
>  přehledný seznam studijních možností  
na všech chemických učilištích a středních 
a vysokých školách v ČR

>  aktuální seznam volných míst v českém  
chemickém průmyslu

>  široká nabídka brigád, stáží, absolvent-
ských programů a dalších možností  
spolupráce mezi školami a zaměstnavateli

>  přehled aktuálního dění v české chemii

>  zajímavosti ze světa české chemie
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Vše, co jste chtěli vědět 

ale báli jste se zeptat
o své kariéře,

Chcete se připojit?
Pokud jste školou nebo chemickým výrobcem a chcete 
se připojit, stačí k tomu pouhé tři kroky: 

1.  Určit kontaktní osobu, která bude úzce a pravidelně 
spolupracovat s týmem Českáchemie.cz

2.  Pravidelně aktualizovat informace o Vašem subjektu 
(volná místa, novinky, události, kontaktní údaje)

3.  Poskytnout prostor pro logo Českáchemie.cz  
na úvodní stránce Vašeho webu

Pak již stačí jen oslovit kontaktní osobu projektu,  
která Vás provede úspěšným vstupem do webové 
aplikace Českáchemie.cz a sdělí Vám všechny potřebné 
informace.

Kontaktní osoba: Ondřej Sečka, tel: 739 160 473
info@ceskachemie.cz, www.ceskachemie.cz



Co je Českáchemie.cz?
Webový portál Českáchemie.cz je novým unikátním projektem, 
který si vytýčil za cíl propojit všechny chemické subjekty  
v České republice, od akademického, přes vědecko-populární 
až po business.

Jedná se o nástroj, který přináší ucelený přehled nabídky  
a poptávky pracovních míst na chemickém trhu, prostor na 
zviditelnění chemických firem a komunikační platformu pro 
všechny studenty a fanoušky chemie.

Pro koho je portál určen?
1)  pro žáky a studenty chemie, kteří zde naleznou přehled-

ný seznam odborných učilišť, středních a vysokých škol, 
nabídku volných míst pro svou další kariéru, studijní ma-
teriály, komunikační platformu pro sdílení svých příspěvků  
a projektů a také možnost založení vlastního profilu

2)  pro odborná učiliště, střední a vysoké školy, pro které 
se zde otevírá možnost propagace a komunikace s přesně 
zacílenou skupinou budoucích studentů chemie

3)  pro chemické výrobce, kteří získávají účinný nástroj pro 
oslovení svých budoucích zaměstnanců a zviditelnění své 
společnosti

4)  pro krajské úřady, které zde naleznou ideální prostředí pro 
zatraktivnění chemických oborů a pro podporu zaměstna-
nosti v regionech

5)  pro širokou veřejnost, které se na webovém portálu  
otevírá prostor pro poznání chemické vědy populární  
a poutavou formou

Jak si naplánovat kariéru?
Českáchemie.cz nabízí unikátní nástroj pro rychlý přehled 
možností, kterým směrem vykročit při budování kariéry v chemii.

V tomto plánovači kariéry jsou integrovány všechny nabídky 
studijních oborů na odborných učilištích, středních a vysokých 
školách, stejně jako přehled volných míst u zaměstnavatelů  
v chemickém průmyslu. 

Poznámka: zobrazená pracovní místa jsou aktuální v době použití aplikace a jejich hlavním účelem 
je demonstrace šíře poptávky po pracovních pozicích na chemickém trhu

Jak pracuje plánovač kariéry?

Jak se zorientovat 
ve studiu a kariéře?

Katalog škol a zaměstnavatelů
Seznamte se s přehledným výčtem učilišť, škol  
a zaměstnavatelů v chemii, s jejich podrobným popisem  
a pokročilou možností filtrování

Zvolte si požadovaný kraj
Výběr ze 14 krajů České republiky

Volná místa
Prozkoumejte nabídku na trhu práce pomocí denně  
aktualizované nabídky volných pracovních míst

Vyberte požadovaný chemický obor
Výběr ze široké škály praktického využití chemie  
od farmakochemie přes ochranu životního prostředí  
až po výrobu výbušnin

Zadejte Vaši aktuální situaci
•  jsem školák a chci studovat na odborném učilišti nebo 

na střední škole
•  jsem maturant/vyučený chemik a hledám volné místo 

nebo vysokou školu
•  jsem vysokoškolák a hledám volné místo

Po nastavení těchto filtrů stačí stisknout tlačítko “Hledej” 
a Vaše kariéra se Vám zobrazí jako na dlani. A nejenže 
uvidíte, jaké možnosti máte před sebou právě nyní, ale 
také jaké možnosti se Vám mohou otevřít při pokračování 
ve studiu chemie.


