Manuál
Jak upravit firemní profil
https://www.impulsprokarieru.cz/databaze-firem
https://www.impulsprokarieru.cz/profil/prihlaseni
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Krok 1
přihlášení/vytvoření účtu
Klikněte na tlačítko Přihlášení, které naleznete
vpravo nahoře v hlavním menu. Dále postupujte
následovně:

1) Firma není v databázi:
Pokud Vaše firma není v databázi, klikněte na
„Vytvořit profil“ a postupujte dle pokynů.
2) Nemám přihlašovací údaje, nebo nevím, kdo
profil firmy spravuje:
1) Přes tlačítko „Zapomněli jste heslo?“ se
dostanete na další stránku.
2) Klikněte na Ztratil jsem přístupy, nebo
potřebuji převzít správu již existujícího profilu
a systém Vám po vyplnění formuláře
vygeneruje nové přístupy.
* Z důvodu zabezpečení upozorňujeme na možnou
časovou prodlevu při vygenerování nových údajů.
Přístupy Vám budou aktivovány po schválení
pracovníkem JHK. Po aktivaci přístupů obdržíte
notifikační email.
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Krok 2
přihlášení/ztráta hesla
Klikněte na tlačítko Přihlášení, které naleznete
vpravo nahoře v hlavním menu. Dále postupujte
následovně:

1) Zapomněl/a jsem heslo.
Přes tlačítko „Zapomněli jste heslo?“ obnovíte
Vaše přihlašovací údaje a postupujete dle
bodu_1).
2) Mám přihlašovací údaje:
Zadejte přístupy, které používáte pro správu
účtu na webu a pokračujte v úpravě
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Úprava firemního profilu
Jakmile se přihlásíte do firemního profilu, můžete začít s
úpravami. V následujícím postupu vám doporučíme jak na to:
Změna hesla
Pokud jste si při registraci nastavili slabé heslo,
doporučujeme Změnit údaje účtu
Adresa provozovny

Po aktivaci checkboxu „Přidat adresu provozovny“ můžete
vyplnit údaje o vaší regionální provozovně. Nezapomeňte
správně vyplnit okres – údaj se generuje do filtrů.
Kontaktní údaje
Zkontrolujte, případně upravte základní kontaktní údaje vaší
společnosti.
Logo společnosti
Dále můžete nahrát logo vaší společnosti. Logo můžete
opakovaně měnit, ale prosíme dodržujte doporučené
formáty a velikost.
*šedivá pole není možné měnit, jedná se o údaje, které se
generují přímo z ARES. Pokud potřebujete nějaký údaj
opravit/doplnit, napište nám a my vše zařídíme.
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Základní údaje
Kontaktní osoba

Vyplňte údaje o kontaktní osobě. Telefonní čísla
je nutné vyplnit v mezinárodním formátu s
předvolbou +420.
Ekonomické údaje
Vyberte 1 až 3 skupiny předmětu podnikání, které
nejvíce vyhovují vaší podnikatelské aktivitě.
Následně vám formulář nabídne nejrelevantnější
předměty podnikání.
Představení společnosti
Popište stručně Vaši společnost, plány a vize do
budoucna a díky čemu jste úspěšní.

Vyplněné údaje doporučujeme průběžně ukládat,
případně zkontrolovat, zda se údaje správně
propisují na veřejnou část školního profilu.
Tlačítko pro uložení naleznete na konci stránky.
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Spolupráce se školou
Práce u nás

Popište výhody a benefity ve Vaší společnosti, můžete
vložit link na vaše kariérní firemní stránky. Vypisovat
nabízené pozice zde není nutné, tuto možnost máte v
dalších částech formuláře.
Naše spolupráce se školou
Pokud již máte fungující spolupráci s jihočeskými školami,
popište s jakými. Rozveďte, jak se školou spolupracujete,
případně jakou spolupráci školám nabízíte.
Vámi nabízené formy spolupráce se školou
Zatrhněte všechny relevantní možnosti, případně napište
jinou formu spolupráce se školou.

Vyplněné údaje doporučujeme průběžně ukládat,
případně zkontrolovat, zda se údaje správně propisují na
veřejnou část školního profilu.
Tlačítko pro uložení naleznete na konci stránky.
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Praxe, workshopy, volné pozice
V další části formuláře můžete vyplnit:

•

Nabídku praxe pro žáky

•

Nabídku volných pozic

•

Nabídku workshopů

Každý subformulář má svá povinná pole a pro jejich
uložení je nutné každý samostatně uložit.
Vytvořenou nabídku je možné následně „Upravit“,
případně odstranit.
Vyplněné údaje doporučujeme průběžně ukládat,
případně zkontrolovat, zda se údaje správně propisují na
veřejnou část školního profilu.
Tlačítko pro uložení naleznete na konci stránky.
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Nabídka praxe pro žáky – 1/2
Název pozice
Napište co možná nejvýstižnější název pozice, pro kterou
můžete nabídnout praxi.
Skupina oborů
Vyberte, pro které skupiny oborů je vámi nabízené místo
na praxi vhodné.
Náplň praxe
Stručně popište, jakou práci od praktikanta očekáváte.
Snažte se být prosím maximálně upřímní.
Požadujeme
Napište, jaká máte od praktikantů očekávání. Pro mnohé z
nich je to poprvé, kdy se setkávají s „personálním“
inzerátem – snažte se tedy volit takový popis, aby tomu
žáci rozuměli.
Benefity
Nebojte se popsat cokoli, co považujete za přidanou
hodnotu praxe ve vaší společnosti. Může to být možnost
práce v prestižní nadnárodní korporaci, nebo třeba
možnost stravování v závodní jídelně. Jde hlavně o to, aby
škola i žáci měli představu co očekávat.
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Nabídka praxe pro žáky – 2/2
Místo výkonu
Často se stává, že místo praxe není shodné se sídlem
firmy, proto je nutné všechny údaje vyplnit.
Kontaktní osoba
Uveďte kontakt skutečně na osobu, která má u vás
agendu na starosti. Jen tak bude komunikace maximálně
efektivní.

Nezapomeňte vše uložit přes tlačítko Pokračovat

Pro správné uložení doporučujeme průběžně ukládat
každý jednotlivý subformulář.
Tlačítko pro uložení naleznete na konci stránky.

Pokud použijete „Uložit a přejít na firmu“ můžete hned
zkontrolovat, jak se vyplněné údaje zobrazují pro
návštěvníky webu.
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Nabídka volných pozic – 1/2
Název pozice
Napište co možná nejvýstižnější název pozice, pro kterou
můžete nabídnout praxi.
Skupina oborů
Vyberte, pro které skupiny oborů je vámi nabízené místo
na praxi vhodné.
Náplň práce
Stručně popište pracovní náplň. Snažte se být prosím
maximálně upřímní. Pokud je pozice vhodná pro
absolventy, uveďte to.
Nabízíme
Nebojte se popsat cokoli, co považujete za přidanou
hodnotu práce ve vaší společnosti. Popište firemní
benefity, zaměstnanecké výhody apod. Pokud je to
relevantní, můžete uvést i platové podmínky.
Požadujeme
Napište, jaká máte od uchazečů očekávání. Pokud je
nabízená pozice vhodná pro absolventy, zohledněte
prosím své požadavky jejich možnostem….
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Nabídka volných pozic – 2/2
Místo výkonu
Uveďte adresu místa výkonu nabízené pozice. Dále typ
úvazku, požadované vzdělání, popř. plat a firemní
benefity.
Kontaktní osoba
Uveďte kontakt skutečně na osobu, která má u vás
agendu na starosti. Jen tak bude komunikace maximálně
efektivní.
Nezapomeňte vše uložit přes tlačítko Pokračovat

Pro správné uložení doporučujeme průběžně ukládat
každý jednotlivý subformulář.
Tlačítko pro uložení naleznete na konci stránky.

Pokud použijete „Uložit a přejít na firmu“ můžete hned
zkontrolovat, jak se vyplněné údaje zobrazují pro
návštěvníky webu.
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Nabídka workshopů – 1/3
Na našem webu nabízíme širokou škálu workshopů pro
žáky ZŠ/SŠ, ale i pro jejich učitele. Pokud vaše společnost
umí takový workshop nabídnout, stačí jej zapsat do
vašeho profilu a je možné, že již příště navštívíme právě
vaši firmu.
Název workshopu
Napište co možná nejvýstižnější název workshopu, aby
bylo již z názvu patrné o jaký workshop se jedná, např.
„Malířem na jeden den“.
Maximální počet účastníků
Standardně pořádáme workshopy pro celé třídy, což bývá
skupina 20 až 30 osob. Pokud ale máte jiné požadavky,
uveďte je do formuláře.
Skupina oborů
Vyberte, pro jaké žáky je vámi nabízený workshop vhodný.
Pro koho je workshop vhodný
Vyberte ze seznamu vhodnou cílovou skupinu
Délka akce
Vyberte ze seznamu časové rozmezí

Forma
Vyberte, zda jde o prezenční, nebo distanční formu
Zaměření akce
Vyberte ze seznamu oblasti, které nejvíce odpovídají.
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Nabídka workshopů – 2/3
Předpokládaný průběh
Popište, jak by mohl workshop u vás vypadat, co můžeme
vidět, co bude možné si vyzkoušet apod.
Jaké u nás najdete profese
Většina našich workshopů je zaměřena na poznávání trhu
práce. V případě, že je to relevantní, popište s jakými
profesemi se mohou žáci během workshopu/exkurze u
vás ve firmě setkat.
Co je třeba připomenout
Máte nějaké speciální požadavky? Například, že před
vstupem do vašeho firemního provozu se musí žáci
otestovat apod.? Nabízíte parkování v místě prohlídky?
Zkrátka uveďte vše, co vám přijde podstatné.
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Nabídka workshopů – 3/3
Místo konání
Uveďte adresu místa konání nabízeného workshopu.
Kontaktní osoba
Uveďte kontakt skutečně na osobu, která má u vás
agendu na starosti. Jen tak bude komunikace maximálně
efektivní.
Fotogalerie
Nahrajte fotky z již realizovaného workshopu, nebo jen
vaše firemní fotky.
Nezapomeňte vše uložit přes tlačítko Pokračovat

Pro správné uložení doporučujeme průběžně ukládat
každý jednotlivý subformulář.
Tlačítko pro uložení naleznete na konci stránky.

Pokud použijete „Uložit a přejít na firmu“ můžete hned
zkontrolovat, jak se vyplněné údaje zobrazují pro
návštěvníky webu.
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Online Burza škol JHK
Tuto část profilu mají aktivní pouze partneři Jhk,
kteří se zapojili do Burzy škol JHK.
V systému jsme pro Vás připravili vzorový zápis,
který si můžete libovolně upravit:
1. Vyberte platformu (TEAMS, ZOOM, GOOGLE),
ve které bude vaše škola vysílat.
2. Vložte odkaz na návod pro žáky dle zvolené
platformy, případně můžete ponechat odkaz
bez úpravy, na stránku
https://www.burzyskol.cz/pro-zaky-a-rodice ,
kam jsme základní instrukce již umístili.
3. Do každého pole s textem „přihlásit se“
(celkem 9), vložte vygenerované odkazy z
vámi preferované aplikace.
4. Uveďte kontakt na zástupce firmy, který bude
zodpovědný za průběh online burzy a žáci se
na něj mohou obracet v souvislosti se zájmem
o studium.
5. Doporučujeme uvést i kontakt na zástupce
firmy, který účastníkům poskytne technickou
podporu v případě komplikací při připojení.
Nezapomeňte údaje uložit!
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Fotogalerie + Video
Fotogalerie
• vkládejte obrázky v některém z formátů jpg, png, gif, svg o
vel. max 5 MB
• obrázky je možné nahrát i hromadně přetažením z počítače
Videa
Pro uveřejnění videa na našich stránkách je nutné mít video
nejdříve uveřejněné na YouTube.
Jak získám kód YouTube videa?
1. Na www.youtube.com najděte své vybrané video.

2. Klikněte na „sdílet“
3. Následně se Vám otevře okno, které Vám vygeneruje odkaz.
Na obrázku vidíte odkaz https://youtu.be/K6CyguGYQ0A.
4. Kód, který musíte zadat ve formuláři do pole „Youtube kód“
je poslední soupis písmen a číslic uvedený za lomítkem. V
tomto případě se jedná o: K6CyguGYQ0A.

5. Do formuláře napište požadovaný název videa – ten se
zobrazí na veřejném profilu firmy. Tímto způsobem můžete
vložit libovolný počet videí.
Nezapomeňte na průběžné ukládání!
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Výborně,
pokud jste došli až sem,
máte připravený firemní profil.
Přejeme Vám úspěšnou spolupráci se školami a mnoho šikovných absolventů.
Tým Jihočeské hospodářské komory a partnerů
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