
 

PRACOVNÍ STÁŽ VE SPOLEČNOSTI OTTIMA 
 

 

KDO JSME? 

Jsme zavedená vzdělávací a konzultační společnost. Jsme partner pro profesionální řízení a rozvoj lidských 

zdrojů. 

Věříme, že klíč k úspěchu vždy spočívá v rukou lidí. Cílený, promyšlený a profesionálně uchopený rozvoj lidí 

považujeme za základní krok na cestě k výsledkům. Na personální práci se díváme pohledem celkového 

životního cyklu zaměstnance. Přejeme si pro naše klienty nejen výkonné, ale také nadšené, loajální a 

spokojené zaměstnance.  

CO NEJČASTĚJI ŘEŠÍME? 

— Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců: tréninky na míru, koučování a mentoring, team building, talentové 

programy, Assessment/Development centra, HR poradenství 

— Poradenství: audit obchodních procesů, tvorba business modelů, úprava organizační struktury a 

kompetencí, implementace změn, interní procesy a standardy, zákaznická zpětná vazba 

— Cílené vyhledávání: Executive search / Headhunting, klasický nábor a výběr zaměstnanců 

JAKOU POZICI MÁME PRO TEBE? 

• Asistent Projektových manažerů / Asistent Recruitment konzultantů 

ČASOVÝ HORIZONT? 

• Nástup možný od prosince 2017 

• Délka stáže minimálně 3 měsíce, upřednostňujeme delší spolupráci od 4 měsíců a déle. 

JAKÉ JSOU VÝHODY STÁŽE U NÁS? 

• Můžeš se zúčastnit našich tréninků či ukázek kurzů 

• Pokud budeš chtít, zapojíme tě do jednání s klienty či kandidáty 

• Můžeš si vyzkoušet co to je mystery shopping/calling 

• Vyzkoušíš si testovou baterii a můžeme ti poskytnout konzultaci k vlastní kariéře 

• Nabité dovednosti převedeš okamžitě do praxe. Staneš se součástí týmu, budeš spolupracovat na reálných 

projektech 
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• Kancelář v centru Prahy – Karlín 

• Flexibilní pracovní doba  

• Zkušení nadřízení  

• Mladý, přátelský a tak trochu ženský kolektiv ☺ 

CO U NÁS BUDEŠ DĚLAT? 

• V oblasti vzdělávání: podílet se na přípravě tréninků pro klienty, pomáhat s přípravou materiálů, 

komunikovat s ubytovacími zařízeními, vykonávat různé operativní úkony 

• V oblasti cíleného vyhledávání: hledat potenciální kandidáty na obsazované pozice, pomáhat 

s administrativní činností, vyhodnocovat testy, připravovat podklady, provádět analýzu trhu 

• Podílet se na tvorbě propagačních materiálů a předmětů 

• Podílet se na vyhledávání nových potencionálních klientů 

• Vytvářet individuální zprávy kandidátům 

NA KOHO SE OBRÁTIT? 

• V případě zájmu kontaktujte své studijní oddělení, přesněji oddělení pro zahraniční vztahy.  

• Pro více informací o samotné stáži kontaktujte Kateřinu Hlaváčovou -> katerina.hlavacova@ottima.cz; 

+420 731 156 369 
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