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ŠKODA AUTO spouští program pro rozvoj talentů zaměřený 
na elektromobilitu a digitalizaci 
 
› ŠKODA AUTO otevřela nový program pro absolventy vysokých škol, kteří mají zájem podílet se na vývoji, 

výrobě, digitalizaci, bezpečnosti a zajištění kvality nových automobilů 
› Specializovaná příprava trvá jeden rok a zájemci se během ní pod dohledem zkušených odborníků 

podrobně seznámí s vybraným oborem 
› Program nazvaný Tech Trainee má za cíl vyhledat talentované uchazeče především pro oblast 

elektromobility, která spolu s digitalizací otvírá do budoucna široké možnosti uplatnění 
› Společnost ŠKODA AUTO věnuje vzdělávání a zvyšování kvalifikace svých zaměstnanců mimořádnou 

pozornost a dlouhodobě patří mezi hlavní pilíře rozvoje. 
 
Mladá Boleslav, 1. dubna 2021 – ŠKODA AUTO otvírá nový rozvojový program pro absolventy vysokých škol, 
zaměřený zejména na oblasti elektromobility a digitalizace. Studenti, kteří završili bakalářské nebo 
magisterské studium, se mohou zapojit do programu, který trvá jeden rok, a na jehož konci získají specializaci 
v některém ze zvolených oborů, jako je technický vývoj, plánování výroby, digitalizace, kybernetická 
bezpečnost či kvalita konvenčních a elektrických vozidel. Nový program nazvaný Tech Trainee byl spuštěn 
v lednu, kdy automobilka přijala prvních 10 uchazečů. Společnost ŠKODA AUTO se jako jeden z největších 
zaměstnavatelů v České republice na vzdělávání a rozvoj zaměstnanců zaměřuje dlouhodobě. 
 
„Automobilový průmysl v současnosti prochází obdobím hlubokých změn a směřuje k elektromobilitě a digitalizaci. 
Abychom tento přechod úspěšně zvládli, ve společnosti ŠKODA AUTO cíleně vzděláváme prostřednictvím našeho 
ročního programu Tech Trainee absolventy vysokých škol, a to v oblastech elektromobility, digitalizace a kybernetické 
bezpečnosti. Jakožto zaměstnavatel se cítíme být povinni připravit mladé talenty na úkoly budoucnosti. Abychom naše 
zaměstnance připravili na budoucnost, budeme jen v příštích dvou letech do vzdělávání investovat zhruba 45 milionů 
euro,“ říká Maren Gräf, členka představenstva společnosti ŠKODA AUTO za oblast řízení lidských zdrojů. 
 
Program nazvaný Tech Trainee vznikl na základě nových volných míst pro specialisty ve vývoji a výrobě, a proto má 
na rozdíl od běžných rozvojových aktivit pro uchazeče o zaměstnání konkrétnější podobu. Zatímco standardní Trainee 
program umožňuje vysokoškolským absolventům, aby si svůj obor vybrali až v průběhu působení v automobilce, nový 
program vede mladé talenty od začátku k vybrané pozici. Zapojit se mohou absolventi vysokých škol bakalářského 
nebo magisterského stupně, a to především technického, informačně technologického nebo ekonomického zaměření.  
 
Prvních deset nových zájemců uvítala automobilka letos v lednu. Budoucí experti již mají za sebou základní 
seznámení se společností a nyní je pod dohledem zkušených odborníků čeká podrobná příprava na jejich budoucí 
kariéru. Na závěr programu, během něhož si své akademické znalosti rozšíří o praktické poznatky, nastoupí do 
oddělení zaměřených na technický vývoj, plánování výroby, digitalizaci, kybernetickou bezpečnost či kvalitu 
konvenčních i elektrických vozidel. 
 
Během svého ročního působení se účastníci dopodrobna seznámí mimo jiné se zaváděním technických a 
softwarových řešení ve vozech značky ŠKODA a dalších modelech koncernu Volkswagen, s programováním a 
testováním elektronické výbavy konvenčních i elektrických modelů nebo s kybernetickým zabezpečením automobilů. 
Oblasti elektromobility a digitalizace čeká v nejbližších letech velký rozvoj, a tak mají experti z těchto oborů před sebou 
široké možnosti uplatnění. 
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Společnost ŠKODA AUTO jako jeden z největších zaměstnavatelů v České republice považuje oblast vzdělávání a 
zvyšování kvalifikace zaměstnanců za jeden z hlavních pilířů rozvoje. ŠKODA AUTO Vysoká škola, která si vloni 
připomněla 20 let existence, je dosud jedinou univerzitou v České republice, jejímž zakladatelem je velká nadnárodní 
společnost. Vedle toho automobilka ve svém odborném učilišti v Mladé Boleslavi vychovává mladé techniky a v 
moderním Vzdělávacím centru Na Karmeli nabízí svým zaměstnancům široké možnosti pro rozšíření kompetencí. 
 
Pokud máte zájem být součástí programu Tech Trainee, přihlášku najdete ZDE.  
 
 

Tomáš Kotera 
Vedoucí Komunikace podniku a interní 
komunikace 
tomas.kotera@skoda-auto.cz  
T +420 326 811 773 
 

Martina Gillichová 
Tisková mluvčí za výrobu, logistiku a HR 
martina.gillichova@skoda-auto.cz 
T +420 730 862 526 
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ŠKODA AUTO spouští program pro rozvoj talentů 
zaměřený na elektromobilitu a digitalizaci 
Program je určen pro absolventy vysokých škol technického, 
informačně technologického nebo ekonomického zaměření, 
kteří mají zájem o práci ve vývoji a výrobě nejen 
konvenčních, ale především elektrických automobilů. 
 
Stáhnout                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
 

   
ŠKODA AUTO  
› se v rámci programu „NEXT LEVEL ŠKODA“ zaměřuje na tři priority: rozšíření modelového portfolia směrem k vstupním segmentům, 

působení na nových trzích pro další růst ve velkoobjemovém segmentu a konkrétní pokroky v oblasti ekologie a diverzity; 
› v současnosti nabízí zákazníkům 10 modelových řad osobních automobilů: CITIGOe iV, FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA, SUPERB, 

KAMIQ, KAROQ, KODIAQ a ENYAQ iV; 
› v roce 2020 dodala zákazníkům celosvětově více než jeden milion vozů; 
› je už 30 let součástí koncernu Volkswagen, jednoho z globálně nejúspěšnějších automobilových výrobců; ŠKODA AUTO v koncernovém 

svazku samostatně vyrábí a vyvíjí vedle vozů také komponenty jako motory a převodovky; 
› provozuje tři výrobní závody v České republice; vyrábí v Číně, Rusku, na Slovensku a v Indii, většinou prostřednictvím koncernových 

partnerství, dále také na Ukrajině ve spolupráci s lokálním partnerem; 
› zaměstnává celosvětově zhruba 42 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 


