
ELEKTRIKÁŘ - MECHATRONIK



Společnost Brose je celosvětově čtvrtou největší rodinnou firmou 
působící v automobilovém průmyslu se závody v 62 lokacích ve 23 
zemích světa. Celkem v nich pracuje více než 26 000 zaměstnan-
ců. Pomocí nejmodernějších technologií vyrábí mechatronické 
systémy a elektrické pohony, které dodává více než 80 výrobcům 
automobilů a  30 subdodavatelům. K  předním zákazníkům patří 
Audi, BMW, Mercedes-Benz, Volvo, aj. V  každém druhém autě 
vyrobeném na celém světě naleznete alespoň jeden díl vyrobený 
v závodech Brose. 

V  České republice působí Brose od  roku 2003 v  závodech 
v Kopřivnici a Rožnově pod Radhoštěm, kde zaměstnává více 
než 3 500 zaměstnanců. Výrobní program je v Kopřivnici zamě-
řen na manuální a elektrická polohovadla sedadel, elektromotory 
ABS a  ventilátory pro vytápění a  klimatizaci. V  Rožnově pak 
na zámky bočních a zadních dveří u osobních automobilů.

Přidej se k týmu Brose



OBOR ELEKTRIKÁŘ - MECHATRONIK

Pro studenty oboru Elektrikář společnost připravila unikátní 
vzdělávací program ELEKTRIKÁŘ - MECHATRONIK. Výuka bude 
probíhat v kopřivnickém závodě společnosti Brose CZ v nově zří-
zeném Středisku praktického vyučování. Absolventi programu si 
zvýší odbornou kvalifikaci a možnost pokračovat ve spolupráci se 
společností Brose formou hlavního pracovního úvazku.
Pilotní část programu je určena studentům 2. ročníků oboru 
Elektrikář.

Co nabízíme:
- Výuku   v moderně vybavených prostorách pod dohledemm 

instruktora - elektro, obrábění, robotické pracoviště, pneuma-
tika, senzorika, mechanické pracoviště

- Vlastní mobilní kontejner s elektro a mechanickým nářadím
- Počítačovou učebnu
- Vybavení bezpečnostní obuví a pracovním oděvem
- Oddělené sociální zázemí 
- Příspěvek na dopravu nebo zajištění dopravy
- Stravování ve vlastní kantýně za dotované ceny 
 (25 Kč /oběd - polévka, hlavní jídlo, salát)
- Nabídka práce v  Brose s  možností rozšíření kvalifikace na 

pozici Mechatronik

Během studia Ti nabízíme:
- Motivační příspěvek (stipentidum):  až 2 300 Kč* / měsíc
- Odměnu za odborný výcvik: 65 Kč* / hod.
Podmínkou pro čerpání těchto výho je řádně sepsaná smlouva 
se společností Brose CZ spol. s r.o. s platností od 1. 9. 2018

* Uvedené částky jsou platné pro studenty II. ročníku.
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