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INSPIRACE STŘEDOŠKOLÁKŮM 

Krajská hospodářská komora Zlínského kraje připravila pro studenty gymnázií 
exkurze na technologicky vyspělá pracoviště regionálních firem, 

kde mohou získat informace o atraktivních profesích.

Přemýšlíš, jaký VŠ obor studovat?
Inspiruj se v úspěšných firmách regionu.

 BŘEZEN 2022 
     

      

www.khkzk.cz
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CBG AUTOMATION    ONSEMI

MORAVIA CANS    ZÁLESÍ



ROZHODUJETE SE O SVÉM BUDOUCÍM POVOLÁNÍ 

V  dnešní  době je na trhu práce obrovská poptávka především po technic-
kých  profesích, proto je třeba zvážit, jaký obor budete dále studovat, která 
firma Vám nabídne nejen zaměstnání, ale především  možnost dalšího profes-
ního růstu, popř. další benefity důležité pro Vaši spokojenost. 
 

Při volbě oboru můžete pro rychlou orientaci využít webové stránky  
www.monitorzk.cz, kde v kartách 30 klíčových profesí Zlínského kraje  na -
jdete informace o průměrné měsíční mzdě, požadovaném vzdělání, popř. 
volných pracovních místech. 

Přejeme Vám šťastnou ruku pří výběru profesní orientace a věříme, že si 
dnešní akci Inspirace středoškolákům, kterou pro vás připravila Krajská  
hospodářská komora Zlínského kraje, dobře užijete. 



CBG AUTOMATION s.r.o.
Železničního vojska 1367, Valašské Meziříčí
sylva.kristkova@cbgautomation.com • www.cbgautomation.com

VYRÁBÍME STROJE A HLEDÁME ŠIKOVNÉ LIDI
Jsme fandové do průmyslové automatizace, robotiky, inovativních technologií, strojů  a strojí-
renství. Dodáváme špičkové technologie do oblastí automobilového, potravinářského a farmaceu-
tického průmyslu pro naše významné zákazníky v České republice a v zahraničí.

Chcete být u vývoje nových technologií? V našem kolektivu je prostor pro kreativní pracovníky se 
strojírenskou duší a talentem. 
Uplatnění u nás najdou:   • konstruktéři  
   • elektroprojektanti
   • programátoři
   • mechanici
   • elektro-mechanici
   • CNC frézaři



ON SEMICONDUCTOR CZECH REPUBLIC, s.r.o.
1. máje 2230, Rožnov pod Radhoštěm
jobscz@onsemi.com • www.kariera-onsemi.cz
www.facebook.com/onsemi.cz • www.linkedin.com/company/onsemi

Zabýváme se návrhem integrovaných obvodů, výrobou křemíkových desek a polovodičů.
Nabízíme práci a stáže talentům z oborů:

• mikroelektronika
• radioelektronika
• fyzika pevných látek
• elektrotechnologie
• výkonová elektrotechnika
• chemické, fyzikální a materiálové inženýrství
• anorganická a analytická chemie
• informační technologie
• automatizace

Naše nápady najdou svá uplatnění v automobilovém průmyslu, v komunikačních technolo-
giích, v počítačích a průmyslové technice, 
ve spotřební a lékařské elektronice, LED 
osvětlení, letectví nebo dokonce i na Mar-
su.

Najdete nás v Rožnově p. Radhoštěm 
a v Brně, kde máme přes 2 000 zaměst-
nanců, celosvětově je nás přes 33 000.

Inteligentní technologie. Lepší budoucnost.



MORAVIA CANS a.s.
Tovární 532, Bojkovice
kariera@moraviacans.cz • www.moraviacans.cz

Společnost MORAVIA CANS  a.s. je před-
ním evropským výrobcem aerosolových 
nádobek s mezinárodní působností a více 
jak čtyřicetiletou tradicí. Naše nádobky na-
jdete v kosmetických odděleních drogerií 
pod světovými značkami našich zákazníků, 
např. Unilever, Henkel, Procter&Gamble, 
Wella, apod.  Srdce výroby tvoří vysoko-
rychlostní linky osazené a řízené špičkový-
mi technologiemi s kapacitou 500 miliónů 

kusů nádobek za rok.Uplatnění u nás na-
jdou zkušení seřizovači CNC strojů, pro-
cesní technologové a technici, ale i zájemci 
o práci v odděleních podporujících výrobu, 
např. kvalita, údržba, apod. Klademe velký 
důraz na inovace a vývoj, jsme držiteli něko-
lika mezinárodních patentů a také několika 
významných ocenění z oblasti obalového 
průmyslu. Více informací o naší společnosti 
najdete na www.moraviacans.cz



Jsme česká firma s dlouholetou tradicí, pů-
sobíme na českém i evropském trhu od roku 
1953. Podnikatelská činnost je diverzifikována 
do několika výrobních oborů. Strojírenská vý-
roba má zákazníky jak v automobilovém, tak v 
dalších odvětvích průmyslu. Jedná se o výrobu 
soustružených a frézovaných dílů na moder-
ních CNC strojích a montáž celků. V závodě 
PLASTY se specializujeme na výrobu forem na 
vstřikování plastů a následnou výrobu plasto-
vých dílů. Další velkou výrobní divizí je výroba 
laminátových tub pro kosmetický průmysl. 
Tyto uvedené výroby jsou certifikovány dle me-
zinárodně uznávaných norem systému kvality 
ISO 9001 a IATF 16949. V závodě ROBOTICS 

vyvíjíme a sestavujeme moderní stroje a zaříze-
ní pro automatizované nebo robotické výrobní 
linky. Historicky nejstarším závodem je AGRO, 
který od roku 2004 pracuje v systému ekolo-
gického zemědělství se zaměřením na pro-
dukci krmiv a chov masných krav. Jsme také 
autorizovaným prodejcem traktorů a zeměděl-
ských strojů. Mimo to provozujeme moderní 
čtyřhvězdičkový hotel Pohoda v Luhačovicích.
V našich řadách najdou uplatnění muži i ženy 
pracující jako konstruktéři, technologové, pro-
jektoví manažeři, programátoři, průmysloví 
inženýři.
Podrobnější informace o jednotlivých závo-
dech najdete na www.zalesi.cz

ZÁLESÍ a.s.
Uherskobrodská 119, Luhačovice
zalesi@zalesi.cz • www.zalesi.cz



Sdružujeme a reprezentujeme podnikatele 
ve Zlínském kraji, především z okresů Zlín, 
Uherské Hradiště a Vsetín. Jsme regionální 
složkou Hospodářské komory ČR.

•  Hájíme zájmy podnikatelů v regionu, vy-
tváříme platformu pro jejich setkávání 
a spolupráci.

• Jsme profesionální úřad, poskytujeme 
služby jako je CzechPoint, mýtné, certi-
fikáty pro vývoz a další odborné služby 
pro podnikatele.

•  Podporujeme zaměstnanost ve Zlínském 
kraji.

• Jsme užitečnou spojnicí mezi firmami 
a školami, podporujeme 
technické vzdělávání.

Akce pro žáky a studenty

Pro žáky základních a stu-
denty středních škol připra-
vujeme pravidelné akce, kde 
se mohou seznámit s reál-
ným pracovním prostředím, 
pracovními příležitostmi 
a atmosférou ve firmách. 
Chceme, aby mladí lidé zís-
kali představu o pracovních 
příležitostech ve firmách 
našeho regionu a mohli si 
tak vybrat vzdělávací dráhu 
a následně povolání, ve kte-
rém budou mít dobrou šan-

ci uplatnit se na trhu práce. Což je spojení 
světa vzdělávání a světa práce, které nám 
dává smysl.

„Rozhodnutí, kam směřovat svůj profesní 
život, není vůbec jednoduché. Mladé lidi 
ovlivňuje celá řada faktorů a informací. 
Řekli jsme si, že lépe je jednou vidět než 
dvakrát slyšet, a proto připravujeme akce, 
na kterých dívkám i chlapcům ukazujeme 
firmy regionu a příklady zajímavých pra-
covních příležitostí jako inspiraci při jejich 
rozhodování o budoucím povolání,“ říká 
Iveta Táborská, ředitelka Krajské hospodář-
ské komory Zlínského kraje.

Krajská hospodářská komora Zlínského kraje
Vavrečkova 5262, Zlín
info@khkzk.cz • www.khkzk.cz



INSPIRACE STŘEDOŠKOLÁKŮM

VELETRHY PRÁCE A VZDĚLÁVÁNÍ

TECHNICKÉ JARMARKY

GIRLS DAY

KONFERENCE PRO KARIÉROVÉ A VÝCHOVNÉ PORADCE


