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Vážení návštěvníci Burzy práce a vzdělání,  

v tomto katalogu najdete seznam všech vystavovatelů (zaměstnavatelů a škol), které Vám zde 

v krátkosti představíme a tímto jim zároveň děkujeme za účast na Burze práce v roce 2021, 

která je letos mimořádně v online prostředí.  

Na začátku katalogu naleznete také krátké představení organizátorů Burzy práce, kteří se 

podílí na bezproblémovém chodu celé akce.  

 

 

 

 

Okresní hospodářská komora Jeseník 

www.ohk.jesenik.com 

Rádi bychom Vám představili jednoho z organizátorů Burzy práce v Jeseníku, kterým je 

Okresní hospodářská komora Jeseník. Hlavním cílem Hospodářské komory na Burze práce a 

vzdělání  

je především zkvalitnění a posílení základního vztahu mezi žáky, studenty a firmami. 

Prvořadou činností Hospodářské komory je hájit zájmy podnikatelů a živnostníků. Mnozí se 

mohou ptát, co konkrétně tato činnost obnáší? Jedná se především o poskytování 

pravidelného legislativního 

a právního servisu, včetně zasílání aktuálních informací. Dále pořádání vzdělávacích seminářů, 

workshopů, konferencí a zahraničních podnikatelských misí. Prostřednictvím Hospodářské 

komory je možno se připojit do připomínkování zákonů v souvislosti se zahraničním 

obchodem, průmyslovým podnikáním, obchodem na území České republiky. Hospodářská 

komora poskytuje elektronicky právní systém (PES – PRÁVNÍ ELEKTRONICKÝ SYSTÉM). Tento 

systém vyhledá veškeré zákonné povinnosti podnikatele, či živnostníka dle oborů, ve všech 

oblastech živnostenského zákona v úplném znění a díky němu může podnikatel jednoduše 

sledovat  

a uspořádat své zákonné povinnosti dle aktuální situace, čímž se může ochránit před možnými 

pokutami a sankcemi. Hospodářská komora zprostředkovává projekty pro Jesenický okres 

s možností získání dotací z EU.  

Kontakt:  

Email:  ohk@jesenik.com 

Sídlo:  Školní 54/8, Jeseník 790 01  

Dor. Adresa: Dukelská 1240/27, Jeseník 790 01 

 

http://www.ohk.jesenik.com/
mailto:ohk@jesenik.com


 
 

 
 

 

 

 

 

Úřad práce České republiky – Kontaktní pracoviště 

Jeseník (Informačně poradenské středisko Jeseník)  
 

www.uradprace.cz 

https://www.uradprace.cz/informacni-a-poradenske-stredisko-olomouc 

 

Dalším z rovnocenných organizátorů Burzy práce v Jeseníku je Úřad práce ČR – Kontaktní 

pracoviště Jeseník. Úřad práce plní povinnosti v oblasti zprostředkování zaměstnání, evidenci 

uchazečů a zájemců o zaměstnání, podpora v nezaměstnanosti, vyplácení nepojistných 

sociálních dávek apod. Víte, že Úřad práce ČR není jen pro uchazeče či zájemce o zaměstnání, 

ale stará  

se také o žáky základních, středních, vysokých škol a samotnou veřejnost? Úřad práce díky 

svým pracovníkům na oddělení poradenství zajišťuje přednášky určené pro žáky devátých tříd 

základních škol a jejich volbu dalšího povolání. Dále se jedná o přednášky pro budoucí 

absolventy středních škol, které čeká maturitní zkouška, a chtějí jít dále studovat, nebo se 

vrhnou  

do pracovního života. V neposlední řadě se jedná o přednáškové akce a školení pro samotnou 

veřejnost, která potřebuje poradit se změnou svého povolání, nebo má zájem o rekvalifikaci.   

Na přímou organizaci Burzy práce a vzdělání v Jeseníku se za Úřad práce ČR – KoP Jeseník 

podílí oddělení poradenství a dalšího vzdělávání s oddělením Trhu práce.  

 

Kontakt:  

Email:  podatelna.je@uradprace.cz  

(konkrétní emailové adresy naleznete na webových stránkách ÚP) 

Sídlo:  Karla Čapka 1147/10 , Jeseník 790 01  

 

 

 

 

  

http://www.uradprace.cz/
https://www.uradprace.cz/informacni-a-poradenske-stredisko-olomouc
mailto:podatelna.je@uradprace.cz


 
 

 
 

SEZNAM VYSTAVOVATELŮ 

ZAMĚSTNAVATELÉ 

1. Fenix Trading s.r.o.  

2. ASSMONT s.r.o. 

3. Řetězárna a.s. 

4. Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje 

5. WTC Písečná s.r.o.  

6. Unistav Stavby s.r.o. 

7. CS – CONT s.r.o. (Česko-slezská výrobní, a.s.) 

8. Schrothovy léčebné lázně s.r.o. 

9. Warex spol. s r.o.  

10. Priessnitzovy léčebné lázně Jeseník a.s.  

11. Ondřejovická strojírna a.s. 

12. Kofola a.s. 

13. Město Jeseník  

  



 
 

 
 

SEZNAM VYSTAVOVATELŮ 

STŘEDNÍ ŠKOLY  

 

1. Střední škola Gastronomie, farmářství a služeb 

2. Střední průmyslová škola Jeseník   

 

 

VYSOKÉ ŠKOLY 

1. Univerzita obrany Brno  

 

  



 
 

 
 

 

Fenix Trading s.r.o. 

 Jen slunce to umí nejlépe   

                                                                   www.fenixgroup.cz 

 

Jsme největší výrobce elektrických topných systémů. 100% český holding FENIX GROUP 

sdružuje dalších 12 firem po celé Evropě. V Jeseníku vyrábíme sálavé topné panely ECOSUN, 

kabelové ropné systémy ECOFLOOR a domovní bateriová úložiště AES. Máme v Jeseníku 170 

zaměstnanců.  

Poptávané profese:  

Dělnice a dělníci pro montáž našich výrobků, elektrikáři a pracovníci pro obsluhu CNC strojů  

a robotů 

 

 

 

 
       ASSMONT S.R.O.  

                            Ocelářské zkušenosti po celém světě!  
                                                       www.assmont.com 

 

ASSMONT s.r.o., založená v krásném prostředí Jeseníku v roce 2017, je součástí mezinárodní 

společnosti působící na trhu již od roku 2001 v oblasti výroby a montáže ocelových 

konstrukcí  

a regálových systémů špičkové kvality. S našimi projekty se setkáváte po celém světě.  

Poptávané profese:  

Svářeč, elektrikář s vyhláškou 50/78 Sb. min. § 6  

 

 

 

 Řetězárna a.s. 
 Řetěz je symbolem našeho úsilí propojit vše, co děláme, s touhami zákazníků.   
                                                       www.retezarna.cz 

 

Řetězárna a.s. má své sídlo v obci Česká Ves. Ve společnosti v současné době pracuje cca 220 

zaměstnanců, převážně ve dvou a třísměnném provozu. Hlavním výrobním programem naší 

společnosti je výroba a svařování článkových řetězů.  

Poptávané profese:  

Výrobní pozice: Řetězář, Seřizovač – obsluha, kovář; elektronik, kovoobráběč, CNC Technolog  

 

 

http://www.fenixgroup.cz/
http://www.assmont.com/
http://www.retezarna.cz/


 
 

 
 

 

Policie České republiky, Krajské ředitelství police Olomouckého kraje 

Nepřihlížej. Měj odvahu s námi stát na správné straně. 

www.policie.cz 

 

Staň se policistou nebo policistkou v Olomouckém kraji. Policie České republiky jako jeden 

z největších a nejstabilnějších zaměstnavatelů v České republice ti poskytne jistoty  

a benefity podle zákona o služebním poměru. 

Poptávané profese:  

Jako zaměstnavateli nám na trhu práce nechybí žádné profese, protože nabízíme uplatnění 

maturantům z jakýkoliv oborů studia, zaučíme je a připravíme pro výkon služby.  

 

 

 

 

WTC Písečná s.r.o.  
 Poctivá zemědělská a komunální technika    

                                                       www.wtc-pisecna.eu 
 

WTC Písečná je tradiční český výrobce zemědělské a komunální techniky. V našem výrobním 

závodu v Písečné má výroba zemědělské dopravní techniky tradici od roku 1968. Do portfolia 

naší výroby aktuálně patří traktorové návěsy BIG, traktorové přívěsy BSS, traktorové nosiče 

kontejnerů PORTÝR.  

Poptávané profese:  

Svářeči, pracovníci montáže, lakýrníci  

 

 

 
 
Unistav Stavby s.r.o. 

Dáváme myšlenkám tvary a pod vše co děláme, se dokážeme 
podepsat.     
                                                     www.unistavstavby.cz 
 

Jsme stavební společnost působící více jak 30 let na trhu. Baví nás kompletní stavařské umění 

a vážíme si každé nové příležitosti k zdokonalování sebe sama. Realizujeme vše od výstavby 

„na zelené louce“ přes rekonstrukce až po sanaci historických budov. Stručně řečeno – nic 

nám není cizí. 

Poptávané profese:  

Stavbyvedoucí, stavební technik, zedník, pomocný pracovník 

Každý, kdo má vůli tvořit a zanechat po sobě odkaz.  

http://www.policie.cz/
http://www.wtc-pisecna.eu/
http://www.unistavstavby.cz/


 
 

 
 

 

 
 
 

CS – CONT s.r.o. 
(Česko-slezská výrobní, a.s.) 

   Udělej krok správným směrem.  
                                                       www.zlatehory.cz 

 

Největší společnost na JESENICKU, zabývající se výrobou obytných a sanitárních kontejnerů 

s 25 letou historií. Jsme moderní, stále se rozvíjející firma, která má zaměstnancům stále co 

nabídnout.  

Poptávané profese:  

Svářeč, elektrikář, instalatér, klempíř, stolař 

 

 
 
 
 
Schrothovy léčebné lázně s.r.o.  

 …Kde příroda léčí…kde souvislosti dávají smysl  
                               www.lazne-lipova.cz 
 

Klimatické léčebné lázně s rodinnou atmosférou v centru turistické destinace. Léčba kožních, 

plicních, psychických onemocnění, poruchy látkové výměny, obezity …  

Poptávané profese:  

Lékař, fyzioterapeut, recepční, číšník, kuchař  

 

 

 
Warex spol. s r.o.  

                           …systém prostoru   
                                                     www.warex.cz 
 

Výrobce modulových staveb, ocelových konstrukcí a výměnných nástaveb. Zabývá se  

i pronájmem obytných kontejnerů. Na trhu je již 30 let. To znamená mnoho zkušeností, 

mnoho realizací a jasné know-how. Výsledky práce Warex zařadily mezi 100 nejlepších 

společností v České republice.  

Poptávané profese:  

Svářeč, instalatér, elektrikář, lakýrník, montážní dělník  

  

http://www.zlatehory.cz/
http://www.lazne-lipova.cz/
http://www.warex.cz/


 
 

 
 

 
Priessnitzovy léčebné lázně Jeseník a.s. 

                                      Kde zábal dostal své jméno   
                                                               www.priessnitz.cz 
 

Priessnitzovy léčebné lázně leží uprostřed nedotčené přírody Rychlebských hor a Hrubého 

Jeseníku a jsou prvním vodoléčebným ústavem na světě. Unikátní klima pozitivně působí 

především na onemocnění dýchacích cest, štítné žlázy i psychických poruch.  

Poptávané profese:  

Zdravotní sestra, fyzioterapeut, masér, sanitář, recepční, kuchař, cukrář, číšník/servírka  

 
 
 
  Ondřejovická strojírna a.s.  

                  Vyrábíme pro celý svět    
             www.ondrstroj.cz 
 
 

Ondřejovická strojírna ze skupiny ONDRSTROJ vyrábí tlaková zařízení pro chemický, 

petrochemický, potravinářský průmysl a rafinerie z celého světa. Je největším producentem 

těchto zařízení v České republice s ročním obratem přes 250 milionů Kč.  

Poptávané profese:  

Svářeč, kotlář, technicko-hospodářský pracovník  

 

 
 
 

            Kofola, a.s. 
Když jí miluješ, není co řešit  

                   www.kofola.cz  
 
 

Kofola – FMCG – Udržitelnost – Výroba – Výzkum – Logistika – Obchod – Marketing – PR  

Poptávané profese:  

Operátoři, skladníci, řidiči VZV, řidiči tuzemské dopravy, mechanici, mechatronici, elektronici, 

marketingoví manažeři, obchodní zástupci   

 

http://www.priessnitz.cz/
http://www.ondrstroj.cz/
http://www.kofola.cz/


 
 

 
 

 Město Jeseník  
Město v srdci přírody  

                                                     www.jesenik.org 
 

Město Jeseník, které leží v samotném srdci hor, v krajině přírodního bohatství, zeleně a ticha, 
v krajině pramenů léčivé vody a čistého vzduchu. Jeseník proslul svými lázněmi, 
pojmenovanými podle slavného rodáka a zakladatele moderní vodoléčby 
Vincenze Priessnitze.  
Poptávané profese:  

Referent Oddělení majetku, Referent Odboru stavebního úřadu a územního plánování, 

Referent oddělení investic.  

 

 

 
 

Střední škola Gastronomie, farmářství a služeb 
Ty jsi důvodem, proč učíme 

                                                          www.sosjesenik.cz 

 

U nás tě dobře připravíme pro praxi, získáš spoustu skvělých vzpomínek a opravu dobré 
přátelé. 
 
Co u nás můžete studovat?  
Maturitní obory:  Masér ve zdravotnictví; Mechanizace a služby; Uměleckořemeslné 
zpracování kovů 

Učební obory: Jezdec a chovatel koní; Lesní mechanizátor; Zahradník; Zemědělec – farmář; 
Výrobce kožedělného zboží (sedlář, brašnář); Umělecký kovář a zámečník, pasíř; Opravář 
zemědělských strojů; Podkovář a zemědělský kovář; Včelař; Cukrář; Kuchař – číšník; Pekař;  
Řezník – uzenář,  

Nástavbové studium: Podnikání  

 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.jesenik.org/
http://www.sosjesenik.cz/


 
 

 
 

Střední průmyslová škola 
 "Emko má všechno, co od školy chceš i potřebuješ"            

        www.sosjesenik.cz 

 
 

 
 
Škola druhým rokem vyučuje studijní obor Informační technologie a učební obor Elektrikář. 
Pro žáky těchto oborů buduje odpovídající podmínky pro vzdělání (odborné učebny, Elektro 
učebnu, Cisco akademii, server pro virtualizaci). Z partnerů je pro školu nejvýznamnější VŠB 
Ostrava a GIG Katowice, s kterými škola pracuje v projektu Azbest a nově Drone Expert. 
Dalšími významnými projekty školy jsou Dotkni se vesmíru, Tour for the future, projekt 5G a 
Erasmus +.  
Škola je součástí projektu IKAP 2 a pravidelně pořádá kroužky pro 6 ZŠ Jesenicka. Emko se 
stalo koordinátorem aktivit APA pro Jesenicko a Šumpersko. Škola pracuje na nových 
základních hodnotách jako jsou inovace, partnerský přístup a otevřenost školy. 
 V současnosti zavádí prvky koučovacího přístupu ve vedení lidí a ve výuce.  

 

 
 
 
 

   Univerzita obrany Brno 
   www.unob.cz 

 

 

Univerzita obrany poskytuje akreditované vzdělání v bakalářských, magisterských a doktorských 

studijních programech, které jsou vojensko-manažerského, ekonomického, technického a 

zdravotnického zaměření. Vzdělávání na UO se dále uskutečňuje v programech celoživotního 

vzdělávání v rámci kariérových a jiných odborných kurzů postgraduálního charakteru. Univerzita 

obrany má své nezastupitelné místo v systému českých vysokých škol a poskytuje vzdělání 

srovnatelné se vzděláním získaným na civilních vysokých školách v České republice.  

 

 

http://www.sosjesenik.cz/
http://www.unob.cz/

