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VOLBA POVOLÁNÍ

Vyrábíme armatury
do jaderných elektráren

15

Budoucnost se staví
u nás. Na beton!

„S

nažíme se, aby společnost ARAKO spol. s r.o. byla
vnímána jako dodavatel kvalitních průmyslových
armatur, která je schopna výroby a dodávky armatur
dle aktuální poptávky celosvětového trhu. Stále
investujeme do nových technologií a zdokonalujeme výrobu“, uvádí Julia Dolgusheva,
výkonná ředitelka společnosti ARAKO
spol. s r.o.

Studujte na Stavební fakultě
VŠB – TUO

F

akulta stavební je druhou nejmladší
fakultou VŠB – Technické univerzity
Ostrava, přesto patří mezi tři nejvyhledávanější stavárny u nás.

  j`

Za více než šedesát let se nám povedlo
vybudovat si ve světě i v České republice
pozici stabilního partnera ve výrobě průmyslových armatur pro energetiku, chemii a petrochemii. Důležitým milníkem
pro ARAKO (tehdejší Minervu) byl rok
1976, kdy jsme stáli u zrodu jaderné energetiky v současném Československu a započali jsme v Opavě výrobu armatur pro
jaderný průmysl. Do dnešních dnů vyrobila společnost ARAKO více než 250 000
ks jaderných armatur, které jsou používány téměř ve všech elektrárnách ruského
typu VVER na světě. Od roku 2007 patříme ruskému holdingu Atomenergomash, strojírenské divizi Státní korporace
pro atomovou energetiku Rosatom. Pravidelné dodávky speciálních armatur do
primárních okruhů jaderných elektráren jsou nejlepším důkazem kvality produkce naší společnosti a projevuje se tak
naše dlouhodobé úsilí a několikaletá práce, při které se ARAKO osvědčilo jako silný a výkonný partner pro výstavbu jaderných elektráren ruského typu VVER na
celém světě. Dnes společnost ARAKO exportuje do 25 zemí světa a již je zapojena
např. do projektů výstavby jaderných elektráren Ruppur (Bangladéš), Akkuyu (Tu-

recko), Spaloven odpadu v Moskevské oblasti v Rusku a dalších.

Podporujeme vzdělávání
mladých strojařů

Zaměstnanci jsou
nejdůležitější a klíčovou části

Nedostatek technicky kvalifikovaných pracovníků je stále aktuálním tématem, které není
společnosti ARAKO lhostejné. Nástrojářů, obráběčů, operátorů obsluhy CNC strojů a technických pracovníků obecně je v poslední době nedostatek, proto se snažíme otázku absence řešit
preventivně a jsme si vědomi klíčového postavení lidských zdrojů.
Jako významný zaměstnavatel opavského regionu, povzbuzujeme mladé strojaře ke studiu
a především k práci ve strojírenství. „Pokračujeme a zintenzivňujeme spolupráci s technickými školami. Přijímáme absolventy, nabízíme
praxi ve výrobě, účastníme se náborových veletrhů a kampaní pro podporu zájmů o studia
strojírenských oborů. Snažíme se tak předcházet absencí kvalifikovaných sil na trhu práce“
vysvětluje Pavlína Koligová, personální ředitelka společnosti ARAKO spol. s r.o. Pro studenty strojírenských oborů máme připravený plán,
jak odborného výcviku, tak i motivačního plánu. „Studenty, čeká praxe ve výrobě, během které absolvuji zaškolení na čtyřech pracovištích. Ve
dvou a půl měsíčních cyklech se naučí obsluhovat moderní stroje a zařízení, a pokud budou dosahovat dobrých výsledků, mohou svou mzdu v
průběhu odborné praxe navyšovat a ukončit
praxi podpisem smlouvy a nástupem do trvalého pracovního poměru k nám do společnosti
ARAKO“, vysvětluje Pavlína Koligová, personální ředitelka společnosti ARAKO spol. s r.o.
Práce ve výrobě naši společnosti ARAKO je
velice zajímavá a různorodá. Věříme, že dokážeme mladé lidi zaujmout a nabídnout jim kvalitní místo v kolektivu odborníků. Díky moderním
metodám mohou studenti získat potřebné dovednosti a díky vlastní píli se vypracovat na vyšší pozice a růst ve své odbornosti.

Plně si uvědomujeme, že zaměstnanci
jsou nejdůležitější a klíčovou části společnosti ARAKO. Víme, že mít vysoce kvalifikované a motivované zaměstnance nám
pomůže udržet si dobré postavení na trhu,
jak v současné době, tak i v budoucnu. Jako
podnik působící v oblasti jaderné energetiky, klademe velký důraz na odbornou kvalifikaci personálu a aktivně podporujeme
další profesní růst našich zaměstnanců.
Kvalifikace, motivace, benefity
Máme vypracovaný systém odměn a zaměstnancům nabízíme řadu zaměstnaneckých výhod, mezi které patří: příspěvek na
závodní stravování, příspěvek na penzijní
připojištění, příspěvek na volnočasové aktivity, tábory a ozdravné pobyty zaměstnanců i jejich dětí. Dále pak poskytujeme
výpomoci v mimořádných životních a pracovních situacích, jako jsou narození dítěte, svatba, pracovní výročí či odchod do
penze.

10 důvodů proč ARAKO
1. Jsme stabilní partner ve strojírenství
2. Máme více než 60 let zkušeností
3. Jsme jedničkou na trhu ve výrobě průmyslových jaderných armatur
4. Dbáme na kvalitu vyráběných produktů
5.	Máme desítky referencí z jaderného, klasického, petrochemického,
chemického průmyslu
6. Exportujeme do více než 25 zemí světa
7. Dbáme na moderní pracovní prostředí
8. Investujeme do vzdělávání a rozvoje zaměstnanců
9. Nabízíme atraktivní bonusy
10. Nabízíme stáže a praxe pro studenty

Jaderná elektrárna Temelín

Nejen díky modernímu vzdělávání s lidským přístupem a cenným zkušenostem, které studenti získají během studia s nejmodernějšími technologiemi, ale i díky
řešení skutečných problémů z praxe, mají absolventi vysokou uplatitelnost na trhu práce a jsou žádanými odborníky. Často se podílí na různých projektech zadávaných městem a úspěšní jsou také v různých soutěžích, i v
zahraničí. „Ty naše výsledky v soutěžích svědčí o tom, že
i v Ostravě dokáží studenty připravit na praxi minimálně stejně dobře, jako v Praze či Brně,“ hodnotí studium
absolvent fakulty Marek Skoblej, který v roce 2018 zvítězil v mezinárodní soutěži o nejlepší studentskou práci v JAR.
Studenti mají také možnost studia na prestižních univerzitách a výzkumných pracovištích v zahraničí formou stáží i celoročního studia. Právě této možnosti si
váží další absolvent Fakulty stavební Ing. Jiří Husárik,
Ph.D., který se hned po škole stal součástí projektového
týmu pro výstavbu nejdelšího silničního tunelu v České
republice a nejdelšího městského tunelu ve střední Evropě, který na nedávné přednášce studentům doporučil
využít možností, které se jim během studia nabízí, například vycestovat a poznat, jak to chodí na jiných školách
v zahraničí. Současná studentka Markéta Borská využila
Erasmus stáže a dostala se tak do Švédska: „Díky tomu
se zde podílím na výstavbě tunelů pod Stockholmem.“
Ať už se rozhodnete pro studijní program Architektura a stavitelství nebo Stavební inženýrství, nejen že
vás čeká dobrá budoucnost, možnost pracovat s nejmodernější technikou, jako je unikátní 3D skener, kterým
se snímala i slavná katedrála Notre Dame v Paříži ještě
před požárem, zapojíte se do architektonických návrhů
pro město a jiné organizace, ale hlavně získáte zkušenosti, které se vám v praxi budou nesmírně hodit. A navíc
přijímací řízení je online a bez přijímací zkoušky. Tak to
zkuste, protože budoucnost se staví u nás. Na beton!

ARAKO spol. s r.o.
Hviezdoslavova 18
746 01 Opava
tel: 553 694 111
arako@arako.cz

www.fast.vsb.cz

www.arako.cz
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