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HLEDÁME TECHNICKÉ  POSILY DO 
TÝMU 

Disponent                                      Dispečer                                 
Konstruktér strojní (kreslič)       Konstruktér elektro
Manipulant                                   Nástrojař
Obsluha CNC strojů                     Seřizovač elektro
Technik jakosti junior                  Vedoucí projektu junior

Zkušební a měrový technik

http://www.witte-automotive.jobs.cz/

http://www.witte-automotive.jobs.cz/


KDE FIRMA POSILY NAJDE?                          
V PARTNERSKÝCH KOLÁCH 

• Střední průmyslová škola Ostrov ( Strojírenství, 
Elektrotechnika, Informační technologie, Technické 
lyceum, Autotronik)

• Střední odborná škola logistické a střední odborná škola 
Dalovice ( Provoz a ekonomika dopravy – logistika, 
Logistika ve službách a finačnictví)

• Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek ( 
Nástrojař, Strojírenské práce)

• Integrovaná střední škola technická a elektrotechnická 
Sokolov ( Elektrotechnika, Dopravní prostředky, 
Informační technologie, Ekonomika a podnikání)



JAKÝM ZPŮSOBEM SI POSILY SVÝCH 
TÝMŮ NACHÁZÍ ?

• Dlouhodobou spoluprací se školami, kterou podpořil i projekt 
POSPOLU 

• Jednotlivé aktivity pro všechny obory: 

• exkurze pro žáky do provozu firmy, přednášky odborníků ve firmě 
nebo na školách

• Jednotlivé aktivity pro vybrané obory:

• odborný výcvik realizovaný během celého roku

• odborná praxe ( neplacená během školního roku)

• Dále realizovány brigády pro žáky (o víkendech, během prázdnin)



V RÁMCI PARTNERSTVÍ č.20         
BYLO REALIZOVÁNO 

• 7 celoročních 
odborných výcviků pro 
žáky oboru Nástrojař

• 12 desetidenních 
odborných praxí                
pro logistiky, 8 praxí 
elektrikářů, 6 praxí 
strojařů 

• Celkem si práci ve firmě 
vyzkoušelo  33 žáků



V RÁMCI PARTNERSTVÍ č.20                 
BYLO REALIZOVÁNO 

• 11 přednášek pro žáky zapojených oborů škol –
odborníci z praxe seznámili v prostředí firmy                     
s problematikou, kterou ve škole lze složitě osvětlit 



V RÁMCI PARTNERSTVÍ č.20                 
BYLO REALIZOVÁNO 

• Přednášek se celkově účastnilo 30 nástrojařů,                 
80 strojařů a 70 logistiků 



V RÁMCI PARTNERSTVÍ č.20                      
BYLO REALIZOVÁNO 

• Celkem 8 stáží pedagogů ve firmě – většinou jako 
týdenní aktivita 



V RÁMCI PARTNERSTVÍ č.20                

• Bylo vytvořeno 16 učebních materiálů, 1 metodický 
materiál a 11 jednotek výsledků učení

• Tým partnerství č.20 se sešel ke 13 koordinačním 
schůzkám

• Bylo vytvořeno, vyplněno a zkontrolováno 128 
měsíčních výkazů 

• Partnerství, potažmo projekt Pospolu, byly 
medializovány během akcí – Dny otevřených dveří, 
Noc techniků, přehlídky krajských středních škol





BYL PROJEKT POSPOLU ÚSPĚŠNÝM?
• Lukáš Vítek – 1.místo Studentská vědecká odborná 

činnost na ZČU Plzeň – kategorie středoškoláků



BYL PROJEKT POSPOLU ÚSPĚŠNÝM?

• „Mým plánem po maturitě by bylo získání zaměstnání u 
Vás ve Witte Nejdek… . Pozice disponenta je pro mě 
velmi zajímavou, a proto bych se rád o ni ucházel. Po 
zkušenostech a spolupráci s Vámi po celou dobu studia, 
kdy jsem byl vždy spokojen a rád, že mohu pomoci tak 
skvělé firmě, bych se rád začlenil i do kolektivu velkého 
týmu zaměstnanců Witte.“                                                                                    

žák IV.ročníku SOŠ Dalovice Dominik Hušek


