
Technika má budoucnost
  „Úspěch našich projektů je přímo závislý 
na úspěchu našich zaměstnanců.“



Vážení budoucí zaměstnanci firmy motor JiKoV Group,

česká průmyslová firma MOTOR JIKOV GROUP, jejíž tradice sahají až do roku 
1899, je moderní a inovující podnik, který je významným světovým exporté-
rem. Potřebujeme kvalifikované profesionály, se kterými dokážeme naše 
zákazníky a obchodní partnery přesvědčit, že jsme schopni být vždy 
minimálně o krok před jejich náročnými požadavky na nové technické 
parametry a technologii výroby. 

Vedle konvenčních strojů používáme 
v našich provozech moderní, vysoce 
sofistikované výrobní technologie. To 
nás nutí mít vysoké nároky na odborné 
znalosti našich zaměstnanců, proto si 
vychováváme budoucí generace strojařů 
a dalších profesí už na školách. Získat 
praxi v podniku takových rozměrů jako 
je MOTOR JIKOV GROUP znamená nejen 
jedinečnou příležitost získat již během 
studia zajímavé zkušenosti a dovednosti, 
ale ti schopní dostanou zajímavou pra-
covní nabídku a příležitost nastartovat 
kariéru v prestižním oboru. 

Já sám jsem pracovní život zasvětil 
právě technice. Po absolvování SPŠS  
a Českého vysokého učení technické-
ho (ČVUT) v Praze v roce 1986 jsem 
zahájil profesní kariéru jako vývojo-
vý konstruktér v tehdejším podniku 
MOTOR JIKOV. Dnes holding MOTOR 
JIKOV GROUP exportuje do celého 
světa a patří mezi nejvýznamnější jiho-
české zaměstnavatele. Z pozice před-
sedy představenstva a generálního 
ředitele této firmy s bohatou historií 
nyní usiluji o rozvoj technických oborů 
a udržení tradice českého strojírenství. 

Nepochybuji, že budoucnost je v tech-
nických profesích. Tuzemský průmysl je 
tahounem české ekonomiky a o nové 
zaměstnance bude mít i nadále rostou-
cí zájem. Proto všem mladým lidem, 
kteří mají vlohy pro techniku, a zajímá 
je, doporučuji, aby o studiu technic-
kých oborů více přemýšleli. Jsou sice 
náročné, a to je zřejmě i důvod, proč  
se na ně hlásí jen asi 22 % studentů 
oproti ekonomii a humanitním obo-
rům. O to větší příležitost ale dávají 
najít ve firmách perspektivní zaměstnání.

ing. miroslav dvořák

generální ředitel a předseda představenstva 
společnosti MOTOR JIKOV Group a.s.

nepochybuji, že budoucnost 
je v technických profesích.“

„

motor JiKoV Group 
základní údaje

Obrat:      1,3 mld. Kč 
Počet zaměstnanců:     900
Partnerství:     36 zemí

Dvě třetiny produkce směřují na export 
na vyspělé mezinárodní trhy. Hlavními 
odběrateli průmyslových komponent 
jsou světové a nadnárodní koncerny. 



profil a historie společnosti orGanizační struKtura a produKtoVé portfolio
motor JiKoV Group

Tradice společnosti MOTOR JIKOV Group a.s. 
sahá až do roku 1899. Za celé období pro-
šla mnoha etapami vývoje a dnes je tato 
ryze česká akciová společnost matkou 
čtyř dceřiných podniků se strojírenským 
a slévárenským zaměřením. Vzájemné 
provázání výrobních programů společ-
ností MOTOR JIKOV Strojírenská a.s., 
MOTOR JIKOV Slévárna a.s., MOTOR 
JIKOV Fostron a.s. a MOTOR JIKOV 
GREEN a.s. umožňuje využití synergie 
a dosažení globálně konkurenceschopné 
efektivity a kvality výroby. 

Hlavními obory podnikání holdingu  
MOTOR JIKOV GROUP jsou slévárenství, 
obrábění, montáže a podpůrné procesy 
(výroba forem a jednoúčelových strojů, 
kalení v ochranné atmosféře, galvanické 
zinkování, černění, žíhání atd.) se zamě-
řením převážně na automobilový a spo-
třební průmysl.

Hlavními odběrateli průmyslových kom-
ponent jsou světové a nadnárodní kon-
cerny jako např.: Scania, Volkswagen 
nebo Aisin, Bühler, Electrolux, Edscha, 
E-Z-GO, Honeywell, KSM, Magna, PALL 
a další.
MOTOR JIKOV Group a.s. disponuje sil-
ným inovačním potenciálem a širokým 
záběrem výroby a služeb. Klade velký 
důraz na spokojenost zákazníka, kvali-
tu, vývoj nových produktů a vzdělávání 

zaměstnanců. Ročně vynakládá významné 
finanční prostředky do rozvoje a do stroj-
ního vybavení. Zaměstnává okolo 900 pra-
covníků a v současnosti tržby dosahují výše 
1,3 mld. Kč. 

Společnost získala celou řadu ocenění. Sta-
la se Subdodavatelem roku v letech 2001 
a 2003, je držitelem ceny CZECH TOP 100 
za přínos jihočeskému regionu a v roce 
2011 získala jednu z nejprestižnějších cen 
v oblasti životního prostředí E.ON ENERGY 
GLOBE AWARD ČR, kdy vyhrála 1. místo 
v kategorii „Vzduch“ s plničkou na stlače-
ný zemní plyn CNG.

nové hrady

české budějovice

soběslav

Jindřichův hradec

Divize PRŮMYSLOVÉ VÝROBKY
nýtovací nástroje, pedálové sestavy, sestavy závěsů kol, brzdové 
bubny a další komponenty pro golfové vozíky, obrábění montáže

Divize MECHANIZACE
sekačky na vysokou trávu, sekačky na nízkou trávu, 
prvky palivové soustavy pro ŠKODA AUTO

Divize SPECIÁLNÍ OBRÁBĚNÍ A VÝROBA
čerpací stanice na stlačený zemní plyn (CNG), vzduchové 
brzdové soustavy JIKOV, zakázkové obrábění a montáže

MOTOR JIKOV 
Strojírenská a.s.

MOTOR JIKOV 
Slévárna a.s.

MOTOR JIKOV 
Fostron a.s.

MOTOR JIKOV 
GREEN a.s.

Obchodní společnost
velkoobchodní a maloobchodní výhradní distribuce Briggs & Stratton, 
značek SNAPPER, MURRAY a SIMPLICITY, dále produktů FISKARS, 
WORLD, AGAMA a výrobků divize Mechanizace

Divize SLÉVÁRNA LITINY
odlitky z tvárné a šedé litiny

Divize TLAKOVÁ SLÉVÁRNA
tlakové odlitky ze slitiny hliníku, tlakové odlitky ze zinku, 
obrábění a montáže odlitků

Divize FORMY 
formy, ostřihovací nástroje

Divize JEDNOÚČELOVÉ STROJE 
montážní linky, obráběcí linky a stroje, zkušební zařízení, 
upínací a měřící přípravky

MOTOR JIKOV 
Group a.s.



manaGement společnosti

„Přesnost je ve Fostronu způsobem uvažo-
vání. Moderní technologie jsou základem 
pro výrobu precizních nástrojů s dlouhou 
životností. Synonymem pro naše produkty je 
technická propracovanost do nejmenšího de-
tailu, proslulá kvalita a vysoká spolehlivost.“ 

ing. Vladimír Kubeš
ředitel divize Formy
společnost MOTOR JIKOV Fostron a.s.

„Jsme moderní a progresivní výrobní divize se zaměřením 
především na přesné obrábění dílců pro automobilový 
průmysl. S projektem plnicích zařízení na stlačený zemní 
plyn CNG, který představuje silný výrobní a obchodní 
potenciál nového vlastního perspektivního a moderního 
výrobku, dosahujeme úspěchy na tuzemských i zahranič-
ních trzích.“

ing. Jiří slíva
ředitel divize Speciální obrábění a výroba
společnost MOTOR JIKOV Strojírenská a.s.

„Uplatnění v našem týmu odborníků najdou 
lidé s technickým myšlením a chutí hledat 
efektivní řešení na základě individuálních 
potřeb zákazníků. Mezinárodní partneři si 
cení naše sofistikované technologie, které 
mnohonásobně zvyšují produktivitu 
a rentabilitu výroby.“  

ing. miroslav Kníže
ředitel divize Jednoúčelové stroje
společnost MOTOR JIKOV Fostron a.s.

„Náročné mezinárodní 
trhy vyžadují pružnost 
a kvalitu výroby. Díky 
dlouholetým zkušenos-
tem v oboru na tyto po-
žadavky rychle a vstřícně 
reagujeme. Vysoká 
schopnost flexibility nám 
pomáhá získávat zajíma-
vé obchodní kontrakty 
a posiluje naši pozici 
na světových trzích.“

ing. milan Vančata
ředitel divize 
Průmyslové výrobky
společnost MOTOR 
JIKOV Strojírenská a.s.

„Opíráme se o dlouholeté zkušenosti 
v oblasti metalurgie, která tvoří kořeny 
firmy MOTOR JIKOV. Řemeslný odkaz této 
tradice přenášíme z generace na generaci. 
Díky zkušenostem a zavádění nových tech-
nologií jsou naše výrobky vysoce ceněné 
na silných mezinárodních trzích. 

bc. radek mach
ředitel divize Slévárna litiny
společnost MOTOR JIKOV Slévárna a.s.

„Pracujeme ve 
vysoce inovativním 
prostředí, sledujeme 
světový vývoj a do 
provozu nasazuje-
me nejmodernější 
technologie. Jsme 
exportně orientova-
ná společnost, na 
vývoz jde až 80 % 
našich výrobků. Náš 
tým tvoří odborníci 
s  iniciativním pří-
stupem k novým vý-
zvám a celoživotním 
zájmem o moderní 
technologie.“

ing. luděk Keist
ředitel divize  
Tlaková slévárna
společnost MOTOR 
JIKOV Slévárna a.s.

„Zaměřujeme se na aktivní vývoj a montáž 
malé zemědělské mechanizace. Veškeré naše 
úsilí vychází z potřeb a požadavků zákazníků, 
na základě kterých vyvíjíme pokročilá technic-
ká řešení s vysokou užitnou hodnotou. Díky 
tomu produkty divize Mechanizace získávají 
stále větší popularitu po celé Evropě.  

ing. Josef papež
ředitel divize Mechanizace
společnost MOTOR JIKOV Strojírenská a.s.



VýchoVa mladé Generace

„Studentům technických škol umožňujeme absolvování praxí 
v našich společnostech. Zapojujeme je do běžného pracovní-
ho procesu a dáváme jim tak prostor proniknout do oboru 
a uplatnit v praxi teoretické znalosti získané ve škole. Talento-
vaným studentům pak nabízíme i dlouhodobou spolupráci 
po dobu celého studia, možnost získání stipendia a po 
absolvování školy i případné zahájení kariéry v některé 
z firem holdingu MOTOR JIKOV GROUP.“ 

Ing. Radomír Hrouda 
odborný garant technického vzdělávání

České vysoké učení technické v Praze www.cvut.cz

Vysoké učení technické v Brně www.vutbr.cz

Západočeská univerzita v Plzni www.zcu.cz

VOŠ, SPŠ automobilní a technická Č. B. www.spsautocb.cz

VOŠ, střední škola, COP Sezimovo Ústí www.copsu.cz

Gymnázium, SOŠ ekonomická a SOU Kaplice www.geukaplice.cz

SPŠ strojní a elektrotechnická České Budějovice www.spssecb.cz

SPŠ strojní a stavební Tábor www.sps-tabor.cz

SOŠ a SOU Jindřichův Hradec www.sos-jh.cz

COP technickohospodářská, Praha www.copth.cz

Výcvikové středisko
Studenti a učni technických škol mají možnost absolvovat praxi v profesionálním 
prostředí významné strojírenské a slévárenské firmy. K dispozici jsou jim dvě výcviková 
střediska v Českých Budějovicích a Soběslavi, kde získávají odborné dovednosti pod 
dohledem specialistů v daném oboru. Vedle klasických strojů jsou střediska vybavena 
moderními NC a CNC stroji. 

Spolupráce při zpracování závěrečných prací
Nabízíme studentům externí spolupráci při řešení vývojových zakázek pro zahraniční 
partnery v rámci zpracování diplomových, bakalářských, seminárních, závěrečných
a jiných písemných prací. 

Písemné práce lze zpracovat v oblastech:
slévárenství a metalurgie • strojírenská výroba • technologie • konstrukce • marketing 
prodeje

Partnerské školy



zaměstnanci společnosti

„Vystudovala jsem strojní průmyslovku, 
na kterou jsem navázala studiem oboru 
podnikání na Vysoké škole zemědělské. 
Po jejím absolvování jsem se ale vrátila do 
strojírenského průmyslu. Vztah k technice 
mám zřejmě v genech. V Motoru Jikov pra-
coval už můj dědeček, tatínek a maminka, 
takže zde vlastně pokračuji v rodinné tradici. 
Rodina mě k práci v této firmě určitě hodně 
motivovala. Technika je stále živý obor, vyvíjí 
se, objevují se nové obory a já mám tyto 
změny ráda. Stejně pestrá a různorodá je 
i vlastní práce konstruktéra. Důležitá je zde 
týmová spolupráce. Mám to štěstí, že mohu 
pracovat v příjemném kolektivu a moderním 
pracovním prostředí.“   

„S firmou jsem se blíže seznámil při zpracování 
absolventské práce na Vyšší odborné škole v oboru 
strojírenská výroba. Tehdy jsem začal poznávat její 
provozy a po absolvování školy jsem zde nastoupil 
do pracovního poměru. Věnuji se nízkotlakému 
lití, kde mám možnost pracovat s nejmodernějšími 
technologiemi. Jsem zde teprve krátkou dobu, 
všechno je pro mne zcela nové. Učím se, co jak 
funguje a jsem zvědavý na další vývoj. Jít na tech-
niku bylo mé vlastní rozhodnutí. Je to zajímavý, ale 
náročný obor. Proto, chce-li ho člověk dělat opravdu 
dobře, musí o něj mít v první řadě skutečný zájem.“

„Do firmy jsem nastoupil před deseti lety jako 
absolvent VUT FSI v Brně, kde jsem vystudoval 
technologii obrábění na Ústavu strojírenské tech-
nologie. Na technice mě baví spojení tvůrčí práce 
s prací na počítači. Průmysl je moderní obor, který 
si bez výpočetní techniky a softwarů už snad ani 
neumíme představit. CAD/CAM programy nabízejí 
obrovské možnosti. S jejich pomocí si můžeme 
nasimulovat celý výrobní proces, detailně si ho 
prohlédnout z různých úhlů a následně uvést 
do života i velmi náročné požadavky zákazníků.“  

„Nejsem sice vyučená v obo-
ru, přesto jsem při hledání 
práce navštívila personální 
oddělení firmy MOTOR JIKOV 
Strojírenská a.s. Je to firma 
v místě mého bydliště a 
v Jihočeském kraji má pověst 
stabilního a významného 
zaměstnavatele. Hledala jsem 
hlavně jistoty a jednosměnný 
provoz. Po zaškolení jsem 
byla zařazena na pozici me-
chanika. Baví a naplňuje mě 
různorodá manuální práce, 
kdy za sebou vidím výsledky. 
Díky práci na ranní směnu se 
mohu v odpoledních hodi-
nách věnovat péči o dceru.“ 

„Ve firmě pracuji od roku 2001. Za tu 
dobu jsem dostal příležitost vypracovat 
se ve specialistu na technologie soustruž-
nických operací. Práce technologa obnáší 
nejen mnoho hodin strávených ve výrobě, 
kdy hledáme nejvhodnější a nejefektivněj-
ší výrobní postupy, ale také modelování 
v CAD programech. Nadřízení mi dávají 
prostor pro seberealizaci a kreativitu. Mám 
ambice dívat se dopředu a v této české 
firmě, s dobrým jménem v automobilovém 
průmyslu, vidím perspektivu do budoucna. 
Rozhodně jsem rád, že jsem jako profesní 
obor zvolil právě techniku.“

Studenti a učni technicky zaměřených partnerských škol získávají odborné 
dovednosti v holdingu MOTOR JIKOV GROUP, seznamují se s moderními 
numerickými stroji a o konkrétních výrobních procesech mohou diskutovat 
přímo s lidmi v oboru. 

„Moc lidí mimo obor asi neví, že práce obráběče kovů 
obnáší práci s moderními stroji. To vyžaduje dokonale se 
seznámit se zařízením a naučit se číst z výkresů a dokumen-
tace, podle kterých je potřeba umět stroj správně nastavit. 
Dávám také pozor na to, aby celý proces obrábění běžel 
plynule. Co mě baví asi nejvíc, jsou díly pro automobilový 
průmysl. Mám ambice učit se nové věci a pracovat na svém 
dalším rozvoji. Proto mě těší, že jsem od zaměstnavatele 
dostal příležitost zvýšit si kvalifikaci. Budu mít možnost 
propojit studium s praxí.“ 

Ing. Lenka Řezníčková, DiS.
konstruktérka

Petr Nováček, DiS.
technolog pro nizkotlaké lití

Tomáš Talkner
technolog

Martin Kubrycht
obráběč kovů

Ing. Miloslav Roh
programátor

Alena Nováková
mechanik



hledáme šiKoVné a spolehliVé lidi se záJmem 
o uplatnění V technicKých oborech

„Úspěch našich projektů je přímo závislý 
na úspěchu našich zaměstnanců.“

KonstruKtér

Popis pozice
Konstruktér zhotovuje výkresovou do-
kumentaci nebo koordinuje a řídí její 
zhotovení s odbornými útvary. Navrhuje 
a realizuje nová konstrukční řešení vý-
robků a nové modely, vzory a typy vý-
robků ve strojírenské výrobě. Navrhuje 
složitá konstrukční řešení modelů, řídí 
konstrukční práce a projekty od návrhu 
až po uvedení do výroby, provádí tech-
nické výpočty, analýzy navrhovaných 
řešení, tvoří technické popisy a návody  
k používání výrobku.

Minimální požadované vzdělání: 
Střední vzdělání s maturitní zkouškou 
technického směru 
Magisterský studijní program v oborech 
stroje a zařízení, strojírenská technologie, 
strojní inženýrství

mechaniK seřizoVač cnc stroJů

Popis pozice:
Mechanik seřizovač CNC strojů zajišťuje 
obsluhu a seřizování CNC strojů, jak po 
stránce mechanického seřizování, tak i po 
stránce tvorby či úprav CNC programů. 
Spolupracuje s technologem. Požadavek 
a důraz je kladen na dobré znalosti vý-
kresové a technické dokumentace. Má na 
starost údržbu a opravy CNC strojů.  

Minimální požadované vzdělání:
Střední vzdělání s maturitní zkouškou 
technického směru 

proGramátor cnc stroJů 

Popis pozice
Programátor vytváří programy pro CNC 
stroje pro obrábění dílů. Spolupracuje 
s technologem případně s konstrukté-
rem. Kromě jejich tvorby spolupracuje 
i na jejich testování nebo ladění. Vedle 
samotného programování má na starost 
vytváření technické dokumentace. Zod-
povídá za změnové řízení, evidenci a ar-
chivaci vytvořených programů.

Minimální požadované vzdělání:
Střední vzdělání s maturitní zkouškou 
technického směru 

stroJní inženýr KonstruKtér 

Popis pozice
Strojní inženýr konstruktér řídí konstrukč-
ní práce, navrhuje a realizuje nová kon-
strukční řešení výrobků a nové modely, 
vzory a typy výrobků ve strojírenské vý-
robě. Navrhuje složitá konstrukční řešení 
modelů, řídí konstrukční práce a projekty 
od návrhu až po uvedení do výroby, pro-
vádí technické výpočty, analýzy navrhova-
ných řešení, tvoří technické popisy a ná-
vody k používání výrobků. 

Minimální požadované vzdělání:
Magisterský studijní program v oborech 
stroje a zařízení, strojírenská technologie, 
strojní inženýrství

obráběč KoVů (soustružníK, fré-
zař, brusič) 

Popis pozice
Obráběč kovů provádí práce při obrábění 
kovu – soustružení, frézování, broušení, 
vrtání. Stanovuje vhodné pracovní postu-
py a metody, určuje parametry polotovaru 
a sestavuje nástroje a materiály potřebné 
pro pracovní proces. Seřizuje a obsluhuje 
klasické a číslicově řízené obráběcí stroje, 
kontroluje nástroje a vyráběné díly. Samo-
zřejmostí pro výkon práce je dobrá orienta-
ce ve výkresové dokumentaci a používání 
technických podkladů.

Minimální požadované vzdělání: 
Vyučen v oboru technického směru

technoloG

Popis pozice
Technolog výroby určuje a případně 
i vyvíjí a zavádí do výroby nové techno-
logické postupy, jejich změny a zajišťuje 
technologickou přípravu výroby, techno-
logické změny v pracovních postupech 
a specifikuje množství a druh materiálu. 
Stanovuje způsob výroby, použití výrob-
ních zařízení, strojů, nástrojů a nářadí 
pro samotnou výrobu a určuje technické 
a technologické zkoušky. Náplní práce je 
dále komunikace s externími dodavateli, 
kontrola technických parametrů, proško-
lování podřízených pracovníků, vytváření 
technické dokumentace a zadávacích 
protokolů.

Minimální požadované vzdělání:
Střední vzdělání s maturitní zkouškou 
technického směru
Magisterský studijní program v oborech 
strojírenská technologie, strojní inženýrství



personální proGram

„Uvědomujeme si, že zákla-
dem mezinárodního úspěchu 
holdingu MOTOR JIKOV GROUP 
v náročném konkurenčním 
prostředí průmyslové výroby jsou   
lidé se svými znalostmi, zkuše-
nostmi, dovednostmi a schop-
nostmi. Proto nabízíme našim 
zaměstnancům ucelený systém 
vzdělávání a kariérního rozvoje 
na všech pracovních pozicích tak, 
abychom jim vytvořili podmínky 
pro seberealizaci, zkvalitňování 
jejich práce a profesní rozvoj.“ 

Ing. Věra Vrchotová
ředitelka pro rozvoj 
lidských zdrojů

benefity a péče o zaměstnance

Práce na moderních strojích a zařízeních

Práce se špičkovými výpočetními systémy 

Dobré platové podmínky včetně příplatků a mimořádných odměn

Možnost vyšších příplatků, než stanoví zákon

Další příplatky vyplývající z kolektivní smlouvy

Odměny za plnění daných ukazatelů podnikatelského plánu

5 týdnů dovolené

Odměny za pracovní věrnost firmě 

Příspěvek na penzijní připojištění

Sociální výpomoc v mimořádných životních situacích

Více výhod v pracovních volnech nad rámec stanovený zákonem

Bezúročné půjčky na bytové účely

Možnost dalšího vzdělávání a zvyšování kvalifikace

Rozvojový program pro kariérní růst

Příspěvek na závodní stravování

7,5 hodinová pracovní doba

KontaKty 

Personální oddělení České Budějovice a Nové Hrady

Marie Petráňová
Tel.: +420 389 016 315
E-mail: mpetranova@mjgroup.cz

Blanka Novotná
Tel.: +420 389 016 222
E-mail: bnovotna@mjgroup.cz

Personální oddělení Soběslav
Ivana Janoušková
Tel.: +420 381 504 105
E-mail: ijanouskova@mjs.cz

NAVŠTIVTE NÁS
A POZNEJTE
MOTOR JIKOV GROUP



www.motorjikov.com

 


