ABSOLVENTSKÝ PROGRAM PRO VŠ
Program začíná sestavením tréninkového
vyhodnocován a podle potřeby aktualizován.
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je

pravidelně

CO VÁS ČEKÁ?
v úvodní části získáte ucelený přehled o činnostech a procesech podniku
v další části se podle plánu začleníte do odborného pracovního útvaru, kde pod dohledem
zkušených zaměstnanců získáte prvotní praktické dovednosti,
zapojíte se do samostatného řešení dílčích úkolů, jejichž splnění je zásadní pro úspěšné ukončení
absolventského programu
možnost spolupráce na probíhajících rozvojových projektech v podniku
výsledkem je získání zajímavé praxe a možnost uplatnění se v podniku i po absolvování programu

POŽADAJEME
ukončené vysokoškolské vzdělání
nebo studium posledního ročníku vysoké školy
preferujeme studium se zaměřením na geologii, technologie hospodaření s vodou, životní
prostředí, pozemní stavitelství, marketing, ekonomiku
nároky na pečlivost, přesnost, samostatnost, flexibilitu
umění jednat s lidmi,
aktivní přístup a ochota se soustavně vzdělávat v oboru
znalosti anglického a německého jazyka výhodou
nadprůměrná znalost práce na PC
ochota cestovat po celé České republice (řidičský průkaz sk. B výhodou)
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NABÍZÍME
program koncipovaný na pět měsíců a realizovaný formou dohody (o pracovní činnosti nebo
provedení práce) s možností prodloužení až na 12 měsíců nebo uzavření trvalého pracovního
poměru na dobu určitou (po zaučení na dobu neurčitou)
perspektivní zaměstnání s možností profesního a osobního rozvoje
získání všeobecného přehledu o aktivitách podniku
možnost naučit se vést lidi
zázemí jednoho z největších zaměstnavatelů v oblasti udržitelnosti přírody a krajiny v ČR
nadstandardní zaměstnanecké benefity v pracovním poměru (týden dovolené navíc, odborné
vzdělávání, SICK DAYS, penzijní připojištění a další)

TERMÍN NÁSTUPU: dle dohody
PRACOVNÍ POMĚR: dohoda
MÍSTO VÝKONU PRÁCE: Podnikové ředitelství PKÚ, s. p., Hrbovická 2, 403 39 Chlumec
Do Absolventského programu je možné se přihlásit v průběhu celého roku na základě vyhlášené
nabídky na webových stránkách podniku nebo na karierních stránkách vaší školy. Chcete-li se
programu zúčastnit stačí zaslat svůj životopis a motivační dopis na jednu z níže uvedených
emailových adres.

KONTAKTNÍ ÚDAJE:
Ing. Jiří Čížek, MBA., vedoucí oddělení
Tel.: 475 672 007
E-mail: jiri.cizek@pku.cz

Dana Kurtová, personalistka
Tel: 475 672 407
E-mail: dana.kurtova@pku.cz
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