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Vážení študenti,  

 

spoločnosť sféra, a.s., si vás dovoľuje osloviť s ponukou na výnimočnú spoluprácu. 

 

Špeciálne, pre vás študentov Univerzity Komenského v Bratislave, sme pripravili možnosti, ako 

uplatniť svoje vedomosti v praxi a získať skúsenosti v oblasti vývoja softvéru pre významné 

spoločnosti. 

 

Naša spoločnosť, sféra, a.s., pôsobí v oblasti energetiky, dopravy a priemyslu, kde poskytuje 

svojim zákazníkom komplexné služby v rámci celého životného cyklu informačných systémov. Medzi 

našich významných a dlhodobých zákazníkov sa radia také spoločnosti ako SEPS, a.s., OKTE, a.s., 

SE, a.s., Slovnaft, a.s., Duslo, a.s., Slovnaft Petrochemicals, s.r.o., Slovenské elektrárne, a.s., 

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Železnice slovenskej republiky a ďalšie. 

 

Získanie praxe pre budúce zamestnanie nie je vždy jednoduché a prvým krokom môže byť 

práve spoločná spolupráca v rámci stáže, brigády, alebo odbornej praxe. Pod vedením 

kvalifikovaných pracovníkov, ktorí vám na základe svojich skúseností poskytnú pomoc a podporu  

získate zaujímavý základ do vášho pracovného života.  

 

Podpora talentovaných študentov  je v spoločnosti sféra, a.s. považovaná za jednu z kľúčových 

činností. Pre bližšie informácie si prosím prezrite dokumenty uvedené v prílohe, týkajúce sa 

aktuálnych profilov profesií, ktoré v našej spoločnosti uvítame. 

 

Pre bližšie informácie ohľadom spolupráce, stáže, praxe príp. brigády ma neváhajte 

kontaktovať. 

 

Tešíme sa na vás v našich nových priestoroch Twin City. 

 

 

„...priestor pre váš úspech
®
...“ je našou registrovanou značkou 

 

 

 

 

Mgr. Lucia Hacurová 

manažérka pre komunikáciu 

 

sféra, a.s.  

Karadžičova 2 

811 08  Bratislava 

tel.: +421 (2) 502 13 142 

mobil: +421 (904) 430 629 

lucia.hacurova@sfera.sk 

www.sfera.sk 

http://www.sfera.sk/
http://www.sepsas.sk/
http://www.okte.sk/
http://www.slovnaft.sk/
http://www.duslo.sk/
http://slovnaft.sk/en/
http://www.seas.sk/
http://www.zssk.sk/
file://sfera.sk/dfs/Dokumentacia/UE/Zamestnanci_UE/Hacurova_Lucia/HR/vzory/UV_dni_prilezitosti/lucia.hacurova@sfera.sk
http://www.sfera.sk/sk.aspx

