
JSME NADNÁRODNÍ, 
ALE STÁLE RODINA

Společnost HELLA je 
nadnárodní a přesto 
rodinná společnost 

působící ve 134 
lokalitách po celém 

světě.

TVOŘÍME BUDOUCNOST VE SVĚTĚ 
AUTOMOBILŮ
Včera, dnes i zítra: Jsme partnerem 
zákazníků a vždy v čele vývoje. V našich 
vývojových centrech po celém světě 
vyvíjíme pro největší automobilky 
v oblasti světelné techniky budoucnosti.

JSME VÝZNAMNÝM ZAMĚSTNAVATELEM 
PO CELÉM SVĚTĚ
Ve společnosti HELLA pracuje celkově 
skoro 34 000 zaměstnanců a 6 361 z nich 
se zabývá výzkumem a vývojem.

HELLA AUTOTECHNIK NOVA, s.r.o.,
Družstevní 338/16, 
789 85 Mohelnice
Telefon +420 583 498 975, + 420 585 091 414
Fax +420 583 498 109
hella.cz@hella.com
www.hella.com

HELLA CZHELLA

HELLA AUTOTECHNIK NOVA, s.r.o.

TRAINEE
PROGRAM

HELLAGroup



A CO NA TO NAŠI 
TRAINEE? 

HELLA TRAINEE PROGRAM
HELLA Trainee program je odborná praktická 
příprava pro vás, studenty vysokých škol, 
k výkonu budoucího povolání.

▶ Je určen pro ty z vás, kteří jsou ve 4. či 5. ročníku 
magisterského / inženýrského studijního programu 
nebo programu doktorandského (ve výjimečných 
případech bakalářského studijního programu) s dobrou 
znalostí angličtiny nebo němčiny a chutí na sobě dále 
pracovat a vzdělávat se.
▶  V rámci programu se postupně seznámíte 
s fi remními procesy, získáte nové vědomosti 
a vyberete si obor činnosti, který vás bude bavit 
nejvíce, ať už jde o oblast vývoje, výroby, logistiky, IT, 
řízení kvality či ekonomie.
▶  V rámci Trainee programu je rovněž možné 
domluvit se na zpracovávání závěrečných prací 
(bakalářských, diplomových, doktorandských). Naši 
zaměstnanci, jakožto odborníci z praxe, s vámi budou 
v průběhu celé práce spolupracovat.
▶ A tím to nekončí! Pokud vám to půjde a práce 
vás bude zároveň i bavit, nabídneme vám pracovní 
smlouvu a vezmeme vás mezi nás.

Jsme významným partnerem vysokých škol 
– VUT, VŠB, UTB a UPOL.

Martin Drlík

Lukáš Kouřil

Radka Palová

Získal jsem mnoho 
profesních zkušeností, 
ale také povědomí 
o chodu mezinárodní 
fi rmy. Byla to pro 
mě velice přínosná 
a cenná zkušenost. 

Patřil jsem pod skupinku elektroniků, takže jsem měl možnost 
pracovat ve špičkově vybavených laboratořích a dílnách. 
Získané informace a zkušenosti jsem ocenil i v průběhu výuky, 
protože teorie ses praxí chápe mnohem lépe.

Velice si cením vstřícného 
přístupu kolegů, kteří 
mi byli vždy ochotni 
poradit v průběhu psaní 
mé diplomové práce  
Velkou zkušeností pro 
mě byla i zahraniční cesta 
do Lippstadtu a lekce 
anglického jazyka, které mi 
umožňovaly na sobě stále 
pracovat.

PRO KOHO JE?
Pro studenty 4. a 5. ročníků se znalostí angličtiny 
nebo němčiny, kteří na sobě chtějí dále pracovat. 
 
JAKOU FORMOU?
Jedná se o placenou formu spolupráce 
na základě dohod o pracovní činnosti s možností 
zpracování bakalářské či diplomové práce.

KDE PROBÍHÁ?
V rámci celé společnosti.

OD KDY DO KDY?
Program trvá od září do června – jako školní rok.

JAK SE PŘIHLÁSIT?
Pošlete nám životopis a motivační dopis 
kdykoliv během roku, ale nejpozději do konce 
dubna. Pozveme vás na pohovor, a pokud 
uspějete, od září se stanete členem našeho 
týmu!

CO MI TRAINEE PŘINESE?
▶ Nové znalosti a dovednosti
▶ Odborná praxe v reálné fi rmě
▶ Přivýdělek
▶ Možnost zpracování závěrečné práce (BP, DP)
▶ Možnost budoucího uplatnění

PROČ PRÁVĚ HELLA? V České republice 
působíme již od roku 1992 a v současné době 
v našich lokalitách v Mohelnici, Lošticích a Ostravě 
zaměstnáváme více než 3 500 zaměstnanců. V České 
republice se HELLA AUTOTECHNIK NOVA, s.r.o. 
se zaměřuje jak na výrobu světlometů a zadních 
skupinových svítilen do aut největších světových 
automobilek (Audi, BMW, Volkswagen, Škoda, 
Seat, Mercedes - Benz, Jaguar, Land Rover, 
Volvo, DAF, Nissan a další), tak prostřednictvím 
jednoho z největších technických center také na vývoj 
světelné techniky následně vyráběné v závodech 
divize HELLA Lightning po celém světě.


