
Chcete spojit studium 
s realitou v moderní firmě?

stUdENtůM NaBízíME pLaCENOU praxi a téMa 
MatUritNí práCE pOd OdBOrNýM dOhLEdEM!

Máš zájem o praxi 
v BENtLErU?

Kontaktní osoba: 
hana.petrickova@benteler.com

www.career.benteler.cz

závod Chrastava

Odborná praxe v laboratoři destrukčních zkoušek

Co budeš dělat?
• vyhodnocovat mechanické vlastnosti materiálů po tváření za tepla
• provádět a vyhodnocovat nedestruktivní zkoušky svárů

Jaké bude téma tvojí maturitní práce?
• porovnání výsledků destruktivních a nedestruktivních metod

Co ti nabízíme?
• placenou praxi ve 4. ročníku
• příspěvek na stravování
• možnost další spolupráce s naší firmou v průběhu studia na VŠ
• možnost získání prvního zaměstnání

Odborná praxe na oddělení plánování procesů a náběhu projektů

Co budeš dělat?
• pracovat s reálnými projekty
• podílet se na detailní technologické a ekonomické analýze procesu na konkrétním projektu s cílem odhalení skrytých potencionálů

a zvýšení rentability projektu
• navrhovat opatření vedoucí k optimalizaci procesů, včetně návrhu technologických změn a zpracování

formou MS Office dokumentace v AJ/NJ
• účastnit se ověřování procesů ve výrobě a zpracování výstupu z analýzy formou

MS Office dokumentace v AJ/NJ

Jaké bude téma tvojí maturitní práce?
• vyhodnocení / revize reálné procesní výkonnosti a definice následných opatření k optimalizaci  výrobních projektů

Co od tebe požadujeme?
• nutná aktivní znalost AJ nebo NJ
• řidičský průkaz výhodou

Co ti nabízíme?
• placenou praxi ve 4. ročníku
• příspěvek na stravování
• možnost další spolupráce s naší firmou v průběhu studia na VŠ
• možnost získání prvního zaměstnání
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O spOLEČNOsti BENtELEr aUtOMOtivE
BENTELER Automotive nabízí pro svoje zákazníky téměř na všech trzích po celém světě vývoj, výrobu a služby – a to vždy se zaměřením na kvalitu,
bezpečnost a efektivitu. K našim výrobkům patří mimo jiné komponenty a moduly pro podvozky, díly do karosérií, motorů a výfukových systémů.
Téměř všichni naši zákazníci jsou globální výrobci osobních a užitkových vozidel. V těsné spolupráci s nimi úspěšně realizujeme nové nápady
a řešení, která se opírají o naši kompetenci v oblasti celého vozidla. Se 74 závody v celkem 24 zemích a 21 326 zaměstnanci disponujeme mezi-
národní výrobní sítí, kterou neustále rozšiřujeme.

závod JaBLONEC

Odborná praxe v konstrukční kanceláři pro vývoj a konstrukci měrek 
a přípravků pro kontrolu kvality

Co budeš dělat?
• konstruovat a vyvíjet nové pracoviště v prostředí CATIA
• práce na kontrolních přípravcích

Jaké bude téma tvojí maturitní práce?
• konstrukce nového pracoviště v prostředí CATIA, statický výpočet nosného rámu

Co od tebe požadujeme?
• znalost AJ nebo NJ výhodou

Co ti nabízíme?
• placenou praxi ve 4. ročníku
• příspěvek na stravování
• možnost další spolupráce s naší firmou v průběhu studia na VŠ
• možnost získání prvního zaměstnání

Odborná praxe v konstrukční kanceláři pro vývoj výrobku

Co budeš dělat?
• naučíš se základním dovednostem v CAE programech HyperWorks (HyperMesh-preprocessing, HyperView-postprocessing) 
• naučíš se modelovat ve 3D CAD programech CATIA V5 nebo NX 

Jaké bude téma tvojí maturitní práce?
• na základě numerických výpočtů provézt konstrukční návrh nárazníku splňujícího předepsané požadavky AZT Crash testu,

jehož cílem je minimalizovat náklady na opravu aut po nehodách při nízkých rychlostech

Co od tebe požadujeme?
• znalost AJ nebo NJ výhodou

Co ti nabízíme?
• placenou praxi ve 4. ročníku
• příspěvek na stravování
• možnost další spolupráce s naší firmou v průběhu studia na VŠ
• možnost získání prvního zaměstnání




