
                              
 
                      

                     
 
 
                    Program pro absolventy VŠ 
 
                       „Build the Future“ 
      The Prysmian group Graduate program“   
 
 
 „Build the Future“ je náš vzrušující mezinárodní program pro absolventy  VŠ.  
Každý rok vybíráme několik talentovaných absolventů z celého světa a dáváme jim příležitost rozvíjet 
dovednosti a získávat zkušenosti v zájmu úspěšné kariéry v Prysmian Group. Během posledních čtyř let 
bylo do tohoto programu zapojeno 172 čerstvých absolventů.  
 
 
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 

Krok 1: PŘIHLÁŠKA (09-12/2018) 
Pro přihlášení je nutné mít vzdělání v některém z těchto oborů: 

• strojní inženýrství, chemie, fyzika, matematika  

• obchodní administrativa, ekonomika, finance  

• Také očekáváme splnění těchto podmínek: 
• vynikající studijní výsledky s mimoškolní činností a zkušeností ze zahraničí; 
• od absolutoria uplynulo nejvýše 18 měsíců; 

• plynnulá znolost angličtiny a kosmopolitní uvažování; 
• vynikající komunikační schopnosti a schopnosti jednat s lidmi. 
• uzávěrka přihlášek 31.12.2018 



 
 
Krok 2: TEST A DOTAZNÍK (01/2019) 
V případě, že přihláška bude splňovat naše kritéria, absolvuje se online test vytvořený naším partnerem v oblasti 
lidských zdrojů, společností CEB. Tento test určí přijatelnost  kandidáta. Kandidáti s nejvyšším skóre z testu 
budou poté požádáni o vyplnění online dotazníku, rovněž vytvořeného společností CEB.  

Krok 3: VYHODNOCENÍ (01/2019) 
Skupina kandidátů vybraná do dalšího kola se zúčastní skupinového cvičení, během kterého budou vyhodnoceny 
různé dovednosti a schopnosti.  

Krok 4: POHOVORY (02/2019) 
Kandidáti s nejlepšími výsledky z vyhodnocení postoupí do závěrečného pohovoru s vybranými manažery 
odpovědnými za příslušné obory na národní i celofiremní úrovni. Krátce nato budou účastníci programu 
definitivně vybráni.  

Krok 5: NABíDKA PRACE (03/2019) 
Vybraní kandidáti podepíší pracovní smlouvu zaručující odpovídající platové podmínky a budou pozváni ke 
dvoutýdennímu vstupnímu zaškolení v Miláně.  
 

 
Úspěšný kandidát má zajištěno: 
 

 Pracovní smlouva s odpovídajícím platovým ohodnocením 
 

 Vstupní školení v našem ústředí ve spolupráci s přední ekonomickou univerzitou  
 

 Různé pozice ve výzkumu a vývoji, provozu a odbytu 
 

 Stáže v zahraničí, které zaručí zkušenost s multikulturním prostředím  
 

 Práce na technické nebo manažerské pozici 
 
 

Program je určen pouze pro externí kandidáty , kteří nejsou zaměstnanci skupiny  

Prysmian Group. 

 

Více informací a přihlášky na: http://prysmiangroup.com/graduate 

 

                                                                          
 


