TECHNICKÝ JARMARK ZLÍN
Přemýšlíš, jaký obor studovat?
Inspiruj se v úspěšných firmách regionu.
Krajská hospodářská komora Zlínského kraje
připravila pro žáky základních škol exkurze do významných firem regionu.

26. 5. 2022
Projekt „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II“.
Registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903.

www.khkzk.cz

ROZHODUJETE SE O SVÉM BUDOUCÍM POVOLÁNÍ
V dnešní době je na trhu práce obrovská poptávka především po technických profesích, proto je třeba zvážit, jaký obor budete dále studovat, která
firma Vám nabídne nejen zaměstnání, ale také možnost dalšího profesního
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 najdete informace o průměrné měsíční mzdě, požadovaném vzdělání, popř.
volných pracovních místech.
Inspiraci pro volbu budoucího povolání můžete získat i na dnešním TECHNICKÉM
JARMARKU, kde Vám představíme významné regionální firmy, zajímavé pracovní příležitosti a související studijní obory.

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA
ZLÍNSKÉHO KRAJE

greiner packaging slušovice s.r.o.
Greinerova 54, Slušovice
www.greiner-gpi.com/cs/Greiner-Packaging

greiner assistec s.r.o.
Březová 181, Slušovice
www.greiner-assistec.cz

Žádné přání zákazníka není nesplnitelné. Díky efektivní návaznosti materiálů na technologie zvládáme dodat řešení na míru. Kdykoli, pro kohokoli. Vše zastřešuje správně nastavený logistický
řetězec, ve kterém není místo pro chyby.
Kdo pracuje ve společnosti Greiner, tomu to pálí. V našem týmu víme, jakým směrem se ubírají
trendy a přetváříme tak každodenní život lidí. Jako lídr v oblasti výroby plastových obalů a produktů neustále hledáme nové zaměstnance, kteří by společně s námi formovali budoucnost průmyslu
na zpracování plastů a odvážně prosazovali udržitelná řešení. Přitom klademe důraz na uvolněnou
atmosféru, rovnou komunikaci a dlouhodobé pracovní vztahy.
Zaměstnáváme zejména:
• pracovníky ve výrobě
• seřizovače
• údržbáře
• technology
• logistiky
• přípraváře výroby

KOMA MODULAR s.r.o.
Říčanská 1191, Vizovice
www.koma-modular.cz
Poslání firmy: Pomáhat lidem a obohatit svět.
Jsme český výrobce staveb z prefabrikovaných modulů. Sídlíme ve Vizovicích a své moduly vyvážíme do Evropy, Asie, Afriky i Ameriky. Zaměřujeme se na občanské stavby (školy, zdravotnická
zařízení, administrativní budovy, bytové domy, hotely, prodejny, letiště, sanitární moduly aj.). Nejznámější stavbou KOMA je český pavilon navržený pro Expo 2015 architekty CHYBIK+KRISTOF
Associated Architects. V minulém roce jsme ve vizovickém areálu otevřeli Vývojové a inovační
centrum modularity. Naše pobočky najdete v Praze, Brně, Vídni nebo slovenské Nitře.
Uplatnění u nás najdou manuálně zruční pracovníci.
Zaměstnáváme zejména:
• montážníky
• elektrikáře
• svářeče

• lakýrníky
• skladníky
• pracovníky obsluhy NC strojů

Pracovníkům kromě motivující mzdy nabízíme slušné pracovní prostředí (jde o výrobu, takže
prachu a hluku se nevyhneme, ale postupně budujeme zázemí a pracoviště upravujeme) a fajn
firemní kulturu (pohodový kolektiv a zajímavé akce pro zaměstnance).

Promens Zlín a.s.
Cecilka 38, Zlín
www.promenszlin.com
Motto firmy: Naši lidé uvádí plasty do pohybu a vize našich partnerů v realitu.
Společnost Promens Zlín a.s. se od doby svého vzniku v roce 1991 dostala do popředí jako vývojový a systémový dodavatel pro řadu zákazníků převážně z automobilového průmyslu. Soustředíme se na velkoplošné, především exteriérové plastové díly v nižších a středních sériích. Vyrábíme
například kapotáže pro nákladní automobily, traktory, sekačky na trávu, blatníky a interiérové díly
na autobusy, ale i spoilery a kryty motorů pro osobní automobily. Klíčovými zákazníky jsou Volvo
Car/CE/Truck, Škoda, Volkswagen, Iveco a Seco.
Koho baví práce na zajímavých projektech a rozvoj firemní i svůj, ten u nás najde uplatnění.
Zaměstnáváme zejména:
• technology výrobní i vývojové
• konstruktéry
• obchodníky
• mechaniky / elektro-mechaniky
• lakýrníky
• CNC frézaře
• lisaře

SYKORA, spol. s r.o.
Razov 1204, Vizovice
www.sykora.eu
Specialisté pro váš domov
Jsme česká firma s dlouholetou tradicí. Vyrábíme kuchyně a nábytek od roku 1992. Využili jsme
své zahraniční zkušenosti a přišli s výrobky, které naplňovaly naši vizi a přání zákazníků. Kuchyňské sestavy a nábytek vybavujeme nejpokročilejšími technologiemi. Naše výrobky si získaly mezinárodní renomé a pomáhají k lepšímu životu nejnáročnějším klientům nejen v tuzemsku, ale
i v zahraničí. Poskytujeme široký sortiment špičkových produktů v té nejvyšší kvalitě.
Neustálý posun v nových trendech a designech, modernizace a pokrok ve výrobních procesech
drží firmu stále v top žebříčku výrobců a dodavatelů kuchyní na trhu.
Koho baví práce spojená s tvorbou nábytku, ten u nás najde uplatnění.
Zaměstnáváme zejména:
• truhláře, stolaře
• montážníky nábytku
• lakýrníky
• dělníky pro ruční broušení
• dělníky pro obsluhu strojů CNC
• dělníky pro expedici a výstupní kontrolu
• skladníky, skladové nákupčí
• konstruktéry nábytku (technické kreslení –
zpracování zakázek do výroby)
• designéry

•
•

účetní
grafiky, marketingové experty

ZLÍN ROBOTICS s.r.o.
K Teplinám 619, Slušovice
www.zlinrobotics.cz
Motto firmy: Kde jiní končí, tam my začínáme.
Jsme mladá a inovativní česká společnost, zabývající se pokročilou automatizací a integrací nejmodernějších robotických technologií do průmyslu. Firma vznikla z vývojového oddělení mateřské
společnosti TNS SERVIS, kde bylo od roku 2011 realizováno více než 40 projektů robotizace.
Zkušenosti z realizovaných projektů byly přeneseny do stále rostoucího týmu.
Dodáváme technologie pro zákazníky z elektronického, světelného, strojního, automotive nebo
zemědělského průmyslu.
Koho baví robotické a automatizační technologie, ten u nás najde uplatnění.
Zaměstnáváme zejména:
• strojní konstruktéry
• mechatroniky
• elektro projektanty
• programátory robotů, kamerových systémů, řídících jednotek
• technology
• techniky-seřizovače
• montážní specialisty
• specialisty na průmyslové inženýrství nebo kvalitu

Střední průmyslová škola Zlín
třída Tomáše Bati 4187, Zlín
www.spszl.cz
Maturitní obory:
Strojírenství
Elektrotechnika
Stavebnictví
Technické lyceum

Střední průmyslová škola Otrokovice
tř. Tomáše Bati 1266, Otrokovice
www.spsotrokovice.cz

Maturitní obory:

Učební obory:

Aplikovaná chemie

Automechanik

Provoz a ekonomika dopravy
Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení (ve 3. ročníku lze získat
výuční list oboru Elektrikář)

Autoklempíř
Autoelektrikář
Elektrikář
Instalatér
Gumař-plastikář
Kuchař-číšník

Střední průmyslová škola polytechnická – Centrum odborné přípravy Zlín
Nad Ovčírnou IV 2528, Zlín
www.spspzlin.cz
Maturitní obory - ve 3. ročníku lze získat i výuční list:
Mechanik seřizovač/dvě zaměření: - Programování CNC strojů
				
- Programování plastikářských strojů
Mechanik elektrotechnik
Reprodukční grafik pro média
Informační technologie
Učební obory:
Obráběč kovů
Strojní mechanik
Elektrikář – silnoproud
Tiskař na polygrafických strojích
Knihař

STŘEDNÍ ŠKOLA NÁBYTKÁŘSKÁ A OBCHODNÍ
BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem
Holešovská 394, Bystřice pod Hostýnem
www.ssno.cz
Maturitní obory:
Nábytkářská a dřevařská výroba
Uměleckořemeslné zpracování dřeva
Design interiéru
Učební obory:
Umělecký truhlář a řezbář
Truhlář
Učební obory pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami
Truhlářská a čalounická výroba
Tesařské práce

INSPIRACE STŘEDOŠKOLÁKŮM

VELETRHY PRÁCE A VZDĚLÁVÁNÍ

TECHNICKÉ JARMARKY

GIRLS DAY

KONFERENCE PRO KARIÉROVÉ A VÝCHOVNÉ PORADCE

