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BESIP (Ministerstvo dopravy ČR) 
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Edwards, s.r.o. 

GEMO a.s.  
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Lázně Slatinice a.s. 

LINAPLAST s.r.o. 

MAKOVEC a.s. 

Městská policie Prostějov 

MUBEA – HZP s.r.o. 

Nissens Cooling Solutions Czech, s.r.o. 

Olomoucký kraj 

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje  

PRECIOSA, a.s. 

Smurfit Kappa Olomouc s.r.o. 

Statutární město Prostějov 

TOMI – REMONT a.s. 

Toray Textiles Central Europe s.r.o. 

Windmöller & Hölscher Machinery k.s. 

 
 

SEZNAM VYSTAVOVATELŮ 



Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. 

Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín 

Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o. 

Střední odborná škola Prostějov 

Střední odborná škola průmyslová a Střední odborné učiliště strojírenské, Prostějov, Lidická 4 

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc 

Střední škola automobilní Prostějov, s.r.o. 

Střední škola polygrafická, Olomouc, Střední novosadská 87/53 

Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3 

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov 

Vysoká škola logistiky o.p.s. 

Vysoké učení technické v Brně (Fakulta strojního inženýrství) 

 
 

SEZNAM VYSTAVOVATELŮ 



 
 

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍ 

 
AGEL Středomoravská nemocniční a.s.  
IČO: 277 97 660  
Mathonova 291/1 
796 04 Prostějov  
 
jana.ruzickova@smn.agel.cz   
582 315 835  
www.stredomoravskanemconicni.agel.cz  
 
Zaměstnavatel velkého typu působící v oblasti zdravotnictví v 
rámci velké části Olomouckého kraje – Prostějov, Přerov, 
Šternberk.  



 
ALIKA a.s.  
IČO: 651 38 244 
Čelčice č. p. 164 
798 23 Čelčice 
 
personalistika@alika.cz 
724 259 246 
www.alika.cz  
 
Jsme česká potravinářská firma, zabývající se výrobou  
pražených ořechů, slaných snacků, balením sušeného ovoce  
a olejnatých semen. Na českém trhu jsme od roku 1992.  
Své výrobky nabízíme pod obchodními značkami ArRashid, 
DrRashid, KK, Arado, ARA, Nut2Go a Snack2Go. 

 
 

ALIKA značka kvality 



 
ALPER a.s. 
IČO: 271 26 226 
Vrahovická 4530 
796 01 Prostějov 
 
info@alper.cz  
588 882 971  
www.alper.cz  
 
Kovárna Alper a.s. se zabývá výrobou zápustkových  
výkovků od návrhu výkovku, přes výrobu nářadí až po tepelné 
zpracování, případné částečné třískové opracování a zajištění 
dopravy dle požadavku zákazníka. 

 
 

Aktivně, Lépe, Produktivně, Efektivně, Rozumně 



 
Amcor Flexibles Prostějov s.r.o. 
IČO: 051 00 194 
Háj 390 
798 12 Kralice na Hané 
 
728 415 195 
www.amcor.com 
 
Vyrábíme flexibilních filmy a obaly, např. pro čaje, omáčky,  
cukrovinky, občerstvení, kávu a těstoviny. Spolupracujeme  
s partnery, jako je Nestlé, PepsiCo, Jacobs, Heinz a další.  
Připojte se k nám a budujte s námi novou firmu. 

 
 

Jsme největší výrobce obalového materiálu na světě  



 
Armáda České republiky - Rekrutační pracoviště Olomouc 
Ministerstvo obrany 
IČO: 601 62 694 
Tychonova 221/1 
160 01 Praha 6  
 
rs.acr.olomouc@seznam.cz   
702 011 475 
www.kariera.army.cz   
 
Armáda České republiky, to je respektovaný hráč doma  
i ve světě. Armáda ČR, to je nejnovější speciální technika  
a výzbroj. Armáda, to je nadšení, kamarádství a nové výzvy.  
Armáda, to je jistota stabilního platu. Armáda, to je příběh  
a cesta. Armáda ČR, to je možná i tvůj příběh. Připoj se k nám.  

 
 

Staň se profesionálem. 



 
DT - Výhybkárna a strojírna, a.s.  
IČO: 469 62 778 
Kojetínská 4750/6 
796 01 Prostějov 
  
dt@dtvs.cz  
582 318 111  
www.dtvs.cz  
 
DT - Výhybkárna a strojírna, a.s. v Prostějově je tradiční  
výrobce výhybek, přispívající k rozvoji železniční a tramvajové 
infrastruktury v České republice i v zahraničí. Zaměřuje  
se na vývoj, konstrukci, výrobu, montáž a regeneraci výhybek 
pro tratě železniční, tramvajové a tratě metra. 

 
Významný světový výrobce výhybkových konstrukcí,  

poskytující kvalitní pracovní zázemí a stabilitu  

ryze české firmy. 



 
DT Mostárna, a.s.  
IČO: 277 01 042 
Dolní 100 
797 11 Prostějov 
 
dtmo@dtmo.cz  

601 374 620 
www.dtmo.cz  
 
DT Mostárna, a.s. je certifikovaným výrobcem. Vyrábí, dodává 
a montuje ocelové konstrukce silničních a železničních mostů, 
stavební konstrukce, haly, technologické konstrukce a jiné  
atypické svařence z oceli. DT Mostárna, a.s. dodává svoje  
výrobky na tuzemský a zahraniční trh. 

 
 

Kvalita a spolehlivost 



 
Dům zahraniční spolupráce 
IČO: 613 86 839  
Na Poříčí 1035/4  
110 00 Praha 1 
 
zdenka.lammelova@dzs.cz 
733 532 818  
www.dzs.cz  
 
Naším hlavním cílem je usnadňovat mezinárodní spolupráci  
ve vzdělávání a podporovat zapojení co nejširšího spektra  
jednotlivců i institucí do mezinárodních aktivit. Poskytujeme  
informační, poradenské a analytické služby pro všechny cílové 
skupiny v oblasti vzdělávání. 

 
 

Váš průvodce mezinárodním vzděláváním 



 
Edwards, s.r.o. 
IČO: 264 61 498  
Jana Sigmunda 300  
783 49 Lutín 
 
prace@vtahnemevas.cz  
702 279 375  
www.vtahnemevas.cz 
 
Edwards je globálním lídrem v oblasti vývoje a výroby  
vakuových technologií pro celý svět. Díky vakuovým vývěvám 
vznikají desítky výrobků, bez kterých si nedokážeme představit 
život - např. potraviny, léky, elektronika, okenní skla či celá  
auta. 

 
 

Práce, která vás vtáhne. Ale nevycucne. 



 
GEMO a.s.  
IČO: 136 42 464 
Dlouhá 562/22 
779 00 Olomouc - Lazce 
 
gemo@gemo.cz  
585 202 011  
www.gemo.cz   
 
Česká stavební společnost GEMO a.s. patří ke špičkám  
v oboru pozemního stavitelství. Od r. 1990 mění přítomnost  
v budoucnost vytvářením nového a moderního životního  
prostoru při realizaci bytové výstavby, výrobních prostor  
či obchodních center v ČR a na Slovensku. 

 
 

. . . s t a v e b n í   f i r m a 



 
Honeywell Aerospace Olomouc s.r.o. 
IČO: 253 84 961  
Nádražní 400  
Mariánské Údolí 
783 65 Hlubočky 
 
Klara.Pospisilova@honeywell.com  
778 401 370  

www.spickovastrojarina.cz 
 
Jsme strojaři a strojařky z Mariánského Údolí u Olomouce.  
Vyrábíme a opravujeme části leteckých motorů do malých  
komerčních letadel, ale i do letadel typu Airbus či Boeing.  
Při práci používáme špičkové technologie, na které školíme  
nové zaměstnance v našem tréninkovém centru. 

 
 

Špičková strojařina 



 
HOPI s.r.o.  
IČO: 453 56 700 
Pražská 673 
Miřetice u Klášterce nad Ohří 
431 51 Klášterec nad Ohří  
 
personalnipv@hopi.cz 
739 000 426 
www.hopi.cz   
 
Logistika, zásobování.  

 
 

Don´t worry be HOPI 



 
HŽP a.s.  
IČO: 269 55 342 
Dolní 3137/100 
796 01 Prostějov 
 
springs@hzp.cz  
582 312 375  
www.hzp.cz   
 
HŽP a.s. jsme česká společnost vyrábějící pružiny již téměř  
70 let. Pružiny tváříme za tepla pomocí nejmodernějších  
technologií. Dodáváme listové, parabolické a šroubové pružiny 
téměř do celého světa. 

Umíme vyrobit dobré pružiny, na kterých spočívá bezpečí 
cestujících a tíha nákladů. 



 
ITAB Shop Concept CZ, a.s. 
IČO: 255 68 663  
Chrudichromská 2364/19 
680 01 Boskovice 
 
pobočka:  
Za drahou 4735  
796 01 Prostějov 
 
pv.info@itab.com  
735 161 428 
www.itab.com 
 
Společnost ITAB Shop Concept CZ, a.s. je výrobcem  
a dodavatelem pokladních zón, regálových systémů, interiérů, 
osvětlení a vstupních systémů pro obchodní řetězce,  
restaurace, kavárny, autosalony, pro skladové i kancelářské 
prostory po celém světě. 

 
 

RETHINK RETAIL. TOGETHER. 



 
John Crane a.s.  
IČO: 471 51 561  
Jana Sigmunda 78  
783 49 Lutín  
 
johncrane@johncrane.cz  
585 721 211  
www.johncrane.com/en/about/cz/cs  
 
John Crane dodává strojírenské výrobky a služby  
zpracovatelskému průmyslu, který zahrnuje těžbu ropy a plynu, 
chemický průmysl, energetiku, farmaceutický a všeobecný  
průmysl.  
V České republice navrhujeme, vyrábíme a opravujeme  
mechanické ucpávky, spojky a filtrační systémy. 

Někdo chce pracovat v týmu skvělých lidí  
a někdo už tam pracuje. 



 
Kendrion (Prostějov) s.r.o.  
IČO: 255 52 619 
Průmyslová 4267/10 
796 01 Prostějov 
 
info-prostejov@kendrion.com  
582 300 711  
www.kendrion.com   
 
Prostějovský závod Kendrion, nadnárodní výrobní firma,  
vyrábí solenoidy, které putují v nejrůznějších technických  
aplikacích do automobilek a k výrobcům hydraulických systémů 
a zařízení. 

 
 

KENDRION - PRECISION.SAFETY.MOTION. 



 
KP - KOPRO s.r.o. 
IČO: 255 90 120  
Průmyslová 3143/5 
796 01 Prostějov  
  
personalni@kp-kopro.com  
731 152 542  
www.kpkopro.com 
 
Zabýváme se výrobou plastových komponentů pro různá  
výrobní odvětví. Díky vlastní moderní nástrojárně jsme schopní 
realizovat vlastní i externí zakázky na výrobu forem a nástrojů. 
Řešíme zakázky komplexně a flexibilně. Zakládáme  
si na spokojenosti jak zákazníků, tak zaměstnanců. 

 
 

My realizujeme Vaše myšlenky 



 
Lázně Slatinice a.s. 
IČO: 253 67 757  
Slatinice č.p.29  
783 42 Slatinice  
 
stehlikova@lazneslatinice.cz 
734 572 021  
www.lazneslatinice.cz  
 
Lázně Slatinice jsou zdravotnické zařízení, poskytující  
pacientům odbornou léčbu, vodoléčebné procedury a masáže, 
ale i skvělé gastronomické zážitky. Uplatnění u nás najde  
hotelový, zdravotnický, technický i administrativní personál. 

 
 

Lázně Slatinice, zdraví a pohoda. 



 
LINAPLAST s.r.o. 
IČO: 253 48 965  
Sportovní 313  
798 12 Kralice na Hané 
 
kariera@linaplast.cz 
582 369 279 
www.linaplast.cz 
 
Hlavním výrobním programem je výroba komponentů pro  
automobilový průmysl. 

Hlavním výrobním programem je výroba komponentů  
pro automobilový průmysl. 



 
MAKOVEC a.s. 
IČO: 469 03 631  
nám. T. G. Masaryka 201/23  
796 01 Prostějov 
 
central@makovec.cz  
582 344 609   
www.makovec.cz  
 
Jsme stabilní zaměstnavatel s třicetiletou tradicí v oboru  
zpracování masa a masných výrobků. Zaměstnáváme přes  
800 zaměstnanců. Výrobní část společnosti je na Prostějovsku.  
Jako česká rodinná firma dbáme na kvalitu a tradici. 

 
 

Kvalita s tradicí 



 
Městská policie Prostějov 
Havlíčkova 2953/4 
796 01 Prostějov  
 
posta@prostejov.eu  
800 900 001  
www.prostejov.eu  
 
Zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku. 

 
 

Bezpečné město Prostějov 



 
MUBEA - HZP s.r.o. 
IČO: 255 28 165  
Dolní 3137/100  
796 01 Prostějov  
 
kariera.prostejov@mubea.com 
800 203 101  
www.pracemubea.cz 
 
Jsme Mubea, rodinná německá firma s více jak stoletou tradicí 
a globální působností. Vyvíjíme a vyrábíme komponenty  
pro všechny významné světové výrobce automobilů. 

 
 
  



 
Nissens Cooling Solutions Czech, s.r.o. 
IČO: 086 39 183  
Na Statkách 638/3 
783 01 Olomouc - Slavonín 
 
prace@nissenscoolingsolutions.com  
735 175 260 
www.nissenscoolingsolutions.cz 
 
Nissens Cooling Solutions je globálním lídrem v dodávkách 
nejmodernějších chladicích řešení pro větrné elektrárny  
a průmyslové aplikace. Výrobní aktivity společnosti  
se soustředí v České republice, na Slovensku, v Dánsku, Číně 
a USA. 

 
 

Preferovaný dodavatel chlazení v oblasti obnovitelné  
energie a průmyslových aplikací 



 
 

Pomáhat a chránit 

 
Policie České republiky, Krajské ředitelství Olomouckého 
kraje 
IČO: 720 51 795  
tř. Kosmonautů 189/10 
771 36  Olomouc  
 
krpm.nabor@pcr.cz  
974 761 406  
nabor.policie.cz  
 
Jsme jedním z největších zaměstnavatelů v ČR s také jedním z 
nejspolehlivějších. Můžeš si vybrat místo v celé republice. Ne-
bojíš se pomáhat a chránit? Přidej se k nám.  



 
PRECIOSA, a.s. 
IČO: 000 12 556  
 
Pracoviště: 
Brodek u Konice 13  
798 46 Brodek u Konice  
 
strojirna.brodek@preciosa.com  
737 220 383 
www.strojirny-preciosa.cz/strojirna-brodek  
 
Zaměřujeme se zejména na přesnou výrobu dílů ve středních  
a větších sériích na dlouhotočných automatech. Hlavními  
výrobními technologiemi závodu jsou CNC soustružení,  
CNC frézování, broušení, odvalování, montáž, čištění dílců  
tryskáním balotinou a 3D měření. 

 
 

Výrobce přesných dílů 



 
Smurfit Kappa Olomouc s.r.o. 
IČO: 268 20 439  
Průmyslová 799/18  
779 00 Olomouc - Holice  
 
prace.olomouc@smurfitkappa.cz  

702 217 268  
www.smurfitkappa.com 
 
Jsme číslem 1 v Evropě ve výrobě vlnité lepenky, hladké  
lepenky a obalů Bag-In-Box a jsme jediným panamerickým  
výrobcem hladké lepenky a obalů z vlnité lepenky. 

 
 

Open the future 



 
Statutární město Prostějov 
nám. T. G. Masaryka 130/14  
796 01 Prostějov 
 
posta@prostejov.eu  
800 900 001  
www.prostejov.eu 
 
Stabilní zaměstnavatel s perspektivou, moderní a vstřícný 
úřad, držitel ocenění Přívětivý úřad a Národní ceny kvality. 

 
 

5 S            Správné věci 
                               Správným způsobem 

           ve Správný čas 
                  se Správnými lidmi 

                         pro Spokojeného občana 



 
TOMI - REMONT a.s. 
IČO: 255 08 571  
Přemyslovka 2514/4  
796 01 Prostějov 
 
info@tomi-remont.cz 
582 330 876 
www.tomi-remont.cz  

 
Firma s téměř 30-tiletou historií. Provádíme výstavbu,  
rekonstrukci a údržbu železničních tratí, stanic, nástupišť,  
přejezdů, mostů, propustů, protihlukových stěn. Dále  
se zabýváme úpravou vodních toků, výstavbou cyklostezek  
a chodníků. V neposlední řadě provádíme taky pozemní stavby. 

 
 

Jedete v našich stopách 



 
Toray Textiles Central Europe s.r.o. 
IČO: 255 00 040  
Průmyslová 4235/4 
796 01 Prostějov 
 
hr.dept@ttce.toray.cz 
582 303 224  
www.pracevtoray.cz 
 
Toray Textiles Central Europe s.r.o. vyrábí vysoce kvalitní  
polyesterové podšívkové tkaniny a technické tkaniny  
pro automobilové airbagy. Pod obchodní značkou IMPRIMA  
se vyrábí tiskové desky pro bezvodý ofset. Od poloviny 2022 
se rozvíjí nový projekt - výroba netkaných textilií Airlite. 

 
 

Pracujeme s materiály, které mohou změnit náš svět. 



 
Windmöller & Hölscher Machinery k.s. 
IČO: 276 64 066  
Háj 374  
798 12 Kralice na Hané 
 
whm.office-cz@wuh-group.com  
582 311 111  
www.wuh.cz  
 
Jsme strojírenská výrobní firma a neustále rosteme. Že jste  
o našich strojích ještě neslyšeli? Pokaždé, když vezmete  
do rukou zubní pastu, sáček s chipsy nebo pytel s cementem, 
nedívejte se jen na obsah. Můžete se zamyslet nad tím, jaké 
stroje tyto obaly vyrobily a potiskly. 

 
 

Stavíme budoucnost 



 
Úřad práce ČR – Kontaktní pracoviště Prostějov 
nám. Spojenců 2632/13,  
796 01 Prostějov  
 
podatelna.pv@uradprace.cz 
950 154 111 
www.uradprace.cz 
 
 
Úřad práce je partnerem v oblastech: hlášení volných 

míst, zprostředkování zaměstnání, poskytování finančních 

prostředků pro Vaše podnikání, kariérového poradenství, 

ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměst-

navatele, státní sociální podpory, dávek pro osoby se 

zdravotním postižením, příspěvku na péči, pomoci v hmot-

né nouzi, inspekce poskytování sociálně-právní ochrany a 

dávek pěstounské péče. Úřad práce poskytuje cílené po-

radenství uchazečům o zaměstnání, zájemcům o zaměst-

nání, zaměstnavatelům i veřejnosti. 

 
 
 

Informační a poradenské středisko pro volbu  
a změnu povolání  
nám. Spojenců 2632/13,  
796 01 Prostějov  
 
veronika.berkova@uradprace.cz 
950 154 432  
eva.sevcikova1@uradprace.cz  
950 154 318 
 
 
Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu 

povolání (IPS) poskytuje poradenské služby všem obča-

nům, kteří chtějí získat či zvýšit svou kvalifikaci nebo po-

třebují poradit při změně povolání.  



 
 
 

Okresní hospodářská komora v Prostějově 
Lidická 6 
796 01 Prostějov  
 
chalankova@ohkpv.cz  
604 403 345  
ohkpv@ohkpv.cz  
775 208 220  
www.ohkpv.cz  
 
 
Podporujeme rozvoj podnikání, hájíme zájmy svých čle-

nů, poskytujeme odborné poradenství ze všech oblastí 

podnikání, organizujeme vzdělávací akce, zajišťujeme 

služby pro exportéry, včetně veletrhů a výstav 

v zahraničí, realizujeme projekty podporované 

z programů EU, jsme povinným připomínkovacím mís-

tem zákonů, zajišťujeme služby v rámci CzechPointu. 

Svaz průmyslu a dopravy České republiky  
Kosmonautů 8 
779 00  Olomouc 
  
rkoubek@spcr.cz  
733 643 511  
www.spcr.cz 
 
 

Posláním je ovlivňovat hospodářskou a sociální politiku 

vlády České republiky s cílem vytvářet optimální pod-

mínky pro dynamický rozvoj podnikání v ČR a hájit spo-

lečné zájmy svých členů. Hájí a prosazuje zájmy za-

městnavatelů a podnikatelů ČR v evropských a meziná-

rodních organizacích.  



 
 
 
 
 
 
 
 

www.burzapav.cz 

 


