
  

 
 
 
 
 

 
 

 
 
  

 
Společnost Českomoravský štěrk, a.s., patří mezi největší výrobce kameniva v České republice a je součástí 
mezinárodní skupiny HeidelbergCement. Aktuálně nabízíme zajímavou pracovní příležitost pro absolventy 
technického oboru.  
      

Trainee pro trhací práce (Českomoravský štěrk, a.s.) 
 

V rámci odborné praxe se zapojíte do široké škály činností, mj.:  
 seznámíte se s vrtacími a trhacími pracemi v provozovnách společnosti Českomoravský štěrk, a.s.; 
 zúčastníte se provádění clonových odstřelů; 
 seznámíte se s přípravou dokumentace trhacích prací, atd.  

 
Jako účastník Trainee programu 
 se seznámíte s působením společností skupiny HeidelbergCement v České republice zaměřené na výrobu 

kameniva, cementu a betonu; 
 získáte praktické zkušenosti a technické dovednosti v rámci vrtacích a trhacích prací největšího výrobce 

kameniva v ČR; 
 budete samostatně pracovat na přiděleném projektu pod vedením odborného garanta a mentora. 

 
Od zájemců o Trainee program očekáváme: 
 VŠ technického zaměření (ne déle než 3 roky od ukončení studia, případně těsně před ukončením studia)  
 Zájem a předpoklady o práci v technické oblasti se zaměřením na těžbu a zpracování ložisek nerostných 

surovin 
 Dobrá znalost AJ slovem i písmem 
 Velmi dobré znalosti PC (MS Office, GIS software) 
 Komunikační a organizační schopnosti 
 Proaktivní přístup k pracovním aktivitám a schopnost analytického myšlení 
 Spolehlivost, cílevědomost a ochota k vysokému pracovnímu nasazení 
 Řidičský průkaz skupiny B  

 
Nabízíme:  
 Šanci nastartovat svoji profesní kariéru v úspěšné mezinárodní společnosti  
 Příležitosti pro další osobní rozvoj a vzdělávání  
 Nadstandardní systém zaměstnaneckých benefitů 
 Místo výkonu práce: sídlo společnosti – Tvarožná (areál cementárny Mokrá) 
 Datum nástupu dle dohody, nejpozději v září 2020 (zahájení Trainee programu 2020/21)  

 
Pokud Vás naše nabídka zaujala, zašlete prosím Váš strukturovaný životopis v ČJ a AJ společně s motivačním 
dopisem na email: HR@cmcem.cz. 
 
Českomoravský štěrk, a.s.  
Radka Fadrná (tel.: 544 122 616) 
https://www.heidelbergcement.cz/cs/kariera/trainee-sterk  
 
Zasláním Vašeho životopisu do společnosti Českomoravský štěrk, a.s. dáváte souhlas ke zpracování Vašich osobních dat a jejich uchování v personální 
databázi společnosti Českomoravský štěrk, a.s., a to výhradně za účelem provedení výběru zaměstnance po dobu výběrového řízení, nejdéle však šest 
měsíců od jejich zaslání.  
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