
Vítejte v našem  
svetěˇ

Bombardier Transportation je svetovou 
jednickou v dodávkách inovativních kolejových rešeníˇ ˇ

ˇ

Bombardier Transportation Czech republic a.s.

Svatopluka Čecha 1205 
470 01 Česká Lípa

Telefon: 487 802 602 
e-mail: vase.prace@cz.transport.bombardier.com

Bombardier Transportation je světová 

jednička na trhu kolejových vozidel 

a souvisejících služeb. 

Praha

• Staňte se součástí dynamicky se rozvíjející společnosti, která má za sebou 
výjimečné výsledky.

• Poskytujeme mimořádné hodnoty a služby našim zákazníkům.

• Naše standardy jsou vysoké. my určujeme dokonalost a také jí dodáváme.

• Překračujeme hranice, spojujeme lidi.

• Globální, inovativní a podnikavý – Bombardier Transportation je ideální místo pro 
talentované, ctižádostivé lidi, kteří usilují o úspěšnou kariéru.

• Podporujeme rozvoj kariéry každého jednotlivce.



Nejen naše vlaky 
podávají perfektní výkony

TRAINEE PROGRAM

Jste připraveni pracovat v té nejlepší 
kvalitě? Chcete uspět se světovou 
jedničkou?

Vaše budoucí kariéra začíná u nás. 
Staňte se součástí našeho týmu.

Hledáme studenty nebo absolventy 
vysokých škol technického směru nejlépe 
s dobrou znalostí anglického jazyka.

Cílem programu je rozvíjet potenciál 
absolventů, aby mohli samostatně převzít 
úkoly a odpovědnosti v Bombardier 
Transportation.

Co očekáváme

• Seznámení se s fungováním podniku 
a modulu spolupráce s ostatními 
funkcemi ve společnosti.

• Poznání a zaprácování se v interních 
procesech společnosti.

• Převzetí zodpovědnosti za samostatné 
řešení úkolů, potažmo projektů 
vyplývajících z potřeb podniku.

• Získání náhledu na technologii výroby 
v Bombardier Transportation Czech 
Republic.

• Návrhy na zlepšení stávajících postupů 
a procesů.

Co získáte absolvováním programu

• Znalosti o společnosti, konkurenci, 
zákaznících, dodavatelích.

• Podnikové know-how. 

• Denně nové kompetence nabyté 
prostřednictvím práce na projektech 
a řešení problémů.

• Zlepšení komunikačních a sociálních 
dovedností v rámci závodu, divize i celé 
společnosti.

• Budování sociální sítě s kolegy z celého 
světa.

• Možnost pracovní stáže v zahraničí.

• Příspěvek na dojíždění.

SPOLUPRÁCE PRI 
PSANÍ DIPLOMOVÝCH 
PRACÍ

Pro studenty technických a 
strojírenských oborů vysokých 
škol nabízíme spolupráci při psaní 
diplomových prací. Témata nejsou 
stanovena, vše záleží na vzájemné 
dohodě.

RÍZENÉ PRAXE CI 
BRIGÁDY

Hledáte možnost pracovního uplatnění 
během svého studia? Nabízíme Vám 
získání praktických dovedností díky 
řízeným praxím v našem závodě. 

MOŽNOST ZÍSKÁNÍ 
STIPENDIA

Program určený pro studenty pátých 
ročníků magisterských a všech 
ročníků doktorandského studia 
technického směru. Přednost budou 
mít ti, kteří budou chtít navázat bližší 
spolupráci se společnostní Bombardier 
Transportation.

Pro získání informací o podmínkách 
programu nás prosím kontaktujte.
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