Průvodce
exkurzemi
pro žáky ZŠ

www.infoprokarieru.cz
www.mspakt.cz

TietoEVRY
Začátek exkurze: 9:00

Doba trvání: 60 min.

Počet účastníků: 80
► Představení
organizace a profesí

Zástupci firmy TietoEVRY (2 moderátoři exkurze) v úvodu představili
společnost, pole jejího působení, trhy, na kterých působí, a
technologie, které vyvíjí. Poté účastníky pobízeli ke slovu a snažili se
společně hledat odpověď na otázku, co děla takový „ajťák“. Následně
se další 2 zaměstnanci živě připojili a popsali jejich pracovní dráhu a
současnou pracovní náplň. Na závěr si účastníci zahráli zábavný kvíz
Kahoot a výhercům byly zaslány věcné ceny.

TietoEVRY

28. října 3346/91

Moravská Ostrava a Přívoz

► Živý vstup 2
zaměstnanců
► Soutěž
► Diskuze/otázky

www.tietoevry.com/cz/

RAILFORMERS
Začátek exkurze: 9:00

Doba trvání: 60 min.

Počet účastníků: 30
► Představení
organizace

Online exkurze ve firmě RAILFORMERS byla besedního charakteru.
Zakladatel pan Jiří Kubica popsal své podnikatelské začátky a další
rozvoj firmy až po její současnou podobu a pozici na trhu. Rovněž
představil služby, které aktuálně poskytují, a také zákazníky, pro které
je vyvíjejí. Po krátké diskuzi a otázkách ze strany účastníků připojil
pan Kubica zajímavou prezentaci o bezpečnosti na internetu a
zásadách bezpečného chování na sítích.

RAILFORMERS

Technologická 372/2

Ostrava-Pustkovec

► Příběh firmy – jak
vznikla
► Prezentace o
bezpečnosti na
internetu
► Diskuze/otázky
www.railsformers.com

Stora Enso Ostrava
Začátek exkurze: 10:00

Doba trvání: 40 min. Počet účastníků: 50

Dva zástupci firmy Stora Enso Ostrava představili společnost, přiblížili
účastníkům „příběh dřeva“ a způsoby jeho využití. Představili činnosti,
které v rámci firmy zajišťuje ostravská pobočka, a ukázali účastníkům,
jak se firma i oni sami přizpůsobili životu na „home officu“. Dále byly
představeny pracovní pozice, pracovní benefity i samotná filosofie
firmy, která směruje k work-life balance a spokojenosti zaměstnanců.
Závěr patřil kvízu a diskusní části.

Stora Enso Ostrava

28. října 3348/65

Moravská Ostrava a Přívoz

► Představení firmy
► „Příběh dřeva“
► Pracovní pozice
► Soutěž
► Diskuze

www.storaenso.com

PTS Josef Solnař
Začátek exkurze: 9:00

Doba trvání: 45 min.

Počet účastníků: 25

Online exkurze do české společnosti PTS Josef Solnař spočívala ve
vysvětlení činností firmy, která působí v oblasti „nedestruktivního
zkoušení“. Zástupce firmy účastníkům přiblížil začátky, současnou
pozici firmy i to, jak se z malé firmy stal evropský hráč. S využitím
v předstihu nahraných videí z výroby účastníkům ukázal, jak takové
zkoušení funguje a co všechno firma dělá. Závěr patřil dotazům
k předpokladům studia na střední škole a náplni práce.

PTS Josef Solnař, s.r.o.

U Hrůbků 170

Ostrava-Nová Ves

► Představení
organizace
► Komentované video
ukázky
► Představení profesí
► Diskuze/otázky

www.ptsndt.com/cs/

Protolab
Začátek exkurze: 10:00

Doba trvání: 45 min. Počet účastníků: 40

Zástupce společnosti Protolab účastníkům v úvodu přiblížil 3D tisk
jako takový a ukázal i proces přípravy před tiskem s využitím
softwaru. Následně účastníkům pomocí telefonu ukázal různé stroje
a tiskárny, na kterých demonstroval tiskařskou technologii včetně
využití různých materiálů, ze kterých lze tisknout pomoci 3D
technologie. Ukázky byly doprovázeny otázkami z publika.

► Představení
organizace
► Ukázky technologií a
tiskáren
► Představení profesí
► Diskuze/otázky

CPI VŠB-TUO

Studentská 6202/17

Ostrava-Poruba

www.protolab.cz

Maxion Wheels
Začátek exkurze: 10:00

Doba trvání: 45 min. Počet účastníků: 55

Na online exkurzi ve společnosti Maxion Wheels Czech se
účastníkům věnovali dva vedoucí závodů a personální manažerka.
Pomocí krátkých videí a koordinátorem moderovaného rozhovoru
byla přiblížena činnost firmy v obou závodech. Účastníci se seznámili
s pracovními pozicemi a kvalifikačními nároky na ně. Prezentace byla
doprovázena otázkami z publika, které se týkaly výběru vhodné
střední školy a pracovní náplně na konkrétních pozicích.

Maxion Wheels Czech s.r.o.

Vratimovská 707

Slezská Ostrava

► Představení
organizace
► Představení obou
závodu
► Představení profesí
► Diskuze/otázky

www.maxionwheels.com

Ing. Anton Husovský
expert na spolupráci škol a firem

ahusovsky@mspakt.cz
+420 602 515 453

Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory

