
	Prezentační výstava významných zaměstnavatelů regionu a 
spolupracujících středních škol 

BURZA PRÁCE A VZDĚLÁNÍ 
Čtvrtek 22. 9. 2016 od 9 do 17 hod.

Společenský dům, Komenského 6, Prostějov 

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU

 

 
VSTUP

ZDARMA

CO NABÍZÍME?

	Poradenství při volbě povolání
	Informace o volných místech 
	Možnost prohlídky kamionu a servisního vozidla
	Měření krevního tlaku, testování hygieny rukou
	Znalostní soutěž s Prostějovským Večerníkem

CO SE DOZVÍTE?

	Které profese jsou a budou žádané   
	Jaké obory se vyplatí studovat
	Které firmy hledají zaměstnance

URČENO PRO:

	Žáky základních škol a jejich rodiče 
	Výchovné a kariérové poradce
	Všechny, kdo hledají zaměstnání (profesní životopisy s sebou)

www.burzapav.cz



AGEL a. s.
ALIKA a. s.
DT- Výhybkárna a strojírna, a. s.
Edwards, s. r. o.
FTL - First Transport Lines, a. s.
HOPI s. r. o.
HŽP a. s.
Jiří Macháček – EMPLOYMENT AGENCY
John Crane Sigma a. s.
Kendrion (Prostějov) s. r. o.
Koutný spol. s r. o.
KP KOPRO s. r. o.
LINAPLAST s. r. o.
M.L.S. Holice, spol. s r. o.

MAIER CZ, s. r. o.
MAKOVEC a. s.
MB TOOL s. r. o.
MUBEA-HZP s. r. o.
Nestlé Česko s. r. o.
PENAM, a. s. 
PRECIOSA, a. s.
PSP Machinery s. r. o.
Strojírny Prostějov, a. s.
Toray Textiles Central Europe, s. r. o.
URC Systems, spol. s r. o.
Windmöller & Hölscher Prostějov k. s.
WISCONSIN ENGINEERING CZ s. r. o.

ART ECON – Střední škola, s. r. o.
SOŠ průmyslová a SOU strojírenské, Prostějov, Lidická 4
Střední odborná škola Prostějov, E. Husserla
Střední škola automobilní Prostějov, s. r. o.
Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3
Švehlova střední škola polytechnická Prostějov
Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Vyškov
Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 
Střední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4
Střední škola technická, Přerov, Kouřilkova 8

VYSTAVOVATELÉ – FIRMY:

VYSTAVOVATELÉ – STŘEDNÍ ŠKOLY:


