomicko-správní fakulta 2 600 700 Ekonomie, finance a management

Fakulta informatiky 2 500 500 Informatika, programování a výpočetní technika

Fakulta sportovních studií 1 500 400 Sport, regenerace a výživa



210
spolupracujících 

firem

1 800+
pracovních 

pozic v portálu 
JobCheckIN

2 700+
návštěvníků

Veletrhu 
JobChallenge

1 000+
studentů v rámci  

poradenských  
aktivit

36
eventů

Jsme oficiální personálně-poradenská agentura Masarykovy univerzity, která podporuje studenty a absolventy 
Muni na cestě ke spokojenosti v jejich budoucí i současné kariéře.

KC v číslech

recruitment branding zaměstnavatele



JobCheckIN je oficiální kariérní portál Masarykovy univerzity. Umožňuje Vám vkládat inzerci pracovních nabídek  
a efektivně vyhledávat kandidáty v databázi studentů a čerstvých absolventů Muni.

vytvořte si profil

inzerujte 
pracovní nabídky

doporučujeme
Vám uchazeče

získejte kontakt

talent ve
Vaší firmě

doporučujeme
Vás uchazečům

vyhledávejte
kandidáty v databázi

Recruitment

JobCheckIN

Naberte rychle mladé talenty z Masarykovy univerzity!



Inzerce pracovních nabídek

Inzertní profil   
Získejte roční profil zaměstnavatele v portálu 
JobCheckIN.

Inzerujte neomezené množství nabídek. 
Naráz můžete mít aktivní 2 inzeráty.

S rozšířením můžete inzerovat neomezené množství
aktivních nabídek najednou.  

Vyhledávání v databázi studentů

Databázový profil  
Získejte roční profil zaměstnavatele v portálu JobCheckIN.

Vyhledávejte v databázi uchazečů! Můžete si odkrýt 
40 anonymních profilů.

S rozšířením si můžete odkrýt dalších 
25 anonymních profilů.  

Vše v jednom

Kompletní profil   

Mějte vše najednou ve zvýhodněném balíčku. Ušetříte 
3 000 Kč a získáte 20 odkrytí anonymních profilů navíc.
Můžete si odkrýt 60 anonymních profilů a inzerovat 
neomezené množství inzerátů pracovních pozic.

Recruitment



Branding zaměstnavatele

Začněte budovat brand společnosti v univerzitním prostředí a profilujte se jako 
dobrý zaměstnavatel. Každý student dříve či později vstoupí na trh práce 
a bude se rozhodovat o svém budoucím zaměstnavateli. Získejte dobré jméno 
mezi talentovanými studenty a seznamte se s jejich potřebami.

eventy pro studenty tištěná inzerce partnerství



Setkejte se se studenty osobně a získejte řadu 
potenciálních uchazečů!

Industry ShowCase
Představte se jako špička ve svém oboru na nejúspěšnějším 
eventu roku 2018! 

Buďte jednou z 5 firem eventu Industry ShowCase, který studentům představuje 
kariérní možnosti vybraného odvětví trhu. Interaktivní event zapojuje studenty 
do programu prostřednictvím moderátora. Na strukturovanou prezentaci firem 
navazuje moderovaná diskuze o kompetencích potřebných pro kariérní úspěch. 
Akci uzavírá raut spojený s neformálním networkingem.

Služba zahrnuje: 
o Konzultaci obsahu prezentace a diskuze
o Moderování akce
o Prezentaci společnosti
o Účast zástupce firmy na panelové diskuzi se studenty
o Účast zástupců společnosti na neformálním rautu se studenty po skončení oficiální částí programu
o Propagaci akce mezi cílovou skupinou studentů
o Monitoring přihlášených studentů na akci
o Organizační zabezpečení akce
o Občerstvení
o Fotodokumentaci
o Předání kontaktů na zúčastněné studenty, pokud k tomu poskytnou souhlas

Předpokládaná účast je 50 – 80 studentů. Cena nicméně negarantuje účast studentů na akci.

Eventy pro studenty

Industry ShowCase: 
Kariéra s jazyky 
v Customer care, FF MU

březen 2019

Industry ShowCase: Ka-
riéra v auditu a podniko-
vých financích, ESF MU

duben 2019

Industry ShowCase na 
Přírodovědecké fakultě

říjen 2019

Industry ShowCase na 
Právnické fakultě říjen 2019



Firemní workshop
Prezentujte firmu přímo na univerzitní půdě. 

Využijte příležitosti představit se osobně studentům, kteří se o Vás skutečně 
zajímají. Ukažte studentům interaktivní formou, jaká je Vaše firemní kultura, jak 
u Vás vypadá běžný pracovní den nebo jim umožněte nahlédnout pod pokličku 
znalostí a dovedností, které sami v práci používáte! Zapojte uchazeče do diskuze 
a hned tak poznejte, koho máte před sebou.

Služba zahrnuje: 
o Konzultaci tématu prezentace
o 90minutový workshop společnosti
o Propagaci mezi cílovou skupinou studentů
o Monitoring přihlášených studentů na akci
o Realizační zabezpečení akce
o Fotodokumentaci
o Předání kontaktů na zúčastněné studenty, pokud k tomu poskytnou souhlas

Firemní workshop obsahuje prezentaci jedné společnosti pro maximálně 30 studentů Muni 
v délce 90 minut.

Cena negarantuje účast studentů na akci.

Eventy pro studenty



Prvákoviny
Zaujměte studenty už od začátku jejich studia na MUNI.   

Buďte součástí Prvákovin, dvoudenního setkání studentů prvních ročníků 
jednotlivých fakult, a staňte se prvním zaměstnavatelem, kterého v Brně poznají.

Služba zahrnuje: 
o Prezentaci společnosti jako partnera Prvákovin
o Logo společnosti na tiskovinách spojených s Prvákovinami
o Logo společnosti na webových stránkách Prvákovin
o Prezentace společnosti na konferenci Prvákovin (logo na slidu mezi přednáškami, roll-up v místě konání)
o Distribuci reklamních předmětů společnosti studentům v rámci Prvákovin
o Direct mail studentům (před Prvákovinami i po nich v děkovném emailu)

Veletrh pracovních příležitostí JobChallenge
Prezentujte se na jednom z největších vysokoškolských veletrhů 
práce v ČR. 

Zúčastněte se největšího vysokoškolského veletrhu práce v Jihomoravském kraji, 
na němž se každoročně potkává přes 2 500 studentů a absolventů brněnských 
vysokých škol s více než 120 zaměstnavateli.

Prvákoviny 2018 v číslech
9 fakult MU

12 let tradice

1 400 studentů prvních ročníků

50 průvodců z řad starších studentů

4 dvoudenní termíny

první 2 týdny v září

Eventy pro studenty



Branding zaměstnavatele

Konference HRChallenge 
Vzdělávejte se i Vy!  

Pojďte se s námi pustit do HRChallenge! Konference je určena všem, kteří se 
pohybují v oblasti HR a chtějí se v tématice dále vzdělávat. Kariérní centrum MU 
jako dlouholetý odborník v branži organizuje tuto platformu právě pro Vás, naše 
spolupracující zaměstnavatele.

Tištěná inzerce v časopisu Kariérního centra MU
Časopis Kariérního centra MU má za cíl představit studentům Muni kariérní 
témata, prezentovat rozhovory s úspěšnými absolventy a dát návod, jak se 
dobře připravit na vstup na trh práce. Časopis vyjde v nákladu 10 000 ks, bude 
distribuován v prostředí univerzity od dubna 2019 a při oslavách MUNI100 na 
brněnském výstavišti v červnu 2019. 

Inzerce na 2. straně obálky 

Inzerce na 3. straně obálky  
Inzerce na 4. straně obálky  
Inzerce uvnitř magazínu – 1/3 strany A4 



Partnerství bereme vážně. Partner je pro nás ten zaměstnavatel, který rád spolupracuje se studenty a absolventy Muni 
a jsou pro něj jednou z jeho prvních voleb při hledání nových kolegů. Partnerství pro nás také znamená aktivní podílení 
se na našich aktivitách. Oplátkou se zase my aktivně podílíme na propagaci těchto zaměstnavatelů a jejich prezentaci 
v univerzitním prostředí skrze:

Facebook KC MU Newsletter KC MU Logo na webu KC MU Kalendář akcí KC MU

Partnerství

Existují dvě cesty, jak se můžete stát Partnerem Kariérního centra MU:

Partnerství s KC MU jako služba  
Služba zahrnuje: 
o Propagační balíček (viz výše)
o Firemní workshop
o Vstupenku pro jednoho zástupce společnosti na konferenci HRChallenge

Partnerství s KC MU jako ocenění aktivní spolupráce
zakoupení 2 služeb, každá v min. hodnotě 10 000 Kč*

Partnerem se automaticky stane ten zaměstnavatel, který zakoupí v roce 2019 minimálně dvě naše 
služby. Každá služba musí být v minimální hodnotě 10 000 Kč. Partner KC MU bude aktivně komunikován 
propagačním balíčkem (viz výše).

* Nezahrnuje zakoupení eventu Veletrh pracovních příležitostí JobChallenge.

KC



Assessment Centrum Day
Podporujte rozvoj studentů a otestujte si tak 
i potenciální zaměstnance.  

Objednejte si modelové assessment centrum zaměřené na pozorování kompe-
tencí, které jsou ve Vaší firmě nejvíce potřeba. Zúčastněte se jako pozorovatel, 
vyberte 3 nejlepší kandidáty a získejte hodnotící písemnou zprávu.

Celodenní modelové výběrové řízení s konkrétním zadáním společnosti pro 10 studentů Muni. 

Služba zahrnuje: 
o Úvodní konzultaci
o Zpracování kompetenčního modelu dle zadání společnosti
o Vytvoření skupinových a individuálních modelových situací pro pozorování
o Propagaci akce mezi cílovou skupinou studentů
o Realizační zajištění akce a komunikaci s účastníky
o Celodenní pozorování účastníků 5 pozorovateli
o Zpracování výstupní písemné hodnotící zprávy o 3 vybraných uchazečích
o Poskytnutí zpětné vazby účastníkům na jejich celodenní výkon
o Účast 2 zástupců společnosti na akci

Cena nezahrnuje předání práv k dalšímu použití kompetenčního modelu a modelových situací 
společnosti. Autorská práva zůstávají Kariérnímu centru MU. Cena negarantuje účast studentů 
na akci.

Co pro Vás umíme udělat dál? 



Marketingové průzkumy vnímání brandu

Zjistěte, jak Vás studenti vnímají, a vybudujte svoji 
recruitmentovou strategii na reálných datech!

Vnímání Vašeho firemního brandu 
(metoda Focus Group)  

Zjistěte, jak cílová skupina studentů smýšlí o Vaší společnosti. 

Díky průzkumu se dozvíte:
o Jaké jsou názory studentů na Vaši značku a firemní kulturu a jaké asociace k ní mají
o Jak smýšlejí o svém budoucím uplatnění a co ovlivňuje jejich výběr budoucího zaměstnavatele
o Jak vnímají náborové procesy a výběrové řízení ve Vaší společnosti
o Co musíte udělat, abyste cílovou skupinu zaujali

Požadavky studentů v různých segmentech trhu práce 
(metoda Focus Group)  

Najděte odpovědi na otázky, které Vás pálí. Pro skupinu max. 5 společností 
zrealizujeme kvalitativní průzkum potřeb studentů v souvislosti s konkrétním 
segmentem trhu práce, jejich motivací a hodnot. 

Dozvíte se například:
o Co motivuje studenty IT
o Na jakých hodnotách si zakládají ekonomové
o Jak zaujmout studenty práv aj.



Podpora rozvoje studentů

Ukažte se jako zaměstnavatel, který podporuje vzdělání svých 
zaměstnanců!

Podporovatel individuálních konzultací 
se studenty    

Vyberte si obor a věnujte 20 studentům hodiny profesionálního koučinku, které 
jim pomohou se stanovováním jejich kariérních cílů. Budeme Vás prezentovat 
jako sponzora poskytnutých koučinkových hodin.

Služba zahrnuje: 
o Propagaci společnosti jako podporovatele konzultací na webu KC
o Propagaci koučovacích hodin výhradně ve spojení se jménem podporující společnosti
o Monitoring přihlášených studentů
o Předání kontaktů na zúčastněné studenty, pokud k tomu poskytnou souhlas

Podporovatel rozvojových kurzů KC  

Vytváříme a organizujeme kurzy sloužící k rozvoji kompetencí, které jsou aktuálně 
na trhu práce nejvíce žádané. Budeme Vás prezentovat jako sponzora kurzů 
a dáme Vám možnost distribuovat na nich Vaše reklamní materiály. 

Prezentace společnosti jako partnera 3 vybraných kurzů zaměřených na rozvoj kompetencí 
studentů Muni.

Služba zahrnuje: 
o Propagaci společnosti jako podporovatele rozvojových kurzů na webu KC
o Propagaci rozvojových kurzů výhradně ve spojení se jménem podporující společnosti
o Distribuci propagačních materiálů společnosti na rozvojových kurzech
o Monitoring přihlášených studentů
o Předání kontaktů na zúčastněné studenty, pokud k tomu poskytnou souhlas



Mgr. Markéta Rolincová
Manažerka KC

+ 420 724 553 247
rolincova@kariera.muni.cz

Mgr. Anna Czaschová
Manažerka vztahů se zaměstnavateli 

+ 420 724 900 512
czaschova@kariera.muni.cz

Kontakt pro firmy

Filip Zelenka 
Koordinátor vztahů se zaměstnavateli

+ 420 730 847 321
zamestnavatel@kariera.muni.cz



Korespondenční adresa
Kariérní centrum Masarykovy univerzity

Komenského nám. 2
602 00 Brno

+420 549 498 270
zamestnavatel@kariera.muni.cz

www.kariera.muni.cz

Kariérní centrum Masarykovy univerzity
Meeting point pro studenty a zaměstnavatele


