NASTARTUJ
SVOU KARIÉRU

V MOTOR JIKOV GROUP

Slovo generálního ředitele

Vážení studenti,
MOTOR JIKOV GROUP je ryze česká
průmyslová firma, jejíž tradice sahá až
do roku 1899. Jsme moderní a inovativní
společností, která patří mezi významné
světové exportéry. Potřebujeme
kvalifikované profesionály, se kterými
dokážeme naše zákazníky a obchodní
partnery přesvědčit, že jsme schopni
být vždy minimálně 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. Praxe
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
pracovní nabídku a příležitost nastartovat
kariéru v prestižním oboru.

Já sám jsem pracovní život zasvětil
technice a nepochybuji, že budoucnost je
právě v technických profesích. Tuzemský
průmysl je tahounem české ekonomiky
a o nové zaměstnance bude mít i nadále
rostoucí zájem. Proto všem mladým lidem,
kteří mají vlohy pro techniku, a zajímá
je, doporučuji, aby o studiu technických
oborů více přemýšleli.
Ing. Miroslav Dvořák
Generální ředitel a předseda představenstva
MOTOR JIKOV Group a.s.

Profil společnosti

MOTOR JIKOV Group a.s.

MOTOR JIKOV GROUP
podniká v oborech slévárenství, obrábění, montáže a podpůrné procesy se zaměřením
zejména na automobilový a spotřební průmysl. Holding zaměstnává 900 lidí a tržby
přesahují 1,5 miliardy korun. Hlavními odběrateli průmyslových komponent jsou
světové a nadnárodní společnosti, mezi které patří například firmy Scania, Brose,
Stanley Black & Decker, E-Z-GO, Aisin, Electrolux, KSM, Mubea, Honeywell a další.

Domeček
řadicího
válečku

Boční kryt

Firma získala celou řadu ocenění. Stala 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, když v kategorii Vzduch vyhrála s plničkou na stlačený zemní plyn (CNG).

Držák
napínače
pásu

SLÉVÁRENSTVÍ

Kryt části
převodovky

Držák
nádrže

OBRÁBĚNÍ

CNC, NC soustružení, frézování, broušení, honování
Materiály: hutní materiál, Al, běžné a nerez oceli, uhlíková ocel, slitiny
Al, Cu, litina, plasty, odlitky, výkovy

MONTÁŽE

Podsestavy či montážní celky, včetně zkoušení a testování
Montáže nýtovacích pistolí, pedálových sestav, sekáček, kompresorů,
CNG plnících stanic, regulátorů tlaku

Pružinový
brzdový
válec

NÁMI
VYRÁBĚNÉ
KOMPONENTY

Vzduchový
kompresor

Příruba pro
hadice

Tlakové odlitky z Al a Zn
Nízkotlaké odlitky z Al
Odlitky z šedé litiny
Odlitky z tvárné litiny

Kryt
ventilového
rozvodu

Kryt ventilů
retardérové
brzdy

PODPŮRNÉ
PROCESY

Vývoj odlitku, tvorba 3D modelu, simulace plnění
Vývoj a výroba modelových zařízení
Vývoj a výroba forem a odstřihovacích nástrojů
Upínací přípravky, obráběcí jednoúčelové stroje
Povrchové úpravy a tepelné zpracování
Montážní jednoúčelové stroje, přípravky a linky
Testovací a měřící zařízení a přípravky

Výchova mladé generace

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 moderním NC a CNC stroji.

STUDENTŮM NABÍZÍME
Exkurze, stipendia, zpracování diplomových,
bakalářských, seminárních prací, praxi na moderních
strojích a přístrojích, brigády, perspektivní zaměstnání
po skončení školy.

PÍSEMNÉ PRÁCE LZE ZPRACOVAT
V OBLASTECH
Slévárenství a metalurgie
Strojírenská výroba
Technologie
Konstrukce
Marketing prodeje
Logistika

HLEDÁME ŠIKOVNÉ
A SPOLEHLIVÉ KOLEGY

Zvolili si kariéru v MOTORu JIKOV

MOTOR JIKOV Group a.s.

Ing. Lenka Řezníčková
Konstruktérka
MOTOR JIKOV Strojírenská a.s.

Ing. Martin Kubeš
technolog
MOTOR JIKOV Fostron a.s.

Vystudovala jsem strojní průmyslovku,
na kterou jsme navázala studiem
oboru podnikání na Vysoké škole
zemědělské. Vztah k technice mám ale
zřejmě v genech. V Motoru pracovali už
můj děda, táta i máma, takže vlastně
pokračuji v rodinné tradici. Práce
konstruktéra je pestrá a různorodá.
Důležitá je týmová spolupráce. Mám
štěstí, že pracuji v příjemném kolektivu
a moderním pracovním prostředí.

V rámci stipendijního programu
společnosti jsem si vyzkoušel
prostředí MOTORu JIKOV během tří
let již na škole. A napsal jsem díky
tomu bakalářskou i diplomovou
práci. Po dostudování oboru Výrobní
a materiálové inženýrství Fakulty strojní
Českého vysokého učení technického
v Praze jsem nastoupil ve firmě do
pracovního poměru. Hned jsem se
stal součástí nového projektu, který se
rozjížděl. Pracuji v moderním programu,
který simuluje výrobu odlitků.

Ing. Miroslav Roh
manažer pro techniku
MOTOR JIKOV Fostron a.s.

Petr Nováček, DiS
Technolog
MOTOR JIKOV Slévárna a.s.

Do firmy jsem nastoupil jako absolvent
VUT FSI v Brně, kde jsem vystudoval
technologii obrábění a Ústavu
strojírenské technologie. Na technice
mě baví spojení tvůrčí práce s prací
na počítači. Průmysl se bez výpočetní
techniky a pokročilého softwaru už
neobejde. CAD/CAM programy nabízejí
obrovské možnosti. S jejich pomocí
si můžeme nasimulovat celý výrobní
proces a detailně ho zkoumat ze všech
možných hledisek.

Provozy firmy jsem začal poznávat ještě
na škole při zpracování absolventské
práce na Vyšší odborné škole v oboru
strojírenská výroba. Po absolvování
školy jsem do MOTORu JIKOV nastoupil
jako technolog. Technika je náročný
obor, chce-li ho člověk dělat dobře,
musí se mu stoprocentně věnovat.
Věnuji se nízkotlakému lití, kde mám
možnost pracovat s nejmodernějšími
technologiemi.

Výhody

MOTOR JIKOV GROUP nabízí ucelený systém vzdělávání
a rozvoje zaměstnancům na všech pracovních pozicích.
Společně si uvědomujeme, že stanovených cílů lze dosáhnout
jedině prostřednictvím vzájemné spolupráce všech
zaměstnanců, kterým je nutné poskytnout dobrou perspektivu.

Z PROPRACOVANÉHO SYSTÉMU BENEFITŮ
A VÝHOD UVÁDÍME
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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
7,5hodinová pracovní doba, pružná pracovní doba dle profese
Zvýhodněný prodej výrobků MOTOR JIKOV

Hledáme

Hledáme šikovné a spolehlivé lidi
se zájmem o celoživotní uplatnění
v perspektivních technických oborech
STUDENTY SOU, SPŠ A VOŠ
Uplatnění v profesích:

STUDENTY VŠ
Uplatnění v profesích:

technolog
mechatronik
konstruktér
mechanik seřizovač
obsluha CNC stroje
obráběč
nástrojař
zámečník
elektroprojektant
soustružník, frézař, brusič
slévač

technolog
konstruktér
mechatronik
projektový inženýr
programátor řídících automatů
elektroprojektant
metalurg

Kontakty

Personální oddělení České Budějovice a Nové Hrady:
Marie Petráňová
Tel.: +420 389 016 315 / +420 602 165 871
E-mail: mpetranova@mjgroup.cz
Blanka Novotná
Tel.: +420 389 016 222 / +420 602 355 341
E-mail: bnovotna@mjgroup.cz
Personální oddělení Soběslav
Olga Martinů
Tel.: +420 381 504 101 / +420 724 728 887
E-mail: omartinu@mjs.cz

PARTNERSKÉ ŠKOLY
České vysoké učení technické v Praze
Vysoké učení technické v Brně
Západočeská univerzita v Plzni
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Vysoká škola technická a ekonomická
v Českých Budějovicích
VOŠ, SPŠ automobilní a technická Č. B.
VOŠ, střední škola, COP Sezimovo Ústí
VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel a služeb ve Strakonicích
SPŠ strojní a elektrotechnická České Budějovice
SPŠ strojní a stavební Tábor
SOŠ a SOU Jindřichův Hradec

www.cvut.cz
www.vutbr.cz
www.zcu.cz
www.jcu.cz
www.vstecb.cz
www.spsautocb.cz
www.copsu.cz
www.ssst.cz
www.spssecb.cz
www.sps-tabor.cz
www.sos-jh.cz

www.motorjikov.com

www.facebook.com/motorjikovgroup

