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Víme, jak osloVit

“zlaté české ručičky”.

Česká republika je historicky mekkou strojírenství. Čeští strojaři si vydobyli 
celosvětové renomé a české strojírenské firmy dodnes úspěšně dodávají 
na zahraniční trhy. Paradoxně kvalifikovaného strojaře abyste dnes 
na trhu práce pohledali. Na trhu práce chybí bezmála 3 000 techniků. 
Nedostatek takto vzdělaných lidí brzdí další rozvoj a růst strojírenských 
firem. Na zaměstnávání těchto odborníků se také proto úzce zaměřuje 
jedna z našich pěti divizí – Divize iNDustry.

          industry diVize

tato divize je společně s naší iCt divizí a divizí engineering aktuálně
v největší permanenci. tým našich profesionálních konzultantů vyhledává 
pro tuzemské i zahraniční společnosti odborníky především pro oblasti 
strojírenství a automobilového průmyslu.

Naše obsáhlá databáze obsahuje několik tisíc uchazečů o zaměstnání
z oboru strojírenství. Jedná se především o procesní inženýry, 
vedoucí výroby, technology výroby a obecně manažery kvality. 
samostatnou kapitolou jsou pak konstruktéři či servisní technici.

Přestože se jedná o velmi složitou disciplínu v oblasti Hr, 
naše Divize industry zaznamenává na tomto poli celou řadu 
úspěchů – zaměstnaných kandidátů a spokojených zaměstnavatelů.

známe cestu
k zaměstnání 
a spokojenému žiVotu

tak zní motto projektu neW joB/neW liFe, který realizuje 
nadace terezy maxové dětem a Byznys pro společnost 
– největší platforma pro sdílení a šíření principů csr 
v české republice.

advantage consulting se společně s partnery projektu 
soustředí na mladé lidi z dětských domovů a jejich 
podporu při vstupu do pracovního života. 

Na interaktivních skupinových workshopech, z nichž ty v Ústí nad Labem 
a v Brně již úspěšně proběhly, radíme dětem z dětských domovů, jak se 
úspěšně prezentovat na pracovním pohovoru včetně toho, jak napsat 
správně a poutavě svůj životopis. Mimo jiné předáváme potenciálním 
uchazečům o práci základy nonverbální komunikace a asertivity. 

Je samozřejmostí, že naši odborníci se těchto workshopů účastní 
bez nároku na honorář. Naopak, každý účastník obdrží literaturu, 
která probíraná témata rozvíjí více do hloubky. 

Přestože má každý z nás startovní čáru někde jinde, i do budoucna se 
budeme snažit poskytovat mladým lidem, kteří opouštějí dětský domov, 
potřebné zázemí ke snadnějšímu rozjezdu pracovní kariéry, a tím 
i dospělého života.

partner pro BudoVání Vašeho týmu

pŘedstaVujeme

engineering Division | iCt Division | sales & Logistics Division | Finance Division | Healthcare & Chemistry Division | industry Division

ÚVodem
vážené dámy, vážení pánové,

každý z nás má startovní čáru někde jinde. Někdo má v životě štěstí
a rodina mu vytváří potřebné zázemí ke snadnějšímu rozjezdu kariéry.
Lidé, kteří nevyrůstali v kruhu rodinném, to mají se vstupem na pracovní
trh o poznání složitější.

také proto věnuje ac zvýšenou pozornost mladým lidem 
z dětských domovů. v rámci spolupráce projektu neW joB/neW liFe, 
který realizuje Nadace terezy Maxové dětem a Byznys pro společnost, 
podporujeme mladé lidi, kteří opouštějí dětské domovy. 

Co pro děti z dětských domovů reálně děláme? Pořádáme celodenní
workshopy, na kterých dětem z dětských domovů radíme, jak se úspěšně 
prezentovat na pracovním pohovoru, a zároveň jim pomáháme s výběrem 
pracovního uplatnění. Naše snaha byla v tomto směru již korunována 
na workshopech, které jsme pro dětské domovy v rámci Čr realizovali.

věříme, že naše poznatky a praktické rady pomohou mladým lidem,
kteří v životě neměli potřebnou dávku štěstí, získat nejen ekonomickou
samostatnost, ale také práci, která jim dá nový smysl.

ing. Olga Hyklová
Executive Head of Advantage Consulting

ac akademie

hledáte kValiFikoVané strojaŘe? 
Obraťte se na nás: industry@acjobs.cz

zapojte i vaši firmu do projektu. tato aktivita může vaší firmě přinést 
posun ve firemním Csr a má pozitivní dopad i v oblasti lidských zdrojů. 

více o možnosti zapojení na: www.newjobnewlife.cz



Generace y 
mění trh práce!
mládí vpřed! tak zní okřídlené pořekadlo, které je platné
v každé době. V té dnešní se nejvíce mluví o takzvané
generaci y, která nejenže dokáže nabídnout perfektní 
orientaci v sociálních sítích, ale i nadstandardní znalosti 
informačních technologií. čím je generace y specifická?
co očekávají od zaměstnavatelů? a jaké jsou jejich priority?
 

VýBěr oBorů se neliší
od zBytku trhu
Preference generace y (narozeni v letech 1977 – 1994) jsou podobné 
jako u předchozích generací. znamená to, že dva z pěti uchazečů 
o práci v Česku si přejí pracovat v oblasti managementu. Je zajímavostí, 
že až 40 % těchto potenciálních mladých zaměstnanců hledá manažerské 
místo bez ohledu o jakou oblast či firmu se jedná.
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Pobočky – BrNO, PrAHA, OstrAvA, PLzeŇ, OLOMOuC, HrADeC KrÁLOvÉ, ÚstÍ NAD LABeM.
jsme členem

o čem se mluVí

náročnější požadaVky
na zaměstnaVatele
Mladí lidé, stojící na prahu kariéry, jsou velmi sebevědomí a nestydí
se říct nejen svůj vlastní názor, ale i své požadavky na zaměstnavatele.
samozřejmostí je pro ně volný přístup k nejmodernějším technologiím,
možnost home office, pružná pracovní doba, široká škála benefitů, jako 
jsou relaxační místnosti či wellness. stravenky či dovolenou berou jako 
přirozenou součást zaměstnaneckých výhod, nikoliv jako nadstandard.

lákají ekonomické
a technické oBory
Podle průzkumu společnosti Profesia se mladí draví absolventi
momentálně nejvíce uplatňují v oblastech informačních technologií,
administrativy a financí. stranou nestojí ani automobilový průmysl,
ve kterém vzrost počet nabídek téměř dvojnásobně. velký potenciál pro 
mladou – jazykově vybavenou – krev se rýsuje v oblastech it a strojírenství.

Generace y mění FilozoFii Firem
sebevědomí a pocit vlastní výjimečnosti. to je jenom několik ze základních 
charakteristických rysů generace y. A právě ty vytvářejí tlak u mnohých 
zaměstnavatelů na změnu přístupu k zaměstnancům. z pevné pracovní 
doby se stává pružná. Přestává existovat princip předepsaného
it vybavení. zaměstanci si dnes mohou vybírat svou oblíbenou značku
telefonu, notebooku či tabletu. Celá řada firem bere nároky generace y 
jako velkou výzvu a podle toho také mění svou zaměstnaneckou politiku.

ac a Generace y
Advantage Consulting si potřeby a požadavky mladých zaměstnanců 
velmi dobře uvědomuje, také proto se naši odborníci setkávají s touto již 
brzy dominantní skupinou zaměstnanců na veletrzích pracovních 
příležitostí po celé Čr – v Ostravě, Plzni či v Brně na vut. v rámci těchto 
akcí AC zjišťuje pomocí dotazníkových šetření skutečné priority těchto 
mladých ambiciozních dravců. s výsledky vás seznámíme již v dalším 
čísle našeho pravidelného newsletteru.

V jakém interValu
se pohyBuje Věk
zástupců
Generace y?

hrajte s námi o moBilní
teleFon samsunG!

Jsme věrni tradici, a proto ani v jarním
vydání našeho newsletteru nechybí
soutěžní otázka o atraktivní cenu.
i tentokrát vám stačí pouze odpovědět na jednu otázku a správnou odpověď 
zaslat na vyskokova@acjobs.cz. Odměnu získá ten z vás, který se bude 
nejvíce přibližovat správné odpovědi. Jméno výherce zveřejníme v příštím čísle 
newsletteru. v případě stejné odpovědi, výherce vylosujeme.

Výherkyně z předchozího čísla je 
paní tereza Ducháčová ze společnosti GMC software technology 

zVeme Vássoutěž


