
 

 

 

 

 

INTERNATIONAL MANAGEMENT 

TRAINEE PROGRAM 
 

18ti měsíční  program, během něhož zaměstnanec pracuje ve čtyřech 

pobočkách skupiny KAMAX (Německo, USA, Španělsko, ČR...) a je 

zahrnut do mezinárodních projektů skupiny 

 

NABÍZÍME 

 unikátní mezinárodní trainee program pro absolventy VŠ 
 stabilní zaměstnání v automotive 
 smlouva na dobu neurčitou 
 zajímavé příležitosti pro další rozvoj své mezinárodní kariéry po ukončení programu 
 firemní vzdělávání 
 široké spektrum benefitů (13. plat, MultiSport karta, dotované stravování, příspěvek 

na penzijní připojištění a mnoho dalších) 

 

POŽADAVKY NA UCHAZEČE 

 šestiměsíční pracovní zkušenosti v příslušeném oboru 
(Mechanical/ Industrial Engineering, Logistics) 

 alespoň 1 semestr strávený v zahraničí 
 dobré studijní výsledky 
 plynulá komunikace v českém a anglickém jazyce 

 

Průběh výběrové řízení 

V případě zájmu nám zašli do 31.1.2023 svůj životopis a motivační dopis na e-
mail: personalistika@kamax.com. 
Pokud budeš zařazen do dalších kol, čeká Tě videodotazníkový pohovor, osobní pohovor a 
Assessment centrum v Německu.  
 

 

KONTAKT 

Mgr. Barbora Koukalová 
+420 481 353 218  / personalistika@kamax.com 
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