
 

HPE needs interns like you! 
Staň se stážistou v pražské kanceláři Hewlett Packard Enterprise 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Potom zábava! 

 Krom klasického package jako 

nadprůměrný plat, stravenky a 

firemní počítač nabízíme: 

 Školení a tréninky co hrdlo ráčí.  

 Po zvládnutí povinností dostaneš 

přístup do naší labky a ozkoušíš 

si to nejnovější železo. 

 Zpřístupníme Ti licence všeho 

druhu dle potřeby. 

 Flexibilní pracovní dobu. 

 Fajn šéfa a super kolegy, co spolu 

nejen pracují, ale i občas sportují 

a zajdou na pivo 

 A hlavně částečný úvazek (ne  

DPČ!) na 12 měsíců, s možností 

prodloužení 

Nejdřív práce… 

 Naučíš se, jak fungují enterprise 

servery a storage HPE, jak je 

konfigurovat a komu se prodávají. 

 Až to zvládneš, budeš spolupracovat s 

PreSales a pomáhat jim s technickými 

konfiguracemi či jinými požadavky. 

 Zároveň nám pomůžeš dělat naši 

marketingovou kampaň v ČR. 

 Budeš v týmu, který se stará o naše 

sociální sítě, a pomůžeš nám shánět i 

vytvářet obsah.  

 Budeš pozorovat trendy a co se děje na 

trhu IT infrastruktury a podle toho 

přizpůsobovat obsah pro naše 

publikum. 

 Na nic ale nebudeš sám, pomáhat Ti v 

tom bude jak Marketingové oddělení, 

tak Sales i techničtí experti. 

 A zároveň se naučíš, jak vypadá život v 

korporátním prostředí ve velké a 

úspěšné počítačové firmě. 

 

 

A hledáme… 

 Studenty v 2. až 4. ročníku vysoké školy, 

 s plynulou angličtinou, 

 ovládající sociální sítě. 

 Měl bys mít rozvinuté soft-skills. Umět 

prezentovat, pracovat v týmu a v klidu 

komunikovat s ostatními. 

 Zároveň bys měl být samostatný. 

 Ale nejdůležitější je, abys měl velký zájem o 

svět IT a chuť se učit. 

Pokud Tě nabídka zaujala, 

     

 Pošli své CV a dotazy na 

tomas.kubat@hpe.com 

 Zbytečně neotálej, pozice se 

naplní a uzavřou. Za diskusi nic 

nedáš. 

 Případně koukni na naše 

stránky  www.hpe.com 

 nebo Facebook 

facebook.com/HPECareers 
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