
Erwin Junker Technische Akademie 

Wir bieten nicht nur Ausbildung …wir bieten Zukunft 

Nenabízíme jen vzdělání … nabízíme budoucnost 











Kdo jsme?          

Majitel p. Erwin Junker 

- Holice - Mělník - Čtyřkoly 

Nordrach 

4x v ČR - Středokluky 

1x v Německu 



Závod EJ Holice  

 Konstrukce – TB/ETB 

 Prodej, Servis 

 Předávání strojů zákazníkům 

 Konečná montáž  

Kooperace mezi závody 



Závod EJ Mělník 

   Přesné a efektivní obrábění 

   Montáž podskupin, konečná montáž  

   Centrální sklad 



Nárůst počtu spolupracovníků 



Vývoj obratu 



Bezhroté brusky - JUPITER 

Co tedy vyrábíme? 

Dvoukotoučová bruska - SATURN 



 

 

 

 

 

 
Hrotové brusky JUNKER TOOLTEC 



Co naše brusky umí obrobit?  

Převodovky 

Klikové hřídele Speciální řešení 

Podvozek 

Vstřikování 

Vačkové hřídele 



Umíme brousit na tisíciny milimetru! 

 
Jak si představit mikrometr ? 

1 µm je 0,001 mm !!!  S takovou přesností je broušen povrch obrobků. 

Na co jsme pyšní? 



Po celém světě najdete servisní centra JUNKER  

* 

* V přípravě 

  (opening 2015) 

Na co jsme pyšní? 



 Akademie připravuje talenty – absolventy SOU, SŠ a VŠ i perspektivní 

zaměstnance firmy 

 Akademie posiluje unikátní know-how firmy JUNKER 

 Akademie je půdou pro mezinárodní výměnu zkušeností špičkových 

odborníků v oblasti mechatroniky a přesného obrábění 

 

 

 
Proč je Akademie dobrá volba? 

Technická Akademie E. Junkera 

 Rozšíříme vaše odborné znalosti nad rámec vámi dosaženého vzdělání 

 Budete se učit od těch nejlepších odborníků  koncernu JUNKER 

 Zlepšíte si znalosti jazyků a získáte zahraniční zkušenosti 

 Získáte praxi v renomované strojírenské firmě světové úrovně 

 Stanete se součástí našeho příběhu, který začal v roce 1962  

 

 

Vize a poslání 



 Moderní, špičkovou audiovizuální technikou vybavené zázemí Akademie 

 Vysoký podíl praxe navázaný na získané teoretické znalosti 

 Získání Osvědčení o absolvování jednotlivých stupňů Technické Akademie 

 Stravování za zvýhodněné (zaměstnanecké) ceny 

 Ubytování (zdarma/dotované) hotelového typu (jednolůžkové pokoje) 

 

 

Co požadujeme? 

Technická Akademie E. Junkera 

 Aktivní a zodpovědný přístup ke vzdělávání 

 Pozitivní přístup k týmové k práci 

 Motivaci na sobě pracovat o odevzdat firmě to nejlepší ze sebe 

 

 

 

Co nabízíme? 



3-stupňový modul vzdělávání 

Montér – Kadet 

 
Absolvent SPŠ nebo SOU 

 

Musí perfektně zvládnout 

základy elektrotechniky a  

mechaniky, umět číst 

technickou dokumentaci, 

mít chuť se rozvíjet. 

 

Učí se cizí jazyky (němčina, 

angličtina, ruština) 

   

Montér – Junior 
 

1) Absolvent 1. stupně 

2) Současný zaměstnanec, 

který na sobě chce 

pracovat a chce se 

zlepšovat 

 

Praktická stránka probíhá na 

přípravě montáže a na 

koncové montáži pod vedením 

zkušenějších montérů. 

 

Postupně zvládá specifické 

know-how der firmy JUNKER 

 

Učí se cizí jazyky (němčina, 

angličtina, ruština) 

Montér – Specialista  

pro zahraniční zákazníky 

 

1) Absolvent 2. stupně   

      Technické akademie              

      E. Junkera + 1 rok praxe 

 

nebo 

 

2) Současný zaměstnanec, 

který na sobě chce pracovat 

a chce se zlepšovat 

 

 

Má perfektně zvládnuty 

odborné znalosti a dovednosti. 

 

 

Diagnostika chyb, výborná 

znalost všech systémů strojů, 

SW a HW systémy, dobré 

jazykové znalosti a umí jednat 

se zákazníky. 

 

 

1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň 

Jiné pracovní zařazení na klíčové pozici 
(Konstruktér, Elektrokonstruktér, referenti servisu, obchodníci, …) 
 

V průběhu vzdělávání na akademii budou účastníci seznámeni s prací 

ostatních oddělení firmy (kolečko). Po prvním stupni si vyberou nebo 

budou vybráni pro pozici ideálně odpovídající jejich schopnostem a 

profilu.  

Varianta – 2. stupeň 



Ve stroji - Pneumatika, hydraulika, konstrukce, 

přesnost obrábění Elektro HW, SW, … 



Rozvrh – pracovní náplň 

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek 

7.30 - 9.30 TB,  Přiklopil - 
Mechanika 
konstrukce 

J. Vintera - základy 
elektrotechniky 

ETB - SW, J. Horák 
Praktikum lehká 

mechanika 
Praktikum lehká 

mechanika 
9.30 - 10.30 Angličtina Angličtina Angličtina 

10.30 - 12.30 Němčina Němčina Němčina 

12.30 - 13.00 OBĚD OBĚD OBĚD OBĚD OBĚD 

13.00 - 15.00 ETB - HW, 
Buryánek/Fedrsel  

J. Vintera - základy 
elektrotechniky 

Teorie  obrábění (M. 
Sládek) 

Praktikum lehká 
mechanika 

Praktikum lehká 
mechanika 

15.00 - 16.00 

Komunikace 
QM, S. Pokorný 

techniky měření, 
jakost 



Zkoušky 



Praxe 



Odpověz si na pár otázek:   

Chceš dělat pořádnou „chlapskou“ práci a nebát se o budoucnost? 



 Chceš proniknout do zajímavého technického oboru? 

 Chceš vidět kus světa? 

 Chceš být pyšný, že znáš jak poctivé řemeslo, tak nové technické trendy? 

 

 Umíš se rozhodovat? 

 Umíš na sobě cílevědomě pracovat? 

 Umíš překonávat překážky? 

 

 

Jestli jsou odpovědi „ANO“ nebo „ASI ANO“ , pak určitě pošli přihlášku  

(životopis a motivační dopis) do 30. 6. 2015 na adresu: 

 

Ing. Zdeňka Kulhánková 

Technická akademie Erwina Junkera 

 

zdenka.kulhankova@junker.cz 

 

mailto:zdenka.kulhankova@junker.cz


Děkuji za pozornost 
 

Ing. Zdeňka Kulhánková 

Technická akademie Erwina Junkera 

Pardubická 332 

534 13 Holice  

 

E-mail: zdenka.kulhankova@junker.cz 

Mobil: 778 400 695 

 

mailto:zdenka.kulhankova@junker.cz

