
MPOWER Engineering a.s.

Staňte se součástí studentského týmu!



Kdo jsme?

MPOWER Engineering, a.s.

kolegy

vydělat slušné peníze!

https://mpowergroup.eu/


Vedení o firmě

Vlastníme know-how založené na odbornosti, profesionalitě 
a dlouholeté zkušenosti v oblasti vývoje a výroby speciálních 
a jaderných armatur.

Budujeme moderní strojírenskou firmu s technologií 
obrábění, zámečnickými činnostmi, svařováním a 
navařováním tvrdokovů, včetně defektoskopie a apod.

Budujeme vědomou firmu, která stojí na tradičních 
hodnotách a propojuje energii mladých lidí a znalosti a 
zkušenosti odborníků.

Jsme rodinná firma malého rozměru. Obchod a vývoj sídlí v 
Praze, výrobní provoz v Ostravě a obchodní aktivity máme po 
celém světě.



MPOWER vyvíjí a vyrábí armatury (tlakové nádoby), které vyžadují zvlášť 
odborný a profesionální přístup. I bez vzdělání a zkušeností máme 
možnost pracovat na opravdových projektech, ke kterým se běžný 
vysokoškolák nemá příležitost dostat.

Není úplně běžné, že studenti dostanou hned příležitost pracovat jako 
konstruktéři nebo vedoucí projektu. Máme šanci nabrat zkušenosti a 
poznat, jak to reálně chodí v technickém podniku. Výhodou je, že se 
počítá se všemi dlouhodobě. Nejsme námezdní otroci na sekretářskou 
práci nebo zametači špon.

Firemní tým sleduje naše nastavení, chápání problematiky a motivaci k 
úkolům, máme prostor se zaučit. Uvědomujeme si, v čem tkví rozdíl 
mezi studiem a praxí. Každý student je vnímán jako člen týmu a má 
možnost v čase růst.  Dospělácký postoj se zároveň očekává i od nás.

Majitel a vedení firmy se v rámci rozvojového programu věnují 
individuálně každému z nás. Učíme se jak fungovat a uspět v dospělém 
světě, jsme součásti chodu firmy. 

Studenti o firmě



Studentský tým

Studentský tým je otevřená skupina.
Ta má na starost řadu projektů. 
Záleží na nás, který si zvolíme. Projekty se liší zaměřením 
(konstrukce, marketing, dokumentace, informatika, apod.), 
časovou náročností (jednorázové/komplexní), nutnými 
znalostmi (umím v CREu, EdgeCamu, TPV, znám systém, ..), 
anebo rolí (samostatný úkol, týmový projekt, celofiremní 
projekt).

V některých projektech jsme v roli vedoucích (zodpovídáme 
za splnění cíle se vším všudy a dostaneme na to pravomoci) 
a někdy zase participujeme v rámci úkolu nebo projektu. 

Co se od nás očekává? 
Ochota učit se a pracovat na sobě. Řídit téma jako manažer 
(svolat schůzky, hlídat termíny, zadávat otázky a shánět 
informace), ponořit se do tématu a po cestě získávat 
odborné znalosti. 
Dělat věci co mě baví tak, aby to šlo vidět.

Odborný růst

Kromě samotné práce ve firmě se účastníme programu 
odborného růstu. Zahajujeme souborem technických 
školení v oblasti průmyslových armatur. 

Vedle technického školení máme možnost absolvovat roční 
program osobního rozvoje, učíme se dívat na věci jinak a 
posilovat sebe-vědomí/uvědomění.

V rámci programů se účastníme tematických besed se 
zajímavými lidmi z oboru i mimo něj, jezdíme na služební 
cesty, semináře, veletrhy a exkurze.

Po ukončení stáže dostává úspěšný absolvent certifikát 
MPOWER Academy a certifikát MPOWERed - osobní 
doporučení generálního ředitele s výčtem absolvovaných 
školení, projektů a praxe.



Zaměření - co se u nás dá dělat?

Myšlenka je taková, že by si měl každý student vyzkoušet práci v každém oddělení a objevit své talenty a zformulovat svou 
profesní vizi…...A také odvést kus dobré práce!

Chceš být konstruktér/technolog? 
Naučíš se konstruovat, vydávat výkresy, 
upravovat součásti podle technologických 
požadavků z výroby. 
Zjistíš, jak vznikají a jak se ladí 
technologické postupy - nejen u počítače, ale 
přímo na hale.

Chceš se seznámit s obchodem?
Budeš mít možnost zpracovávat zakázky a v první 
linii komunikovat se zákazníky. 
Podíváš se do zákulisí kalkulací, naučíš se nacenit 
výrobní proces do všech detailů.

Chceš spravovat technické podklady?
Zkusíš si připravit průvodní dokumentaci pro 
aktuální zakázky od specifikace po balení. 
Nahlédneš do systému pro přípravu výroby 
TPV. Pomůžeš řešit reklamace a neshody v 
zakázkách.

Chceš spojit techniku a mediální tvorbu?
Máš možnost zpracovat celé know-how firmy do multimediální 
formy. Přidej se do týmu, který spravuje sociální sítě firmy, nebo 
do týmu, který má na starost personal branding a recruitment.
Pokud rád programuješ, budeš moci vytvářet kalkulátory a 
databázové programy.



Odměny Benefity

Google účet s gSuitem

Flexibilní pracovní doba homeoffice

neomezená volání, SMS, data za 200 Kč/měsíc

Příspěvek na oběd ve výši 75 Kč

odborných školení,
Program osobního 

rozvoje

firemních akcí včetně 
teambuildingů

Certifikát MPOWERed
Certifikát MPOWER Academy 

150Kč/hod
220Kč/hod

zvýšení sazby o 5%
 za 

každý další odpracovaný půlrok o 10%

40 hodin za měsíc

prémii od 5,000 Kč do 30,000 Kč
podmínky vyplacení: 
1) Definovat cíl projektu, termín dokončení a odměnu za 

dokončení, odsouhlasit s členy a mentorem
2) Během práce mapovat a reportovat progress projektu
3) Na konci stanoveného období odprezentovat a vyhodnotit 

výsledek
4) Hodnotí se dodržení termínu a úroveň naplnění zadání

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eCAXeFoQb9NiGFvsdPyNgw-1bXyAg0qN-nz0BIS-jEI/edit?usp=sharing


;

Úroveň Příjem/
měsíc GSuite Studentské 

projekty
Rozvojový 
program

Firemní 
PC/note

book

Firemní 
telefon

Dotovaný 
mobilní tarif

MPOWERED 
certifikát

Homeoffice 
sazba

Licence 
CREO, 

CAD, TPV, 
EdgeCam

Firemní 
akce

Profík
20.000 

- 
50.000

Ano Samostatné 
vedení Ano Ano Ano Ano Ano 100% Ano Ano

Začátečník
10.000 

- 
15.000

Ano Účastník Ano Ano Ne Ano Ano 75% Ano Ano

Farma 0 Ano Ne Ano Ne Ne Ne Ne - Ne Ano

Hierarchie studentského týmu

Studenti se podle kompetencí a délky praxe řadí do tří úrovní. Nároky i odměňování se v rámci úrovní diferencují:

Farma (student pracuje v omezeném režimu - zůstává součástí týmu, ale má čas pro sebereflexi)

Začátečník (pracovní režim pro prezenční studium - student funguje tak, aby stíhal studium a pracovní termíny)

Profík (student funguje podle schématu odborného pracovníka)



Jmenuji se Ondra
š

Studentské reference       Ondřej, student 3. ročníku ČVUT Praha, obor VES



Já jsem Lukáš 

Studentské reference       Lukáš, student 3. ročníku ČVUT Praha, obor VES



Kontaktní údaje

Chceš se zeptat nebo naplánovat schůzku?

Zavolej

Napiš

Nebo si nás najdi


