Absolvovali jste letos nebo před 2–3 roky střední školu v oboru strojním nebo
elektrotechnickém?
A chcete se dále zlepšovat? Chcete být specialistou v oboru a hrdí na to, co umíte a vytváříte?

Pak je firemní Akademie Erwin Junker to pravé pro Vás!
Technická Akademie je vzdělávacím centrem pro všechny čtyři české závody firmy Erwin
Junker Grinding Technology a.s.
Skupina JUNKER Group patří s bezmála 1.000 zaměstnanci k předním světovým výrobcům
brousicích strojů. Našimi zákazníky jsou firmy z automobilového a dodavatelského
průmyslu a průmyslu řezných nástrojů. Vysoká kvalita našich produktů, zákaznicky
orientovaná obchodní strategie a inovativní nápady jsou základem našeho úspěchu a růstu.
Být expertem v oboru vyžaduje dobré vzdělání, kvalitní trénink a neustálý rozvoj, a proto
jsme před více než třemi lety založili vlastní Technickou Akademii Erwina Junkera.
V říjnu 2020 otevíráme již 5. ročník devítiměsíčního vzdělávacího programu, do kterého právě přijímáme frekventanty na pozici

MECHATRONIK - PRAKTIKANT
Proč právě Akademie Erwin Junker?
• ucelený devítiměsíční vzdělávací program v oborech strojírenství a elektrotechnika;

• jedinečné propojení nejnovějších poznatků v oblasti mechatroniky a jejich studium
přímo ve výrobním procesu společnosti;
• teorie ideálně doplněná praxí (střídání cyklu 1 a 1 týden praxe v českých závodech
firmy JUNKER);
• jazyková výuka ZDARMA (kurzy němčiny a angličtiny);
• možnost souběžně zahájit studium k vyučení elektrikářem;
• ubytování v hotelu Erwin Junker v Holicích pro frekventanty ze vzdálenějších lokalit
ZDARMA;
• pracovní poměr již po dobu studia a možnost čerpání zaměstnaneckých výhod, vč.
plně hrazených obědů.

A co vám ještě nabízíme?
• podporu rozvoje vašeho potenciálu, nadšení a chuti na sobě pracovat;

• tříletý pracovní kontrakt na HPP;
• jednosměnný provoz (pondělí až pátek od 7.00 do 15.30h);
• 22 dní dovolené;
• možnost využití firemní chalupy v Harrachově a ve Špindlerově Mlýně;
• letní a zimní slavnost s hudbou, bohatým rautem a dobrou náladou;
• a hlavně příležitost k seberealizaci v úspěšné firmě s dlouholetou tradicí.

Co byste měli mít a splňovat?
• ukončené SŠ nebo SOU vzdělání v technickém oboru (strojní zámečník,

elektro, mechatronik apod.) – čerstvý absolvent, popř. 2–3 roky od ukončení
školy;
• chuť na sobě pracovat, stále se učit a ambici „někam to dotáhnout“;
• zájem o mechaniku, elektrotechniku a manuální zručnost;
• samostatnost, zodpovědnost a spolehlivost.

Pokud vás náš vzdělávací program zaujal, zašlete nám životopis společně s krátkým
motivačním dopisem
na akademie@junker.cz nebo vyplňte formulář na našich stránkách.

