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ŠKODA AUTO vítězem studie TOP Zaměstnavatelé 2018 
 
› ŠKODA AUTO znovu zvítězila ve studii TOP Zaměstnavatelé  
› Výsledky stanoveny na základě průzkumu mezi českými vysokoškolskými studenty 
› Další důkaz atraktivity ŠKODA AUTO jako zaměstnavatele 
 
Mladá Boleslav, 7. února 2018 – ŠKODA AUTO se již potřetí stala absolutním vítězem studie 
TOP Zaměstnavatelé. Výsledky této studie, potvrzující atraktivitu ŠKODA AUTO jako 
zaměstnavatele, byly stanoveny na základě průzkumu mezi více než 10 tisíci 
vysokoškolskými studenty. 
 
„S našimi budoucími zaměstnanci se snažíme navázat kontakt dlouho před tím, než do 
ŠKODA AUTO nastoupí. Toto ocenění od studentů potvrzuje, že se nám to daří,“ řekl Bohdan 
Wojnar, člen představenstva ŠKODA AUTO za oblast řízení lidských zdrojů. „Pro studenty 
vysokých škol nabízí ŠKODA AUTO odborné praxe, témata závěrečných prací ale také možnost 
aplikovat reálné poznatky z prostředí ŠKODA AUTO v rámci doktorandského programu. Pro 
absolventy je připraven Trainee program, který vyniká svou komplexností, která nemá 
v automobilovém sektoru v České republice obdoby,“ dodal Wojnar.  
 
ŠKODA AUTO se stala vítězem sedmého ročníku studie TOP Zaměstnavatelé, která je realizována 
ve spolupráci s odborným garantem agenturou GfK pod záštitou Ministerstva práce a sociálních 
věcí, Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České 
republiky.  
 
Výzkumu se účastnilo přes 10 tisíc vysokoškolských studentů od prvních ročníků bakalářského 
studia až po poslední ročníky studia doktorského. ŠKODA AUTO získala již potřetí titul Jasná volba 
pro absolutního vítěze s nejvyšším počtem hlasů a také zvítězila v kategorii Automobilový a 
strojírenský průmysl.  
 
Toto významné ocenění je potvrzením atraktivity ŠKODA AUTO jako zaměstnavatele. V této pozici 
se odráží dlouhodobá podpora vzdělávání na vysokoškolské i středoškolské úrovni, kterou ŠKODA 
AUTO poskytuje učilištím, školám i univerzitám po celé České republice. ŠKODA AUTO také 
provozuje odborné učiliště a založila vysokou školu. I díky této rozsáhlé podpoře vzdělávání proudí 
každý rok do mnoha různých oddělení automobilky desítky nových pracovníků.  
 
 
Pro další informace, prosím, kontaktujte: 
Tomáš Kotera, Kamila Biddle, 
Vedoucí Komunikace podniku Komunikace podniku – výroba, HR, životní prostředí 
T +420 326 811 773 T +420 730 862 599 
tomas.kotera@skoda-auto.cz kamila.biddle@skoda-auto.cz 
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Fotografie k tématu: 
 

 

ŠKODA AUTO vítězem studie TOP Zaměstnavatelé 2018 
Ocenění jménem společnosti ŠKODA AUTO převzaly 
Adéla Dvořáková (vpravo) a Tereza Macenauerová 
(vlevo) z oddělení HR Marketingu.  
 
 
 
 
Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
 

 
 
ŠKODA AUTO 
› Je jednou z nejtradičnějších automobilových společností na světě, založena byla v roce 1895 - v průkopnických 

dnech automobilu. Centrála společnosti zůstává nezměněna - Mladá Boleslav. 
› V současnosti disponuje následujícími modelovými řadami osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, OCTAVIA, 

KAROQ, KODIAQ a SUPERB. 
› Dodala v roce 2017 zákazníkům na celém světě více než 1 milion vozidel. 
› Od roku 1991 je součástí koncernu Volkswagen, jednoho z nejúspěšnějších světových výrobců automobilů. 

Společnost ŠKODA vyrábí a vyvíjí v rámci koncernu samostatně, kromě vozidel také komponenty, jako jsou motory a 
převodovky. 

› Provozuje v České republice tři lokality; vyrábí v Číně, v Rusku, na Slovensku, v Alžírsku a v Indii především 
prostřednictvím koncernových partnerství, dále na Ukrajině a v Kazachstánu s místními partnery. 

› Zaměstnává více než 30.000 lidí po celém světě a působí na více než 100 trzích. 
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