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Z PROPRACOVANÉHO SYSTÉMU BENEFITŮ 
A VÝHOD UVÁDÍME

❶ Práce na moderních strojích a zařízeních
❷ Práce se špičkovými výpočetními systémy
❸ Dobré platové podmínky včetně příplatků   
 a mimořádných odměn
❹ Možnost vyšších příplatků, než stanoví zákon
❺ Další příplatky vyplývající z kolektivní smlouvy
❻ Odměny za plnění daných ukazatelů    
 podnikatelského plánu
❼ 5 týdnů dovolené
❽ Odměny za pracovní věrnost firmě
❾ Příspěvek na penzijní připojištění
❿ Sociální výpomoc v mimořádných životních   
 situacích
⓫ Více výhod v pracovních volnech nad rámec   
 stanovený zákonem
⓬ Bezúročné půjčky na bytové účely
⓭ Možnost dalšího vzdělávání a zvyšování   
 kvalifikace
⓮ Rozvojový program pro kariérní růst
⓯ Příspěvek na závodní stravování
⓰ 7,5hodinová pracovní doba, pružná pracovní   
 doba dle profese
⓱ Zvýhodněný prodej výrobků MOTOR JIKOV

Hledáme šikovné a spolehlivé lidi 
se zájmem o celoživotní uplatnění 
v perspektivních technických 
oborech

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.

STUDENTY SOU, SPŠ A VOŠ
Uplatnění v profesích:

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

www.motorjikov.com
     www.facebook.com/motorjikovgroup



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.

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
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