VYSTAVOVATELÉ – FIRMY:
AGEL a. s.
ALPER a. s.
Astron Buildings s. r. o.
AVL Moravia s. r. o.
Behr Bircher Cellpack BBC Czech s. r. o.
CZECH ETIMEX s. r. o.
Česká pošta s. p.
DT Mostárna, a. s.
GEMO Olomouc, s. r. o.
Honeywell Aerospace Olomouc s. r. o.
John Crane Sigma a. s.
Kaufland Česká republika v. o. s.

MAIER CZ, s. r. o.
Meopta – optika, s. r. o.
Metso Czech Republic s. r. o.
Montáže Přerov a. s.
MUBEA – HZP s. r. o.
Nestlé Česko s. r. o.
PSP Engineeri ng a. s.
PSP Machinery s. r. o.
PSP Pohony a. s.
SSI Schäfer s. r. o.
TON a. s.
Windmöller & Hölscher k. s.

BURZA PRÁCE A VZDĚLÁNÍ
12. října 2017 od 9 do 17 hod.
HOTEL JANA PŘEROV

VSTUP
ZDARMA

URČENO PRO:
 Žáky 8. a 9. tříd a jejich rodiče hledající vhodné povolání pro své
děti
 Ředitele škol a výchovné poradce
 Širokou veřejnost

CO SE DOZVÍTE?
VYSTAVOVATELÉ – ŠKOLY:
Střední průmyslová škola Přerov
Střední škola technická, Přerov
Střední škola gastronomie a služeb, Přerov
Střední průmyslová škola Hranice
Střední škola elektrotechnická Lipník nad Bečvou
Střední škola řezbářská, Tovačov
Švehlova střední škola polytechnická Prostějov
Střední škola polytechnická Olomouc, Roosveltova
Střední průmyslová škola strojnická Olomouc
Střední škola technická a obchodní Olomouc, Kosinova
Vyšší odborná škola a střední odborná škola elektrotechnická, Olomouc
Střední odborné učiliště Uherský Brod
Vysoká škola logistiky o. p. s., Přerov
Univerzita obrany, Brno

HLEDEJTE PRÁCI TAM, KDE SKUTEČNĚ JE!

 Které profese jsou a budou žádané
 Které firmy hledají zaměstnance
 Jaké obory se vyplatí studovat

CO NABÍZÍME?
 Možnost setkání s personalisty regionálních firem
 Poradenství při volbě povolání
 Interaktivní expozice
 Soutěže o ceny na stáncích vystavovatelů
Chutné občerstvení pro Vás připraví SŠ gastronomie a služeb Šířava,
Přerov

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU
Burza práce a vzdělání 2017 se koná pod záštitou primátora města
Přerova Mgr. Vladimíra Puchalského.

AGEL – Jsme nejúspěšnějším poskytovatelem zdravotní péče ve střední Evropě. Jen v ČR provozujeme jedenáct nemocnic, osm poliklinik, síť lékáren, laboratoří a další specializovaná zdravotnická zařízení.
ALPER – Jsme česká průmyslová kovárna zabývající se výrobou zápustkových
výkovků tvářených za tepla.
AVL Moravia – Hranicích vyrábíme válcové dynamometry – jsme výzvou pro
skutečné techniky! Sotva najdete ve světě automobilku, která nevyužívá v oblasti vývoje naše produkty.
Behr Bircher Cellpack BBC Czech – V našich závodech ve Švýcarsku a v České republice nabízíme za pomocí více než 140 spolupracovníků kompletní
řešení od poradenství, přes engineering, výrobu rozvodných skříní až po uvádění kompletních
výrobních zařízení do provozu.
DT MOSTÁRNA a. s. – Vyrábíme, dodáváme a montujeme certifikované
ocelové konstrukce silničních a železničních mostů, stavební konstrukce,
haly, technologické konstrukce a jiné atypické svařence z oceli.
CZECH ETIMEX – Jsme jednička ve vyfukování plastů s 67 tradicí. Vyrábíme
vyfukované a vstřikované díly do nového MERCEDESU-BENZ, BMW a dalších
světových značek OPEL, AUDI, VOLVO, TOYOTA, PORSCHE. Najdete nás také v domácích spotřebičích značky MIELE a zahradní technice značky STIHL.
Česká pošta – Zaměstnáváme více než 30 000 lidí z nejrůznějších oborů a jsme jednou z největších firem v ČR. Každý z našich zaměstnanců nám pomáhá zlepšovat
služby České pošty tak, abychom i nadále patřili mezi špičku v oboru.
GEMO OLOMOUC – Již 27 let měníme přítomnost na budoucnost vytvářením moderního životního prostoru při realizaci netradiční a designové bytové
či komerční výstavby. Práce u nás je jistota, perspektiva a přátelský kolektiv. Pojďte stavět budoucnost s námi!
Honeywell Aerospace Olomouc – S námi začíná létání, začněte s námi i Vy!
Smiths Medical – Jsme předním dodavatelem specializovaných zdravotnických zařízení a spotřebního materiálu, které jsou životně důležité pro péči
o pacienta po celém světě.
John Crane – Naši odborníci vědí, jak maximalizovat spolehlivost. Vyvíjíme inovace potřebné pro rotační zařízení pracující v náročném prostředí s využitím nejnovějších technologií.
Kaufland Česká republika – Férovost, dynamika, výkon. A skvělé ohodnocení pro Vás.
Montáže Přerov – Těžíme z dlouholeté zkušenosti přenášené mezi generacemi našich pracovníků, které jdou ruku v ruce se začleňováním nejmodernějších
technologií. Naše zákazníky naleznete ve více než 30 zemích celého světa.

Meopta – optika – Přinášíme LEPŠÍ POHLED NA SVĚT.
MAIER CZ – Jsme evropští lídři v dekorování plastových dílů a výrobě složitých
vstřikovacích výlisků pro automobilový průmysl. Naše budoucnost je založena
na našich lidech, do jejichž dovedností rádi a neustále investujeme.
Metso Czech Republic – Jsme přední průmyslovou společnosti poskytující zařízení pro těžební, recyklační, ropný, plynárenský, papírenský a zpracovatelský
průmysl. Opíráme se o globální síť našich odborníků.
MUBEA – HZP – Abychom dosáhli toho nejlepšího, jsme poháněni nejen vysokými nároky našich zákazníků, ale také nejlepšími zaměstnanci. Sami si vychováváme a vzděláváme odborníky a vedoucí pracovníky a trvale investujeme do vzdělání našich
zaměstnanců na všech úrovních vývoje, výroby a managementu.
Nestlé Česko – Lahodná čokoláda, šťavnaté bonbony nebo ty nejlepší bujóny to všechno je Nestlé, největší potravinářská společnost a světě!
PSP Engineering – Jsme tradiční strojírenská firma – specialista na návrhy
a dodávky strojů a linek na zpracování nerostných surovin a výrobu stavebních
hmot. Strojaři, technici a manažeři u nás získávají široký odborný rozhled díky
neopakujícím se projektům.
PSP Machinery – Jsme tradiční strojírenská firma – vyrábíme a dodáváme
nadrozměrné ocelové konstrukce do důlního a lodního průmyslu. V našich
výrobních halách se nachází unikátní stroje, které najdete jen na pár místech
v Evropě.
PSP Pohony – Řešíme pohyb – naše specializace je výroba průmyslových brzd,
spojek, převodovek a kompletních pohonů.
SSI Schäfer – Naše hranická pobočka je největším výrobním závodem v celém koncernu SSI Schäfer. Specializujeme se se na výrobu logistických a skladovacích systémů. Jsme příležitostí pro profesní rozvoj mnohých technických profesí.
TON – Vyrábíme nábytek s lidmi a pro lidi pomocí 150 let staré technologie a kombinované moderními výrobními postupy. Jsme milovníci tradičních tvarů i inovativního designu. Jsme tým lidí, kteří jsou na svou práci pyšní a dávají jí kus sebe.
Jsme TON.
Windmöller & Hölscher – Patříme k předním výrobcům strojů a systémů
k výrobě a zpracování flexibilních obalů. Díky svému nadšení pro inovace
zůstáváme i přes dlouholetou tradici mladou, dynamickou a flexibilní firmou. Prostějovský výrobní závod je naším prvním výrobním závodem v zahraničí. Jsme tu s vámi již od roku 2005.

