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Potřebuje vaše firma absolventy vysokých škol z oblasti řídicítechniky,
automatizace a měření?
Ano, naše firma - jeden z předních českých dodavatelů průmys|ové automatizace - má
ve|ký zájem o absolventy VŠzejména z oborů řídicí technika, automatizace či
kybernetika. HIedáme abso|venty na pozice programátor PLc, programátor Pc a
elektroprojektant.

Jsou absolventi těchto oborů žádani u průmys|ových firem a jiných soukromých
zaměstnavatelů v Moravskos|ezském kraji a Ceské repub|ice?
Abso|venti těchto oborů budou vždy žádání ve všech firmách, ve všech regionech a
v podstatě i po ce|ém světě. Trend průmys|u je nárůst automatizovaných provozů a dobří
odborníci v tomto oboru nebudou mít o pracovní nabídky nouzi.

V postedních letech je na FEI VšB.TU ostrava poměr počtu studentů informatiky
a elektrotechniky (elektronika, měřicí a řídicí technika, energetika) zhruba 3:1.
odpovídá podle Vašeho tento poměr reálným potřebám zaměstnavatelů v
Moravskoslezském kraj i?
Domníváme Se/ že tento poměr by měl být spíšeopačný, tedy 3: 1 Ve prospěch
elektrotechniků. Informatici jsou zdatní v práci s PC, chybí jim však obecný
e|ektrotechnický rozh|ed. Sehnat kva|itního e|ektrotechnika je v dnešnídobě ve|mi těžké
a tento fakt výrazně zvyšuje poptávku po nich a jejich up|atnění v praxi.

Jaké znalosti / dovednosti požadujete od absolventů oborů řídicítechniky,
automatizace a měření?
Kromě jiného, u nás v první řadě požadujeme ve|mi dobrou zna|ost minimá|ně jednoho
cizího jazyka, v |epšímpřípadě dvou' Sebe|epšítechnik je pro nás nepoužitelný v případě,
že není schopen se dorozumět se zákazníkem' Zhruba B0o/o naše obratu mířído
zahraničí.Po odborné stránce jsme schopni naše nové ko|egy vyško|it, stačínám dobrý
obecný technický přeh|ed, jazykovou vybavenost si však již abso|vent musí přinést'
ByIi byste ochotni spoIupracovat se studenty v průběhu jejich studia na získání
praktických dovedností, např. formou vedení diplomovÝch/baka|ářských prací?
Ano máme ve|ký zájem o spo|upráci se studenty, nabízíme zadávání dip|omových prací a
pomoc - odbornou, technickou, finanční- s jejich řešením' Nabízíme podniková stipendia
a da|šímoŽnosti spo|upráce.

Jaký dalšíodborný růst můžetenabídnout absolventům oborů řídicítechniky,
automatizace a měření?
Programátoři a e|ektroinženýři v našíspo|ečnosti postupují v hierarchii společnosti pouze
na zák|adě svého snaženía svých úspěchů.od junior programátora, který Se
zapracovává do projektů, přes zkušenějšíhosenior programátora a dále přes project
managera či vedoucího projektu

ho svého oddě|ení'
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