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Vážené studentky, Vážení studenti,
účastníci Veletrhu pracovních příležitostí,

vítáme Vás na 1. ročníku Veletrhu pracovních příležitostí. Veletrh pracovních příležitostí je pořádaný 
v rámci projektu Partnerství pro chemii (CZ.1.07/2.4.00/31.0062), který realizuje Fakulta chemicko-
-technologická Univerzity Pardubice ve spolupráci s 8 partnery z řad chemického průmyslu. 

Cílem Veletrhu pracovních příležitostí je vytvořit prostor pro osobní setkání s významnými společ-
nostmi z chemického průmyslu a dalšími partnery. V rámci veletrhu by měl vzniknout prostor pro 
vzájemné setkání, výměnu kontaktů a diskuzi mezi budoucími absolventy a personálním odděle-
ním potenciálních zaměstnavatelů z řad chemického průmyslu. Veletrh pracovních příležitostí je 
významnou akcí v oblasti budoucího uplatnění studentů Fakulty chemicko-technologické Univer-
zity Pardubice na trhu práce.

V rukou držíte katalog chemických společností, které se účastní dnešního veletrhu. U každé spo-
lečnosti jsou uvedeny základní informace, včetně nabízených volných pracovních míst.

 
Za organizátory

Petr Kalenda
Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice

Libor Čapek
Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice

V Pardubicích, březen 2013
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Partnerství pro chemii
Projekt číslo CZ.1.07/2.4.00/31.0062
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost,
Prioritní osa: 7.2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, Oblast podpory: Partnerství a sítě

Doba realizace: 1. 2. 2012 – 31. 1. 2014

Unikátní projekt zaměřený na: 
•  zapojení studentů Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice do praxí/stáží v che-

mických společnostech skupiny Agrofert 
• propojení vědecko-výzkumné aktivity Univerzity Pardubice a průmyslových partnerů

Více informací o projektu naleznete na internetových stránkách: 
http://projekty.upce.cz/parprochem

Kontakty
Univerzita Pardubice, FChT
prof. Ing. Petr Kalenda, CSc. 
tel.: 466 037 277 
e-mail: petr.kalenda@upce.cz 

Univerzita Pardubice, FChT
doc. Ing. Libor Čapek, Ph.D.  
tel.: 466 037 053  
e-mail: libor.capek@upce.cz
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•  přehledný seznam studijních možností na všech chemických učilištích a středních a vyso-
kých školách v ČR 

• aktuální seznam volných míst v českém chemickém průmyslu
•  široká nabídka brigád, stáží, absolventských programů a dalších možností spolupráce mezi 

školami a zaměstnavateli
• přehled aktuálního dění v české chemii
• zajímavosti ze světa české chemie

Českáchemie.cz je realizována v rámci projektu
Partnerství pro chemii
Projekt reg. číslo: CZ.1.07/2.4.00/31.0062
Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

Garanti projektu:
prof. Ing. Petr Kalenda, CSc.,
petr.kalenda@upce.cz

doc. Ing. Libor Čapek, Ph.D.,
libor.capek@upce.cz

Centrum profesních kontaktů, tel: 466 037 190
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Anyx s.r.o.
Masarykova 1418

268 01 Hořovice

Anyx s.r.o. je mladá, dynamická personální agentura s celorepublikovou působností. Agentura 
se specializuje na recruitment a to od dočasného přidělení zaměstnanců po nábor zaměstnanců 
a odborníků pro klienta. V náboru zaměstnanců je Anyx s.r.o. specialistou na technické a mana-
žerské pozice pro naprostou většinu průmyslových odvětví. 
Anyx s.r.o. se dále zabývá personálně a právně konzultačními službami, testováním kandidátů 
i zpracováním mzdové evidence pro klienty. 

Firma nabízí Firma požaduje

Anyx s.r.o. nabízí kandidátům otevřené pozice 
v rámci celé České republiky. Dále cíleně nabízí 
kvalitní kandidáty do nejprestižnějších firem a to jak 
českých, tak do nadnárodních korporací působících 
na území ČR.

Od kandidátů požadujeme kvalitní CV, bojovnost, 
vytrvalost a snahu uspět ve výběrových řízeních. Po-
žadujeme flexibilitu, odbornost a odhodlání. Jedině 
pak může Anyx s.r.o.pomoci těm nejlepším získat 
ty nejlepší a nejlukrativnější pracovní pozice na trhu 
práce. A naopak, svým prestižním klientům doporu-
čit jen ty nejkvalitnější kandidáty do jejich týmu.

Více naleznete na: www.anyx.cz

KONTAKT
Anyx s.r.o.
Masarykova 1418
268 01 Hořovice
Česká republika

Tereza Michalcová
Tel.: 739 202 531
zamestnani@anyx.cz
www.anyx.cz

s. r. o.
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ACE Trade spol. s r.o.
Vrbová 621

562 03 Ústí nad Orlicí

Společnost ACE Trade spol. s r.o. vznikla 1.5.1998 jako dovozce a dodavatel surovin pro chemic-
ký, kosmetický, potravinářský a farmaceutický průmysl. Za dobu svého trvání si vytvořila pevnou 
pozici na českém a slovenském trhu a v současné době se právem řadí na přední místa mezi dis-
tributory chemických surovin. Firma ACE Trade zastupuje exkluzivně již 27 velkých zahraničních 
výrobců surovin pro různá odvětví průmyslu, a to jak pro Českou tak i Slovenskou republiku. Jsme 
také výrobcem a dodavatelem vlastních kosmetických formulací. 
Od roku 2004 jsme držitelem Certifikátu ISO (ve shodě s normou ČSN EN ISO 9001:2009) v oboru 
distributorské činnosti surovin pro chemický, farmaceutický, kosmetický a potravinářský průmysl. 

Společnost se sídlem v Ústí nad Orlicí nabízí zákazníkům kompletní servis, technickou i logistic-
kou podporu a díky vlastnímu skladu i „just in time“ dodávky. Kromě zajímavých cen se setkáte 
i s nadstandardní péčí o zákazníky a s ochotnými zaměstnanci, kteří jsou připraveni zodpovědět 
Vaše případné dotazy a plnit i nadstandartní požadavky.
Sortiment surovin, které jsme Vám schopni nabídnout, čítá na 12.000 položek, počínaje základní-
mi látkami až po speciality vyvinuté na přání zákazníka. Suroviny máme systematicky rozděleny, 
což Vám umožňuje obracet se přímo na konkrétního prodejce. Již od svého vzniku vedeme sklad 
situovaný v Ústí nad Orlicí čítající na 400 standardně skladovaných položek. Ty jsou pravidelně 
rozšiřovány o nové chemické suroviny a přibírány na sklad na základě požadavků Vás – našich 
zákazníků. V posledních letech jsme naši činnost rozšířili o další velice zajímavou nabídku a to pro-
dej meziproduktů. Tyto kosmetické meziprodukty připravujeme přímo z námi dovážených surovin 
a tímto nabízíme našim zákazníkům velké možnosti úspor na vstupních materiálech.

Firma nabízí Firma požaduje

•  nadprůměrné ohodnocení v rámci Pardubického 
kraje

• zaměstnanecké benefity dle pracovní pozice
• služební automobil pro prodejní pozice
• možnost vzdělávat se
•  práci v mladém, dynamicky se rozvíjejícím 

kolektivu
•  práci v moderním areálu s vyspělými 

technologiemi
•  neomezené možnosti spolupráce se studenty 

(brigády, praxe, závěrečné práce, atd.)

• SŠ nebo VŠ vzdělání chemického směru
• aktivní znalost AJ slovem i písmem
• komunikativní vystupování
• ochotu pracovat v týmu
• časovou flexibilitu
• ochotu se vzdělávat

KONTAKT
ACE Trade spol. s r.o.
Vrbová 621
562 03 Ústí nad Orlicí
Czech Republic
e-mail: info@acetrade.cz
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Brenntag CR s.r.o.
Mezi Úvozy 18501

93 00 Praha 9
Horní Počernice

Brenntag CR je společnost specializovaná na distribuci chemikálií. Naše činnosti jsou 
rozděleny do několika hlavních oblastí: distribuce standardních chemikálií, běžně používaných 
v celé řadě průmyslových odvětví; distribuce speciálních chemikálií, vyráběných pro účely 
konkrétních průmyslových odvětví; distribuce průmyslových obalů, obalů pro finální výrobky 
a obalová příslušenství; poskytování služeb s přidanou hodnotou, například míchání a výroba 
směsí podle specifikací zákazníka, řízení odpadních obalů a chemických výrobních odpadů.

Logistická infrastruktura naší společnosti je tvořena dvěma obchodními kancelářemi a sklady 
umístěnými v Praze pro Čechy a v Chropyni pro Moravu. Brenntag CR je společnost se zahraniční 
kapitálovou účastí a těsně spolupracuje s dalšími společnostmi ze skupiny Brenntag Group.

Firma nabízí Firma požaduje

• Brigády
• Praxe
• Spolupráce na projektech
• Spolupráce na závěrečných pracích
• Práce i pro nadané absolventy
•  Ve všech případech máte možnost získat 

zkušenost s prací pro jednu z největších firem 
v oboru distribuce chemikálií na světě.

•  Nabízíme nadstandardní pracovní podmínky 
a další vzdělávání.

•  Vybraní zaměstnanci se mohou zapojit do 
vzdělávací Akademie, kdy mají možnost získat 
zkušenosti z našich dalších zahraničních 
poboček.

• Zapojení do nadnárodních projektů.

 Požadavky se liší v závislosti na konkrétně 
obsazované pozici, ale obecně platí, že požadujeme:
• Dobrou znalost chemie
• Obchodního ducha
• Cílevědomost
• Ochotu často cestovat
• Schopnost týmové práce
• Odpovědný přístup k plnění úkolů
• Velmi dobrou znalost anglického jazyka

KONTAKT
Personální oddělení:
tel.: +420 283 096 472
e-mail: prace@brenntag.cz
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The Company
Brenntag (www.brenntag.com) is the 
world´s leading distributor of industrial 
and speciality chemicals and provides 
value added services for companies that 
manufacture and process chemicals. With 
more than 13.000 employees and 400 lo-
cations all over the world, the company 
achieved sales of 8.7 billion Euros in 
2011. 
For our Central & Eastern European 
region with companies in 14 countries 
our intention is to find and develop the 
driving force for the next decade.

The Programme
Starting September 2013 we are offering 
a once-in-a-lifetime opportunity to shape 
Eastern European future with us:
Top graduates from Austria, Czech Repub-
lic, Hungary and Slovakia will be carefully 
selected to enter a nine months, high-
profile trainee-programme.

You will gather practical experience 
across various departments in your home 
country and gain intercultural experience 
during 2 country visits.

You will receive intensive training at the 
Vienna Headquarters in business theory, 
personal skills and industry specific 
topics. You will be challenged to grow 
both - professionally and personally.

After the Programme
On successful graduation from the Acade-
my, there will
be a world of opportunities opening up 
for you: Starting in the area of either Pro-
duct Management or Sales in our diffe-
rent industry divisions, you can develop 
your full potential.

How far you will go is up to you!

Do you have what it takes?
* You have recently graduated in busi-
ness, economics, natural sciences or tech-
niques (e.g. chemistry, foodtechnology, ...) 
Candidates with up to two years of wor-
king experience are also welcome

* Along with your excellent academic re-
sults you have strong command of Eng-
lish and are a native speaker of at least
one language spoken in the mentioned 
countries

* You are a high-aspiring, determined in-
dividual who is eager to contribute to a 
thriving business in your home country

Will you accept the challenge?
If you truly believe that you should be 
considered for this programme, then we 
are looking forward to receiving your 
comprehensive application in English 
(incl. your picture), which you direct to  
Ms. Elisabeth Stögerer before April 2nd,  
2013 to the below mentioned address:

Brenntag CEE GmbH
Linke Wienzeile 152,
1060 Vienna, Austria

jobs@brenntag-cee.com
www.brenntag-cee.com

Expect a thorough recruiting procedure:

* Recruiting days will be held between 
   April and May in your country of origin
* Decisions will be taken in June 2013

BRENNTAG TRAINEE PROGRAMME
for CEE GRADUATES
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ČEPRO, a.s.
Dělnická 12

170 04 Praha 7
IČO: 60193531

DIČ: CZ60193531

Akciová společnost ČEPRO, a.s. zajišťuje především přepravu, skladování a prodej ropných 
produktů. V této oblasti poskytuje přepravní, skladovací a speciální služby ostatním subjek-
tům. Jejím posláním je také ochrana zásob státních hmotných rezerv. 

ČEPRO, a.s. vlastní a provozuje největší českou síť čerpacích stanic pod obchodní značkou Eu-
roOil. V současné době disponuje 191čerpacími stanicemi po celém území České republiky, což ji 
řadí na třetí místo v počtu čerpacích stanic a čtvrté místo podle objemu prodeje pohonných hmot.

Firma nabízí Firma požaduje

 Případné potencionální uplatnění absolventů VŠ 
(zejména strojní, chemická, stavební):
Provoz skladů a produktovodu:
•  Vedoucí skladu / provozu skladu (vedení týmu 

pracovníků - operátoři (směnový mistr), 
•  Přeprava a skladování PHL v systému ČEPRO – 

využití infrastruktury společnosti
•  Využití Automatického Systému Řízení, Měření 

a Regulace, metrologická instrumentace (hladi-
noměry, průtokoměry, vážní systémy,…)

• Řídící systémy na bázi SCX a CITECT

Správa a údržba majetku:
•  Správce majetku (příprava a řízení jmenovitých 

akcí údržby – projektové řízení), Vedoucí odd. 
údržby (vedení pracovníků údržby – strojní, 
elektro)

•  Technologie – nádrže, produktovodní síť, čerpa-
dla, armatury, jistící elementy…

•  Řízení životního cyklu majetku  (Asset Man-
agement) – zavedené programy údržby a jejich 
hodnocení, plánování v krátkodobém i středně-
dobém časovém výhledu

• IS SAP (kombinace modulů)

Kvalita PHL:
•  Laboratorní rozbory PHL, spolupráce s externími 

autorizovanými subjekty
• Akreditovaná laboratoř (Hněvice, Střelice)

 Požadavky se liší v závislosti na konkrétně obsazo-
vané pozici, ale obecně platí, že požadujeme:
• bezúhonnost
• flexibilitu
• komunikační schopnosti
• PC MS Office (Word, Excel, PowerPoint)
• AJ
• Aktivní přístup k řešení problémů 
• osobní iniciativu
• ŘP B
•  Znalosti, resp. vzdělání v oborech: obchod, 

chemie, petrochemie, pohonné hmoty, doprava, 
strojírenství, IT, elektro...

KONTAKT
ČEPRO,a.s.
Dělnická 213/12
170 04  Praha 7 - Holešovice
e-mail: ceproas@ceproas.cz
tel.: 221 968 111
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přeprava, skladování a prodej ropných produktů 

poskytování služeb v této oblasti dalším subjektům 

ochraňování zásob státních hmotných rezerv 

provozování sítě čerpacích stanic EuroOil

www.ceproas.cz

Poháníme motory ekonomiky.
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Cerea, a.s. 
Dělnická 384

531 25 Pardubice
Váš partner pro třetí tisíciletí 

Cerea, a.s., je díky dlouhodobé tradici v obchodu s obilovinami a olejninami jedním z nejvýznam-
nějších partnerů zemědělců na agrárním trhu v ČR a společně s dalšími šesti klíčovými fi rmami, 
mezi které patří např. Navos, a.s. Kroměříž, ZZN Polabí Kolín, Primagra a.s., Příbram, je v rámci 
ČR vlastněná společností AGROFERT HOLDING, a.s. Tato část holdingu tvoří velmi významnou 
součást segmentu zemědělství jak v holdingu samém, tak v celé České republice. 
Společnosti Cerea, a.s..
• patří také osm dceřiných společností zabývajících se zemědělskou prvovýrobou,
• zaměstnává více jak 600 zaměstnanců,
•  svoje provozovny a prvovýroby má v kraji Pardubickém, Královehradeckém a taktéž v kraji 

Vysočina. 

Zabývá se:
•  nákupem, posklizňovou úpravou, následným skladováním a prodejem zemědělských rostlin-

ných komodit,
• vyrábí krmné směsi pro hospodářská zvířata,
• v oblasti agrochemie zajišťuje prodej a poradenství celého sortimentu pesticidních přípravků,
• zemědělcům nabízí další řadu služeb, mezi které patří mimo jiné prodej široké škály osiv,
• nabízí prodej a servis zemědělské, komunální a stavební techniky renomovaných značek. 

Obchod a nákup tvoří klíčové aktivity společnosti. Výrobky společnosti Cerea, a.s. jsou určeny pro 
tuzemské mlýny, sladovny, pivovary, lisovny a krmné obiloviny pro vlastní výrobu krmných smě-
sí. Nakupované potravinářské obiloviny procházejí velmi důslednou kvalitativní kontrolou, která 
je prováděna ve špičkových laboratořích společnosti. Stejným způsobem probíhá i mezioperační 
a výstupní kontrola. 

Cílem společnosti Cerea, a.s. je komplexnost služeb pro zákazníka se špičkovou zárukou kvality. 

Firma nabízí Firma požaduje

 Co můžeme studentům nabídnout: 
•  spolupráci na vybraných tématech diplomových, 

nebo doktorandských prací,
• letní brigády v rámci žní,
• praxi ve špičkových laboratořích,

 Koho požadujeme? Toho: 
•  kdo chce být: součástí týmu špičkových odbor-

níků z oblasti chemie, potravinářství s využitím 
v zemědělství i v prvovýrobách,

• komu je neustálé vzdělávání vlastní, 
•  pro koho je zákazník ctěnou a váženou osobností,
•  kdo zemědělství považuje za základní výrobní 

prostředek.   

KONTAKT
Lenka Mrákotová – vedoucí oddělení personalistiky 
email: lenka.mrakotova@cerea.cz
www.cerea.cz
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Kroužková kolagenní støívka

Jedlá kolagenní folie

Plastová støeva

Salámová kolagenní støeva

TRADIÈNÍ VÝROBCE OBALÙ
NA MASNÉ VÝROBKY

HLEDÁME ABSOLVENTY VYSOKÝCH ŠKOL
CHEMICKÉHO ZAMÌØENÍ

PRO STUDENTY NABÍZÍME TRAINEE PROGRAM

Jana Šlamborová
tel: +420 481 563 306
jana.slamborova@devro.com

Devro s.r.o.
Víchovská 830

Jilemnice, 514 19
www.devro.com

Jedlá párková støívka
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Deza, a. s.
Masarykova 753

757 28  Valašské Meziříčí

DEZA, a. s. je česká společnost, která je součástí skupiny Agrofert Holding. Zabývá se výrobou 
aromatických a dalších chemických látek, které jsou určeny pro další chemické využití. Našimi 
nejvýznamnějšími produkty jsou: benzen, toluen, naftalen, ftalanhydrid, anthracen, karbazol, fenol, 
černouhelná smola, ftalátová změkčovadla a další látky. Společnost sídlí ve Valašském Meziříčí, 
a to více než 50 let. Během této doby se ze společnosti stala prosperující firma, která je konku-
renceschopná na celosvětovém trhu. V roce 2012 jsme vyvezli více než 60 % našich výrobků do 
více než 40-ti zemí. Při ročním obratu 9,5 mld. Kč patříme mezi významné chemické firmy v České 
republice. 

Neustálou obnovou a modernizací používaných výrobních technologií se snažíme snižovat vliv 
výroby na životní prostředí a především udržet krok s konkurencí. Od roku 1996 plníme Program 
Odpovědné podnikání v chemii - Responsible Care. Máme zavedeny systémy řízení kvality ISO 
9001 a řízení životního prostředí ISO 14 001. DEZA, a. s. si cení kvalifikovaných a zodpovědných 
zaměstnanců. Nabízí jim proto možnost dalšího vzdělávání, ale i různé zaměstnanecké benefity. 
V současné době ve společnosti pracuje 984 zaměstnanců na nejrůznějších pozicích a s různou 
odbornou kvalifikací.       

Firma nabízí Firma požaduje

 DEZA, a. s. nabízí všem zaměstnancům stabilní 
zaměstnání se spoustou zaměstnaneckých benefitů. 
Samozřejmostí je také zajištění dalšího vzdělávání 
a profesního růstu zaměstnanců. Ve společnosti 
naleznou uplatnění lidé se vzděláním především 
v oborech chemie, strojní a elektro.

V roce 2013 společnost DEZA, a. s. vypíše výběrová 
řízení na následující pozice:

2x technolog v rámci asistentského programu

2x laborant/ka v rámci nástupu do provozních 
laboratoří

DEZA, a. s. vyžaduje od všech svých zaměstnanců 
zodpovědný pracovní přístup a ochotu učit se no-
vým věcem. U zaměstnanců na vedoucích pozicích 
se očekává samostatnost, schopnost vést kolektiv 
a umět řešit problémy. Předpokladem je i dobrá 
znalost anglického jazyka.

• ukončené VŠ vzdělání chemického zaměření
• časovou a pracovní flexibilitu
• schopnost kolektivní práce
• komunikativnost
• dobrý zdravotní stav
• dobrá znalost AJ

•  ukončené středoškolské vzdělání chemického 
zaměření

• časová flexibilita (směnový provoz)
• dobrý zdravotní stav

KONTAKT
Bc. Milena Došková  nebo  Pavlína Marková
e-mail: m.doskova@deza.cz   e-mail: p.markova@deza.cz    
tel.: 571 692 705    tel.: 571 692 713
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Lučební závody Draslovka a. s. Kolín
Havlíčkova 605

280 99 Kolín

Současnost
V současnosti tvoří hlavní výrobní program firmy výroba syntetického kyanovodíku/HCN a jeho 
zpracování zejména do těchto produktů: kyanid sodný/NaCN – pro těžbu zlata a galvanotechniku, 
syntrony, chemické speciality na bázi HCN a diphenylguanidin/DPG – jako urychlovač vulkanizace 
v gumárenském průmyslu. V produktu diphenylguanidin/DPG Draslovka uspokojuje cca 15 – 17% 
světové spotřeby.

Dalším nosným produktem Draslovky je výrobek nekyanové chemie chlorcholinchlorid/RTC, který 
se vyrábí sezónně a používá se jako morforegulátor růstu v zemědělství. 

Budoucnost
Podnikatelský záměr Draslovky na další období je zaměřen na vývoj nových výrobků: jednak na 
výrobky využívající reakce HCN, dále na modifikaci stávajících produktů.

Firma nabízí Firma požaduje

Technolog výzkumu

Technolog rozvoje

Analytik vývoje

•  VŠ obor chemie – organická chemie nebo orga-
nická technologie.

• Znalost laboratorních technik,
• Zkušenosti v oblasti organické syntézy,
•  Znalost základů chemického inženýrství výhodou.

•  VŠ vzdělání chemického zaměření (výhodou 
chemické inženýrství).

• Analytické myšlení. Flexibilitu. 
• Aktivní znalost AJ, druhý jazyk vítán.

• VŠ chemie 
•  Znalosti instrumentální a klasické analýzy v ob-

lasti organické a anorganické chemie
•  Zejména: GC, HPLC, Isotachoforéza, titrační 

metody, interpretace spekter IČ, NMR

KONTAKT
Lučební závody Draslovka a.s. Kolín, personální odbor     
e-mail: vlastislav.uchytil@draslovka.cz. 
tel.: 321 335 315

D R A S L O V K A
K O L Í N

Nabízíme:
• Perspektivní zaměstnání s možností kariérního postupu v prosperující společnosti.
• Motivační finanční ohodnocení. 
• 5 týdnů dovolené. Profesní rozvoj.
• Nadstandardní sociální výhody.
• Flexibilní pracovní dobu.
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Fatra, a.s.
třída Tomáše Bati 1541

763 61  Napajedla

Společnost Fatra, a.s. byla založena v roce 1935 koncernem Baťa. Dnes patří mezi největší zpra-
covatele plastů (PVC, PO, PP a PET) ve střední Evropě a je nedílnou součástí plastikářského prů-
myslu v České republice. Obrat společnosti se pohybuje okolo 3 mld. Kč, přičemž víc než 65 % 
produkce směřuje na zahraniční trhy.

Základní výrobkové skupiny tvoří podlahové krytiny, hydroizolační a technické fólie, paropropust-
né folie a lamináty, biaxiálně orientované folie, speciální výrobky, vytlačované profily, granulát PVC 
a další. Tyto výrobky nachází uplatnění v tržních segmentech stavebnictví, potravinářství, spotřeb-
ním průmyslu, zdravotnictví a v odvětví hygieny.

Společnost patří do skupiny AGROFERT HOLDING, a.s. podnikající v zemědělství, potravinářství 
a chemii.

Firma nabízí Firma požaduje

• zázemí silné společnosti s dlouholetou tradicí
•  všestrannou podporu osobního rozvoje a profes-

ního růstu 
•  příležitost se dále odborně vzdělávat a uplatnit 

v rámci skupiny Agrofert Holding
• širokou nabídku zaměstnaneckých benefitů

• vysokoškolské vzdělání
• aktivní znalost světového jazyka
•  tvůrčí a dynamickou osobnost se zodpovědným 

přístupem k plnění povinností
• schopnost pracovat samostatně i v týmů
• zájem o práci a osobní rozvoj
• dobré komunikační a prezentační dovednosti

KONTAKT
Kontaktní osoba:
Mgr. Eva Pfeffrová
Pozice kontaktní osoby:
Personalista
tel.: 577 502 433

e-mail: epfeffrova@fatra.cz
Adresa:
třída Tomáše Bati 1541, Napajedla, PSČ 763 61
www.fatra.cz
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Vývoj a technologii materiálů
Polygrafii a fotofyziku
Ekonomiku a management
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KNAUF PRAHA, s.r.o. 
Mladoboleslavská 949

197 00 Praha 9 Kbely

Společnost Knauf působí na českém trhu jako dodavatel stavebních systémů a materiálů od roku 
1992. Disponuje dvěma výrobními závody: závodem v Počeradech, kde se vyrábí sádrokartonové 
desky a profily, a výrobním závodem v Praze 9 - Kbelích, kde je současně sídlo společnosti a také 
produkce suchých maltových a omítkových směsí i sádrových produktů.
Systém suché výstavby staví na základním produktu a tím jsou sádrokartonové stavební desky. 
Jejich rozsah použití je velmi široký a zahrnuje stěnové, stropní a podlahové systémy. Jde o klasic-
ké příčky, opláštění, suchou omítku, předsazené stěny, podhledy, podlahy atd. Velmi specifickou 
vlastností je dnes důležitá ochrana proti požáru, kterou všechny desky bezezbytku splňují.
Ucelená řada produktů v oblasti suchých směsí zahrnuje zdicí malty, ruční malty,strojní malty, 
štuky, šlechtěné omítky a dekorativní omítky, dále betony a stěrky, atd. Zvláštní kategorii produktů 
tvoří stále populárnější sádrové omítky a stěrky.

Firma nabízí Firma požaduje

LABORANT – KNAUF PRAHA – KBELY
ZÁKLADNÍ KOMPETENCE A FUNKČNÍ 
ZODPOVĚDNOST:
•  Provádění laboratorních rozborů, korekce recep-

tur, koordinace výroby
• Odběry vzorků surovin a hotových výrobků
•  Provádění laboratorních zkoušek surovin, vý-

robků a evidenci výsledků, spoluúčast na vývoji 
nových produktů

• Údržba laboratorního zařízení

PRODUKTMANAGER – KNAUF PRAHA – KBELY
• Marketingové analýzy v segmentu
• Prezentace, aplikace produktů
•  Příprava technických listů produktů a systémů ve 

svěřeném segmentu
•  Vývoj nových produktů, testování z hlediska 

aplikace a shody s prováděcími a zkušebními 
normami ve svěřeném segmentu

•  Spolupráce s laboratořemi výrobních závodů ve 
svěřeném segmentu

•  Návštěvy reprezentativního vzorku zákazníků 
a odborné veřejnosti

•  Provádění školení, obsahová příprava školení ve 
svěřeném segmentu

•  min. úplné střední vzdělání s maturitou, prioritně 
chemického nebo stavebního zaměření nebo 
dostatečnou praxi v oboru

• samostatnost, pečlivost, znalost práce na PC

•  vysokoškolské nebo středoškolské s maturitou 
prioritně stavebního zaměření a dostatečná praxe 
v oboru a v řízení pracovního kolektivu

•  řídící schopnosti, prodejní a prezentační doved-
nosti 

•  produktové a technické znalosti, samostatnost, 
znalost práce na PC, ŘP skupiny B, min. základní 
znalost německého nebo anglického jazyka, zna-
lost stavebních norem a produktových norem, 
Znalost Autocadu, MS Office, Power Point 

KONTAKT
Knauf Praha, s.r.o.
Mladoboleslavská 949, 197 00 Praha 9 Kbely
e-mail: tulachova.jana@knauf.cz
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Momentive Specialty Chemicals, a.s.
Tovární 2093

356 01 Sokolov 

Výrobce a exportér chemických produktů z oblasti kyseliny akrylové, jejích esterů a akrylátových 
polymerů.

Společnost je držitelem certifikátů za zavedení a používání managementu jakosti – ISO 9001:2008 
a environmentálního managementu ISO 14001 ve svém oboru, má právo používat logo Responsi-
ble Care / Odpovědné podnikání v chemii a označení Safe Enterprise / Bezpečný podnik a Internal 
Control.

Firma nabízí Firma požaduje

•  zajímavou práci v mezinárodním prostředí firmy
• možnost osobního a profesního růstu
•  motivující systém odměňování a další firemní 

benefity (5 týdnů dovolené, pružnou pracovní 
dobu, penzijní připojištění, příspěvky na volnoča-
sové aktivity a jiné)

• systém firemního vzdělávání a školení
• studentské stáže a praxe
•  spolupráce při řešení ročníkových, diplomových 

a disertačních prací

•  pracovníky ochotně pracovat neustále na svém 
rozvoji

• iniciativu a aktivní přístup k řešení problémů
• komunikační a organizační schopnosti
• aktivní znalost anglického jazyka

KONTAKT
Tovární 2093, 356 01 Sokolov, Česká republika
tel.: +420 352 614 111
fax: +420 352 623 079
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Lovochemie, a.s.
Terezínská 57

410 02 Lovosice 

Lovochemie, a.s. je členem skupiny AGROFERT. Svým výrobním programem výrazně přispěla 
k rozvoji českého zemědělství. V současné době je hlavním zaměřením společnosti výroba a pro-
dej dusíkatých vícesložkových hnojiv v tuhé i kapalné formě. Lovochemie, a.s. klade velký důraz 
na bezpečnost a kvalitu svých výrobků.

• Největší český výrobce průmyslových hnojiv
• Více než stoletá tradice – založeno v r. 1904
• Nejvýznamnější trhy: ČR, SRN
• Hlavní produkty (cca 500 tis. t hmoty):
 • dusíkatá hnojiva (LV, LAV, LAD, DAM,..)
 • hnojiva se sírou (DASA, LAS,..)
 • kombinovaná hnojiva (NPK, NP, NPKMg)
 • energie
• Počet zaměstnanců: 640

Firma nabízí Firma požaduje

PRO STUDENTY VŠ
•  Krátkodobé i dlouhodobé prázdninové stáže, 

brigády
•  Dlouhodobé/celoroční brigády na zkrácené 

úvazky 
•  Témata na ročníkové, bakalářské či diplomové 

práce
• Celoroční možnost exkurzí

PRO ABSOLVENTY VŠ
• Trainee program pro čerstvé absolventy
• Rozvojový program pro mladé zaměstnance

Nabízíme široké spektrum spolupráce zejména 
studentům s kvalifikací tohoto zaměření:
•  technického
• chemického

KONTAKT
kariera@lovochemie.cz 
info@lovochemie.cz 
www.lovochemie.cz 

Ing. Vladislav Smrž
vladislav.smrz@lovochemie.cz
tel.: 416 562 220
mobil: 725 785 695

Mgr. Kamila Rottová
kamila.rottova@lovochemie.cz 
tel.: 416 563 787 
tel.: 602 596 336
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3P-CHEM s.r.o. 
Vodárenská 434 

330 21 Líně 

Firma 3P-CHEM s.r.o. byla založena v roce 2004. Firma 3P-CHEM s.r.o. se zabývá distribucí che-
mických surovin a prodejem technických obalů (kovové, plastové, skleněné) do zpracovatelského 
průmyslu.
Na území České a Slovenské republiky zastupujeme v oblasti chemických surovin 17 
předních evropských výrobců a jejich produkty dodáváme pro průmyslové zpracování 
(více na www.3p-chem.cz).

Naše firma je držitelem certifikátu ISO 9001: 2009.

Provozovna naší firmy je v Králově Dvoře (místní část Popovice)

Vedení společnosti rozvíjí firmu se silnou orientací na zákazníka, jeho potřeby a požadavky. Každý 
náš zaměstnanec zná svoji odpovědnost a postavení v struktuře společnosti.

Společnost zabezpečuje nutnou podporu pro zajištění všech procesů, jejich monitorování a analy-
zování tak, aby bylo dosahováno plánovaných výsledků.

Firma nabízí Firma požaduje

 Pracovní pozici – obchodně technický manažer 
•  prodej chemických surovin pro zpracovatelský 

průmysl (výroba barev a laků, plastikářský prů-
mysl, gumárenský průmysl...)

• spolupráce s dodavateli surovin v rámci EU
• teritorium – zákazníci v ČR a SK

Nabízíme zajímavou práci v mladé, dynamické 
společnosti 
• služební vůz 
• mobilní telefon, osobní počítač 
• po zapracování – možnost home office 
•  finanční ohodnocení odpovídající pozici obchod-

ního manažera 

Požadavky na pracovní pozici: 
• VŠ chemického zaměření
•  znalost AJ, případně NJ (schopnost komunikace 

ze zahraničními dodavateli)
• řidičský průkaz skupiny B 
• ochota cestovat a zdokonalovat se v oboru 

KONTAKT
3P-CHEM s.r.o. 
Tel: + 420 311 638 028, + 420 311 638 029, Fax: + 420 311 637 132
Ing. Petr Brůna – tel.731 115 257, bruna@3p-chem.cz
Ing. Petr Torma – tel.603 801 391, ptorma@seznam.cz
Ing. Petr Šídlo – tel.731 114 932, sidlo@3p-chem.cz www.3p-chem.cz
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Polz Instruments s.r.o.
Okružní 2326

544 01  Dvůr Králové nad Labem
 

Systémy pro kontinuální měření procesních veličin
• Kontaktní a bezkontaktní mikrovlnné měření vlhkosti 
• Bezkontaktní měření NIR
• Určení průtoku sypkých materiálů (kg/s, t/hod)
• Detekce prachu (mg/m3)
• Detekce pohybu materiálu v potrubí
• Měření vlhkosti pohybujícího se materiálu
• Detekce úrovně hladiny v násypkách
• Objektivní měření barevnosti
• Zjišťování vlastností nátěrových hmot
• Měření vlhkosti objemných materiálů
• Detekce vad a nečistot materiálu

Firma nabízí Firma požaduje

•   Zázemí prosperující firmy
•  Odborné vedení v začátku i průběžné školení 

během spolupráce
•  Veškeré prostředky potřebné k úspěšnému 

dosažení výsledků
• Motivační způsob odměňování

Obsazení pozice asistenta prodeje měřící a regulační 
techniky
• SŠ nebo VŠ elektro podmínkou
• Znalost AJ nebo NJ slovem i písmem
• Znalost práce na PC MS Office
• Řidičský průkaz sk. B
• Schopnost samostatné práce v rámci celé ČR
• Aktivní přístup k zákazníkovi
• Časová flexibilita
• Ochota vzdělávat se

KONTAKT
Personální oddělení: 
Dagmar Polzová, tel. 725 723 166, e-mail: dagmar.polzova@seznam.cz,

webové stránky: www.polz.cz
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KONTAKT
PRECHEZA a. s.  
Nábř. Dr. E. Beneše 24
751 62 Přerov

personalistika@precheza.cz

PRECHEZA a. s.  
Nábř. Dr. E. Beneše 24

751 62 Přerov

PRECHEZA a.s. se sídlem v Přerově je významný evropský výrobce kvalitní titanové běloby a dal-
ších anorganických pigmentů. Jedná se o bezpečný, moderní a dobře řízený podnik, který při 
všech činnostech zohledňuje ochranu životní prostředí.

PRECHEZA a. s. zaměstnává 625 lidí a od roku 1996 je součástí holdingu AGROFERT. Již několik 
let získává prestižní ocenění v anketě Zaměstnavatel roku v rámci regionu. Management společ-
nosti a jeho jednotlivé součásti, zejména systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
kvality a životního prostředí, jsou vystavěny na bázi celosvětově uznávaných standardů ISO 9001, 
ISO 14001 a OHSAS 18001.
Precheza a. s. spolupracuje se středními a vysokými školami a nabízí studentům chemie možnosti 
stáží a praxí v chemické výrobě a výzkumných laboratořích. 

Firma nabízí Firma požaduje

Precheza a. s. nabízí absolventům chemických 
a technických oborů vysokých škol uplatnění v pra-
covních pozicích:
• chemický technolog 
• výzkumný pracovník
• mechanik chemické výroby
• projektant
• laborant

Svým zaměstnancům nabízíme:
• zajímavou a odpovědnou práci
• týden dovolené navíc
• příspěvek na závodní stravování
• prostředí stabilní české společnosti
• příspěvek na penzijní pojištění
• péče o zaměstnance systémem volitelných výhod

• VŠ nebo SŠ vzdělání v oboru chemie
•  uživatelská znalost práce s počítačem - MS 

Office (Word, Excel)
• komunikační znalost anglického jazyka
• samostatnost, spolehlivost a ochotu učit se
• logické myšlení
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PREOL, a.s.
Terezínská 1214

410 02 LOVOSICE

PREOL, a.s. je významným zpracovatelem řepkového semene a producentem metylesteru řep-
kového oleje v regionu střední a východní Evropy. V rámci AGROFERT HOLDING, a.s. plní funkci 
kompetenčního centra pro výrobu a vývoj biopaliv. 

Společnost sídlí v areálu průmyslové chemie v Lovosicích a provozuje nejmodernější technologii 
belgicko-italského giganta DeSmet Ballestra. Moderní provoz zpracuje ročně 450 tisíc tun řep-
kových semen, ze kterých vyrobí 120 tisíc tun metylesteru řepkového oleje, více jak 270 tisíc tun 
řepkových šrotů a 10 tisíc tun glycerinu farmaceutické kvality. 

V současné době zaměstnává PREOL, a.s. 122 zaměstnanců.

Posláním PREOL, a.s.:
• Provoz výrobního závodu na výrobu MEŘO v Lovosicích 
• Obchod s vlastními produkty, palivy a biopalivy obecně 
• Spolupráce na propagaci a vývoji biopaliv v ČR a EU (člen SVB, EBB, ČTPB) 
• Spolupráce na dalších skupinových projektech v oblasti obnovitelných zdrojů energie

Firma nabízí Firma požaduje

Nabízíme široké spektrum spolupráce zejména 
studentům chemických a technických oborů.

Program pro studenty:
• Krátkodobé odborné praxe
• Dlouhodobé odborné stáže
•  Spolupráce na bakalářských či diplomových 

pracích

Program pro absolventy:
•  Program rozvoje s individuálním ročním zaškolo-

vacím plánem

Pro skupiny studentů nabízíme možnost exkurzí 
v provozech PREOL a LOVOCHEMIE po celý rok.

Studenty i absolventy chemického a technického 
zaměření.

Fakulty:
• Strojní
• Chemické
• Elektrotechnické

KONTAKT
kariera@preol.cz
info@preol.cz
www.preol.cz

Vendula Sedláková
+ 420 416 564 911
vendula.sedlakova@preol.cz
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VITON s.r.o.
tř. ČSA 609/II

391 82 Veselí nad Lužnicí
IČ: 25164953

DIČ: CZ25164953 

Společnost VITON s.r.o. byla založena v roce 1997 jako ryze česká společnost. Počáteční aktivity 
byly pouze obchodního charakteru. Během několika let však došlo k jednoznačnému vyprofilování 
společnosti. Její orientace byla nasměrována výhradně na problematiku povrchových úprav se za-
měřením především na segment průmyslových nátěrových hmot. V tomto oboru jsme se postupně 
stali významnou výrobní společností s evropskou působností. Současná produktová nabídka ná-
těrových a stavebních hmot VITON® zahrnuje systémy pro povrchovou úpravu oceli, zinkovaných 
a hliníkových podkladů, betonu, zdiva a dřeva. Významným zákazníkům vyrábíme nátěrové hmoty 
tzv. „na míru“, přesně podle jejich specifických požadavků. Vlastní vývojové a laboratorní zázemí 
umožňuje najít optimální úroveň mezi kvalitou a cenou.
Prosperita a dynamický rozvoj firmy je založen na úzké spolupráci s našimi zákazníky, na neu-
stálém sledování nových trendů, na vývoji a kooperaci se světovými leadery v chemickém oboru. 
Úzce a dlouhodobě spolupracujeme s nejlepšími evropskými pracovišti a Univerzitou Pardubice. 
To vše se daří díky vysokému pracovnímu nasazení klíčových zaměstnanců, jejich schopnostech 
a ochotě řešit potřeby a problémy našich zákazníků.

Firma nabízí Firma požaduje

Pro posílení našeho vývojového oddělení přijmeme 
absolventy na pozici technolog junior.
• zajímavou práci v mladé, stabilní a rostoucí firmě
• po zapracování vlastní vývojové projekty
• kariérový růst a benefity pro úspěšné
• nadstandardní ohodnocení, vysoké cílové bonusy
•  ubytování zdarma (Veselí n. L. nebo Č. Budějo-

vice)
•  zakázkové modifikace standardních produktů pro 

klíčové zákazníky
• zkoušky a testování nových surovin
• modernizace vyráběného portfolia
• vývoj nových produktů
• ověřování laboratorních výsledků v praxi

•  VŠ případně SŠ vzdělaní, nejlépe chemického 
směru

• dobrou znalost angličtiny a práce na PC
• kombinační a logické uvažování
• kreativitu, organizační schopnosti
• týmového ducha

KONTAKT
Lucie Holá

e-mail: info@viton.cz 

Mobil: 724 580 404
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NASTARTUJTE SVOJI KARIÉRU V HOLDINGU AGROFERT

Obrovský rozsah činností celé skupiny poskytuje 
neobvyklou možnost uplatnění absolventům vyso-

kých škol. Bližší informace naleznete na interneto-
vých stránkách uvedených fi rem.

AGROFERT HOLDING, a. s.
Pyšelská 2327/2, 149 00 Praha 4, agrofert@agrofert.cz, www.agrofert.cz

www.lovochemie.czwww.vuos.com

www.agrotec.cz

www.fatra.cz

www.zznhb.cz

www.deza.cz

www.zznpomoravi.cz

www.synthesia.eu

www.agropol.cz

www.penam.cz

www.duslo.sk

www.oseva.com

www.precheza.cz

www.navos-km.czwww.zzn.cz

Skupina AGROFERT HOLDING, a. s. je dnes největ-
ší skupinou v českém zemědělství a druhou největší 
skupinou v české chemii. Ve svém portfoliu sdružuje 

Agrofert přes 220 výrobních a distribučních společností 
z oblasti chemie, zemědělství a potravinářství, které 
působí v ČR, SR, Německu, Číně a dalších zemích. 

Bližší informace naleznete na www.synthesia.eu

✔  adaptační program pro čerstvé absolventy vyso-
kých škol s chemickým nebo technickým zaměřením, 
který tvoří plynulý přechod mezi školou a realitou

✔  motivační mzdové ohodnocení 

✔  atraktivní systém zaměstnaneckých benefi tů
✔  zázemí velké české společnosti, člena skupiny 

AGROFERT HOLDING
✔  a rozsáhlé možnosti osobního rozvoje a profesního růstu

✔  vysokoškolské vzdělání zejména v chemických, nebo 
technických oborech

✔  komunikativní znalost AJ

✔  schopnost samostatně pracovat
✔  vnitřní motivaci, kreativitu, fl exibilitu

Ing. Ivana Havelková, tel: 466 824 042,
studentske.programy@synthesia.cz

Program ASISTENT – TRAINEE
Skvělý přechod mezi školou a tvrdou realitou.

Nabízíme 

Požadujeme 

www.masna-studena.cz www.masoplana.cz www.hyza.skwww.olma.cz www.ku.cz

absolventi_316x215.indd   1 16.2.10   11:39
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NASTARTUJTE SVOJI KARIÉRU V HOLDINGU AGROFERT

Obrovský rozsah činností celé skupiny poskytuje 
neobvyklou možnost uplatnění absolventům vyso-

kých škol. Bližší informace naleznete na interneto-
vých stránkách uvedených fi rem.

AGROFERT HOLDING, a. s.
Pyšelská 2327/2, 149 00 Praha 4, agrofert@agrofert.cz, www.agrofert.cz

www.lovochemie.czwww.vuos.com

www.agrotec.cz

www.fatra.cz

www.zznhb.cz

www.deza.cz

www.zznpomoravi.cz

www.synthesia.eu

www.agropol.cz

www.penam.cz

www.duslo.sk

www.oseva.com

www.precheza.cz

www.navos-km.czwww.zzn.cz

Skupina AGROFERT HOLDING, a. s. je dnes největ-
ší skupinou v českém zemědělství a druhou největší 
skupinou v české chemii. Ve svém portfoliu sdružuje 

Agrofert přes 220 výrobních a distribučních společností 
z oblasti chemie, zemědělství a potravinářství, které 
působí v ČR, SR, Německu, Číně a dalších zemích. 

Bližší informace naleznete na www.synthesia.eu

✔  adaptační program pro čerstvé absolventy vyso-
kých škol s chemickým nebo technickým zaměřením, 
který tvoří plynulý přechod mezi školou a realitou

✔  motivační mzdové ohodnocení 

✔  atraktivní systém zaměstnaneckých benefi tů
✔  zázemí velké české společnosti, člena skupiny 

AGROFERT HOLDING
✔  a rozsáhlé možnosti osobního rozvoje a profesního růstu

✔  vysokoškolské vzdělání zejména v chemických, nebo 
technických oborech

✔  komunikativní znalost AJ

✔  schopnost samostatně pracovat
✔  vnitřní motivaci, kreativitu, fl exibilitu

Ing. Ivana Havelková, tel: 466 824 042,
studentske.programy@synthesia.cz

Program ASISTENT – TRAINEE
Skvělý přechod mezi školou a tvrdou realitou.

Nabízíme 

Požadujeme 

www.masna-studena.cz www.masoplana.cz www.hyza.skwww.olma.cz www.ku.cz

absolventi_316x215.indd   1 16.2.10   11:39

Mgr. Lucie Bulušková, tel.: 466 824 556,
trainee@synthesia.cz
www.synthesia.eu

TRAINEE PROGRAM
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BARVY A LAKY TELURIA, s.r.o.
Skrchov 1

679 61 Letovice

Společnost BARVY A LAKY TELURIA, s.r.o. je moderní společností využívající více než 100 let 
zkušeností s výrobou a prodejem barev a laků pro průmyslové zákazníky, profesionální malíře 
a retailový trh.
Firma produkuje sortiment syntetických i vodou ředitelných nátěrových hmot na rozličné podklady 
a pro jakákoli prostředí, v široké škále tradičních i netradičních odstínů. Nátěrové hmoty lze tóno-
vat v systémech TELURMIX, RAINBOW či HOSTEMIX. 
Portfolio produktů zahrnuje malířské a fasádní barvy, omítky, stěrky, laky, lazury, základní barvy 
a emaily, napouštědla a speciální přípravky, lepidla a celou řadu dalších materiálů. 

Firma nabízí Firma požaduje

Pozice – PRACOVNÍK LABORATOŘE  s výhledem na 
pozici technologa VŘNH
• práci ve stabilní, prosperující české společnosti
• možnosti dalšího vzdělávání
• motivující platové ohodnocení
• firemní benefity

• vysokoškolské vzdělání
• proaktivní a flexibilní přístup k práci
• loajalitu vůči společnosti
• ochotu učit se novým věcem
• znalost anglického jazyka slovem i písmem

KONTAKT
Kontaktní osoba: Dagmar Podsedníková – sekretariát ředitele
Tel. +420 516 474  kl. 211
Fax: +420 516 257
Email: podsednikova@teluria.cz
www.teluria.cz
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Poznámky:
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