
pro žáky 4. ročníků ekonomických oborů 

   

           

OSRAM, spol. s r. o., Bruntál 
 

 

 

                             v rámci projektu „Konkurz pro každého“ 
 

                                  vyhlašuje 
 

                   

                     

     VÝBĚROVÉ  ŘÍZENÍ 
 

na pozici 

Samostatný finanční účetní 
 

 

 

 

Požadavky:   středoškolské  vzdělání ukončené maturitou 

                      znalost účetnictví  

                      práce na PC – programy WORD a EXCEL, účetní program  

                      aktivní znalost cizího jazyka  
     

Další předpoklady: spolehlivost, pečlivost, organizační schopnosti, ochota  

                                k dalšímu vzdělávání 
 

Realizací výběrového řízení byla pověřena Střední průmyslová škola a Obchodní 

akademie, Bruntál, příspěvková organizace,  Kavalcova 814/1, Bruntál. 
 

Písemné přihlášky předejte do 17. 1. 2022 na adresu Střední průmyslová škola a 

Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace,  Kavalcova 814/1, Bruntál, 

k rukám Ing. Antonie Jiskrové. K přihlášce přiložte strukturovaný životopis - 

v českém jazyce povinně, v anglickém jazyce vítán.  

    

O termínu výběrového řízení budete informováni vedením školy. 
 



pro žáky 4. ročníků ekonomických oborů 

   

           

firma GTP, spol. s r. o., Bruntál 
 

 

 

                             v rámci projektu „Konkurz pro každého“ 
 

                                  vyhlašuje 
 

                   

                     

     VÝBĚROVÉ  ŘÍZENÍ 
 

na pozici 

Obchodní zástupce 
 

 

 

 

Požadavky:   středoškolské  vzdělání ukončené maturitou 

                      základy marketingu  

                      práce na PC – programy WORD a EXCEL, účetní program  

                      aktivní znalost cizího jazyka  
     

Další předpoklady: spolehlivost, pečlivost, organizační schopnosti, ochota  

                                k dalšímu vzdělávání 
 

Realizací výběrového řízení byla pověřena Střední průmyslová škola a Obchodní 

akademie, Bruntál, příspěvková organizace,  Kavalcova 814/1, Bruntál. 
 

Písemné přihlášky předejte do 17. 1. 2022 na adresu Střední průmyslová škola a 

Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace,  Kavalcova 814/1, Bruntál, 

k rukám Ing. Antonie Jiskrové. K přihlášce přiložte strukturovaný životopis - 

v českém jazyce povinně, v anglickém jazyce vítán.  

 

O termínu výběrového řízení budete informováni vedením školy. 



 

pro žáky 4. ročníku oboru dopravní prostředky 
 

firma HONEYWELL AEROSPACE, s. r. o., 

Nádražní 400, Hlubočky 
 

v rámci projektu „Konkurz pro každého“ 
 

vyhlašuje 
                

                     

VÝBĚROVÉ   ŘÍZENÍ 
 

na pozici 

Technik řízení jakosti výroby 
 

 

 

Požadavky:   středoškolské  vzdělání ukončené maturitou dopravního nebo  

  strojírenského zaměření 

                      znalost metrologie a 3D měření 

                      práce na PC  

                      aktivní znalost cizího jazyka  
     

Další předpoklady: spolehlivost, pečlivost, organizační schopnosti, ochota  

                                k dalšímu vzdělávání 
 

Realizací výběrového řízení byla pověřena Střední průmyslová škola a Obchodní 

akademie, Bruntál, příspěvková organizace,  Kavalcova 814/1, Bruntál. 
 

Písemné přihlášky předejte do 17. 1. 2022 na adresu SPŠ a OA, Kavalcova 814/1, 

Bruntál Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková 

organizace,  Kavalcova 814/1, Bruntál, k rukám Ing. Antonie Jiskrové. K přihlášce 

přiložte strukturovaný životopis - v českém jazyce povinně, v anglickém jazyce 

vítán.  

    

 

 O termínu výběrového řízení budete informováni vedením školy. 



                    
 

pro žáky 4. ročníku oboru dopravní prostředky 
 

firma AL INVEST, a. s., Bruntálská 164, 

Břidličná 
 

v rámci projektu „Konkurz pro každého“ 
 

vyhlašuje 
                

                     

VÝBĚROVÉ   ŘÍZENÍ 
 

na pozici 

Technik řízení jakosti výrobků pro automobilový průmysl 
 

 

 

Požadavky:   středoškolské  vzdělání ukončené maturitou dopravního nebo  

  strojírenského zaměření 

                      znalost metrologie a 3D měření 

                      práce na PC  

                      aktivní znalost cizího jazyka  
     

Další předpoklady: spolehlivost, pečlivost, organizační schopnosti, ochota  

                                k dalšímu vzdělávání 
 

Realizací výběrového řízení byla pověřena Střední průmyslová škola a Obchodní 

akademie, Bruntál, příspěvková organizace,  Kavalcova 814/1, Bruntál. 
 

Písemné přihlášky předejte do 17. 1. 2022 na adresu Střední průmyslová škola a 

Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace,  Kavalcova 814/1, Bruntál, 

k rukám Ing. Antonie Jiskrové. K přihlášce přiložte strukturovaný životopis - 

v českém jazyce povinně, v anglickém jazyce vítán.  

    

 

 

 O termínu výběrového řízení budete informováni vedením školy. 



 

 

pro žáky 4. ročníku oboru strojírenství 
 

firma HONEYWELL AEROSPACE, s. r. o., 

Nádražní 400, Hlubočky 
 

v rámci projektu „Konkurz pro každého“ 
 

vyhlašuje 
                

                     

VÝBĚROVÉ   ŘÍZENÍ 
 

na pozici 

Operátor CNC strojů 
 

 

 

Požadavky:   středoškolské  vzdělání ukončené maturitou strojírenského zaměření 

                      znalost čtení výkresové dokumentace 

                      znalost měření dle výkresové dokumentace 

    znalost programování CNC strojů 

                      práce na PC 

                          aktivní znalost cizího jazyka 

 

Další předpoklady: spolehlivost, pečlivost, organizační schopnosti, ochota  

                                k dalšímu vzdělávání 
 

Realizací výběrového řízení byla pověřena Střední průmyslová škola a Obchodní 

akademie, Bruntál, příspěvková organizace,  Kavalcova 814/1, Bruntál. 
 

Písemné přihlášky předejte do 17. 1. 2022 na adresu Střední průmyslová škola a 

Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace,  Kavalcova 814/1, Bruntál, 

k rukám Ing. Antonie Jiskrové. K přihlášce přiložte strukturovaný životopis - 

v českém jazyce povinně, v anglickém jazyce vítán.  

    

 

 O termínu výběrového řízení budete informováni vedením školy. 



 

pro žáky 4. ročníku oboru strojírenství 
 

firma LINASET, a. s., Zahradní 44, Bruntál 
 

v rámci projektu „Konkurz pro každého“ 
 

vyhlašuje 
                

                     

VÝBĚROVÉ   ŘÍZENÍ 
 

na pozici 

Konstruktér - Technolog 
 

 

 

Požadavky:   středoškolské  vzdělání ukončené maturitou strojírenského zaměření 

                      znalost čtení výkresové dokumentace 

                      znalost měření dle výkresové dokumentace 

    znalost programování CNC strojů 

                      práce na PC s důrazem na MS Office, SOLIDWORKS 

                          aktivní znalost cizího jazyka 

 

Další předpoklady: spolehlivost, pečlivost, organizační schopnosti, ochota  

                                k dalšímu vzdělávání 
 

Realizací výběrového řízení byla pověřena Střední průmyslová škola a Obchodní 

akademie, Bruntál, příspěvková organizace,  Kavalcova 814/1, Bruntál. 
 

Písemné přihlášky předejte do 17. 1. 2022 na adresu Střední průmyslová škola a 

Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace,  Kavalcova 814/1, Bruntál, 

k rukám Ing. Antonie Jiskrové. K přihlášce přiložte strukturovaný životopis - 

v českém jazyce povinně, v anglickém jazyce vítán.  

    

 O termínu výběrového řízení budete informováni vedením školy 

                     
 



pro žáky 4. ročníku oboru informatika 
 

 

 

firma BENEKOVterm, spol. s. r. o., 

Masarykova 402, Horní Benešov 
 

v rámci projektu „Konkurz pro každého“ 
 

vyhlašuje 
                

                     

VÝBĚROVÉ   ŘÍZENÍ 
 

na pozici 

Programátor PLC automatů 
 

 

 

Požadavky:   ukončené maturitní studium v oboru IT nebo elektroniky  

                      znalost programování PLC SIMENS LOGO 

    základní znalosti číslicové techniky a robotiky   

                      aktivní znalost cizího jazyka  
     

Další předpoklady: spolehlivost, organizační schopnosti, ochota k dalšímu  

 vzdělávání 
 

Realizací výběrového řízení byla pověřena Střední průmyslová škola a Obchodní 

akademie, Bruntál, příspěvková organizace,  Kavalcova 814/1, Bruntál. 
 

Písemné přihlášky předejte do 17. 1. 2022 na adresu Střední průmyslová škola a 

Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace,  Kavalcova 814/1, Bruntál, 

k rukám Ing. Antonie Jiskrové. K přihlášce přiložte strukturovaný životopis - 

v českém jazyce povinně, v anglickém jazyce vítán.  

    

 

 

 O termínu výběrového řízení budete informováni vedením školy. 



 

pro žáky 4. ročníku oboru informatika 
 

 

 

Městský úřad Bruntál, Nádražní 20, Bruntál  
 

v rámci projektu „Konkurz pro každého“ 
 

vyhlašuje 
                

                     

VÝBĚROVÉ   ŘÍZENÍ 
 

na pozici 

IT technik 
 

 

 

Požadavky:   ukončené maturitní studium v oboru IT nebo elektroniky  

                      znalost z oblasti hardware a počítačových sítí 

    základní znalosti operační systémů  

                      základy programování  

                      aktivní znalost cizího jazyka  
     

Další předpoklady: spolehlivost, organizační schopnosti, ochota k dalšímu  

 vzdělávání 
 

Realizací výběrového řízení byla pověřena Střední průmyslová škola a Obchodní 

akademie, Bruntál, příspěvková organizace,  Kavalcova 814/1, Bruntál. 
 

Písemné přihlášky předejte do 17. 1. 2022 na adresu Střední průmyslová škola a 

Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace,  Kavalcova 814/1, Bruntál, 

k rukám Ing. Antonie Jiskrové. K přihlášce přiložte strukturovaný životopis - 

v českém jazyce povinně, v anglickém jazyce vítán.  

    

 

 

 O termínu výběrového řízení budete informováni vedením školy. 


