
MOTIVAČNÍ 
PROGRAM



LEPŠÍ POHLED NA SVĚT

Meopta – optika, s.r.o.Meopta – optika, s.r.o.

• Významná mezinárodní firma s dlouholetou 
tradicí již od roku 1933

• Světový výrobce opticko-mechanických elementů   
a přístrojů

• Špičkové technologie
• Profesionální výzkum a vývoj



Kde sídlíme

Celkově pracuje v obou společnostech přes 
2600 zaměstnanců



Výrobní program
V současné době, v procesu modernizace projekční
techniky, se zaměřujeme na výrobu speciálníchtechniky, se zaměřujeme na výrobu speciálních
barvodělících soustav pro digitální projekci



Obchodní partneři



Meopta – optika, s.r.o. exportuje do 55 
zemí světa

Izrael, 14%

Švýcarsko 2%
USA, 10%

Ostatní, 8%

Švýcarsko 2%

EU, 66%



Sportovní optika
• Komplexně konstruované řady zaměřovacích puškohledů s pevným i 

proměnným zvětšením 
• Binokulární dalekohledy 
• Špičkové pozorovací dalekohledy vybavené standardními i tzv. APO 

objektivy s fluoridovými skly objektivy s fluoridovými skly 



Volná optika

Velké množství optických součástí – sférické
čočky, hranoly, hranolové sestavy, filtry, zrcátka, atd. Tyto
součásti jsou dále používány prosoučásti jsou dále používány pro
laserové, lékařské, vojenské, kosmické a komerční
technologie



Optoelektronika a polovodiče

Meopta poskytuje komplexní vývoj, výrobu a také montáž optoelektronických
systémů, které jsou využívány zejména v kontrolních systémech pro
polovodičový průmysl



Vojenské aplikace
V současné době je Meopta ve světě respektována jako elitní značkový výrobce
optiky a dodavatel OEM produktů všech předních firem na světovém trhu
• Binokuláry a pozorovací dalekohledy
• Vojenské puškohledy
• Kolimátorové zaměřovače• Kolimátorové zaměřovače
• Noktovizní brýle a binokuláry 
• Noktovizní zaměřovače 
• Modulární systémy 
• Periskopy 
• Kombinované denní/noční 

přístroje 
• Noktovizní přístroje 
• Námořní a letecké systémy a 

komponenty
• Systémy pro výcvik a simulaci



Jsme prestižní zaměstnavatel odborníků 
technických profesí



Nemáte jasno v tom, kam po škole?
Usnadnit rozhodnutí Vám pomůže náš 
motivační program…

Nastartujte svou 
kariéru u nás!



MOTIVAČNÍ PROGRAM
Určený studentům, kteří studují minimálně druhým rokem na 

Přírodovědecké fakultě UP Olomouc jeden z oborů:

� PŘÍSTROJOVÁ OPTIKA� PŘÍSTROJOVÁ OPTIKA

� OPTIKA A OPTOELEKTRONIKA



CO VÁM NABÍZÍME?
� Bezúročnou půjčku na studium až do výše 30.000,- ROČNĚ
� Stipendium v průběhu studia ve výši 3.000,- Kč MĚSÍČNĚ
� Získávání praktických zkušeností po dobu studia
� Účast na celosvětových veletrzích – IWA, Optatech, aj.� Účast na celosvětových veletrzích – IWA, Optatech, aj.
� Spolupráci na projektech
� Úhradu speciálních vzdělávacích aktivit do výše 15.000,-
� Zpracování diplomové/bakalářské práce
� Finanční odměnu za významnou účast na některém z projektů
� Praxi za kredity v rámci studia
� Nabídku pracovního poměru na dobu neurčitou
� Stáž v USA po nástupu do společnosti



Pokud Vás náš motivační program zaujal, 
neváhejte vyplnit přihlášku a zjistěte si tak 
perspektivní pracovní uplatnění ve Vašem 
oboru!oboru!



Využijte výhod motivačního programu a 
staňte se členy týmu odborníků v 

mezinárodní společnosti!



Zaměstnancům nabízíme:
• Inovativní a technologicky vyspělé pracovní prostředí

• Inspirující atmosféra 

• Podpora rozvoje zaměstnanců a nadstandartní benefity• Podpora rozvoje zaměstnanců a nadstandartní benefity
o mezioborová spolupráce na pracovišti
o jazykové kurzy, školení
o stáže na pobočce v USA
o penzijní připojištění
o příspěvek na stravování
o pět týdnů dovolené,…  



Děkuji za pozornost !

www.meopta.com
www.meoptasportsoptics.cz

www.meoptahistory.com

Informace o nás najdete na www.meopta.com



Kontakt:

lucie.koutna@ meopta.com


