Podnikat a růst
Jihočeská hospodářská komora

Jsme vám nablízku
využijte 9 oblastních
kanceláří po celém kraji.

Zjednodušujeme život podnikatelům
Jsme tu pro všechny firmy, včetně těch začínajících.

Měníme svět byznysu
buďte u toho s námi.

Obracet se na nás může i veřejnost a další subjekty. Současně podporujeme vzdělávání
a propojení s trhem práce, informujeme o podnikání a propojujeme veřejnou sféru s podnikatelskou.

Podnikat
a růst

Utváříme nejsilnější sdružení
podnikatelů na jihu Čech
v Jhk máme přes 1 100 členů.

Začínající firmy

Malé a střední firmy

Velké firmy

Začínajícím firmám
pomáháme se startem
podnikání od A až do Z
včetně propagace jejich
podnikání.

Nabízíme širokou
nabídku vzdělávání,
propagace,
získání kontaktů
a pomoc
při hledání nových
zaměstnanců.

Kromě mnoha dalších
služeb pomůžeme
velkým podnikům
s hledáním nových
zaměstnanců
i s udržením těch
stávajících.

Pomůžeme, zajistíme, vyřešíme
Kvalifikace
zaměstnanců

Propagace
firmy

Nejsme úřad, ani státní
instituce. Naši činnost určují
sami podnikatelé
a členské firmy Jhk.

Nábor mladých
kvalifikovaných
zaměstnanců

Na našich seminářích školíme
vaše zaměstnance a zvyšujeme
jejich odbornost.

Díky našim propagačním službám
se o vás dozví další firmy a subjekty
v Jihočeském kraji.
Pořádáme i mnoho networkingových
akcí, na kterých získáte nové kontakty
a obchodní příležitosti.

Propojíme vás se studenty škol
se zaměřením na odbornou výuku.
Získáte přístup k nadějným absolventům.

Využívejte výhod členství
Pravidelně vás
informujeme

Hledáme vám
zaměstnance

Propojujeme
a propagujeme
vaši firmu

Usnadňujeme získávání
nových pracovníků v ČR
i zahraničí.

Pomáháme vám nalézt
nové obchodní partnery
a propojíme vás navzájem.

Organizujeme Veletrhy
práce Jhk, propojujeme vás
se žáky a studenty, kteří
mohou nalézt uplatnění
ve vaší firmě, pořádáme
HR snídaně a networkingy
s personalisty.

Seznamte se na našich
akcích s dalšími firmami
v regionu, díky kterým
můžete získat partnery
a nové odběratele či
dodavatele.

Vaši personální poptávku
bezplatně zveřejníme na
webu impulsprokarieru.cz

„Velmi si ceníme skvělé
spolupráce s Jhk. Výrazně
se nám zjednodušilo
vyřizování agendy ohledně
zaměstnávání zahraničních
pracovníků.”
Miroslav Kos
personální ředitel
HOCHTIEF CZ a. s.
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„Oblíbili jsme si
networkingovou Ranní
kávu. Setkáváme se zde
s dalšími podnikateli,
se kterými si předáváme
zkušenosti a vzájemně
se inspirujeme.”
Petr Koritenský
statutární ředitel
Koritensky a. s.

Radíme vám

Školíme vaše
zaměstnance

Zviditelníme vaši firmu
i produkty, propojíme
vaše podnikání s aktivními
Jihočeskými firmami.
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Informace ze světa
podnikání hlídáme my,
vy se věnujte podnikání.

Využijte nabídky našich
seminářů nebo si nechte
sestavit akci na míru.

Připravujeme pro vás
semináře a workshopy dle
aktuálních témat a vašich
podnětů.

Organizujeme vzdělávací
akce v našich prostorách,
u vás ve firmě či online.

„Spolupráce s Komorou
je pro nás důležitá
především v oblasti
vzdělávání. Semináře
a školení jsou vždy výborně
zorganizované a mají
vysokou odbornou úroveň.”
Romana Antlová
vedoucí oddělení
personalistiky
EGEM s.r.o.

Vyřizujeme pro vás
certifikáty a výpisy
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Přinášíme vám aktuální
informace z oblasti
podnikání, podpor a dotací
pro firmy.

S partnery z ČR i zahraničí
se setkáte na informačních
akcích, výstavách
a veletrzích.

„Rádi využíváme
možnosti vzdělávat
naše zaměstnance na
odborných seminářích.
Přínosné jsou pro nás také
informace, které Jhk zasílá
svým členům.”
František Fošum
ředitel společnosti
BENTEX Automotive a.s.
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Vyberte si z našich
či externích odborníků
z různých oblastí podnikání.

Využijte konzultace
s odborníky a pravidelné
Komorové poradny se
specialistou.

Pokud jste v oblasti
podnikání noví, rádi vám
pomůžeme.

„Komora disponuje velkou
sítí firem i odborníků,
kteří nám předávají své
dlouholeté zkušenosti.
Jejich know-how dosahuje
regionální i mezinárodní
úrovně.”
Jaroslava Pongratz
manažerka poradenské
kanceláře
Dolní Bavorsko
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Využijte služeb našich
odborně proškolených
pracovníků při vyřizování
ATA karnetů, certifikátů
o původu zboží
a systému mýta.

Zjednodušte si přístup
k ověření dokladů na
pracovištích CheckPoint.

„Na Jhk oceňujeme
informační podporu.
Nejčastěji využíváme
služeb kontaktního
místa MYTOCZ.”
Stanislav Herch
finanční ředitel
Nicotrans a.s.
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Sdružení
cestovní ruch

Sdružení
doprava

V rámci klubů a sdružení vám pomáháme

Sdružení
textil

Buďte součástí
odborných klubů
a sdružení a ovlivňujte
podnikatelské
prostředí

Sdružení
stavebnictví

Klub techniky
a řemesel

IT klub

Klub marketingu
a reklamy

Klub
personalistů
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Reagujeme na
konkrétní potřeby
živnostníků i firem.

Informujeme
o aktualitách
v konkrétních
oblastech podnikání.

Pořádáme odborné
semináře, konference,
ale i diskusní
neformální setkání.
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Rozšiřujeme síť
institucí a odborníků
a propojujeme jejich
zájmy.

Podporujeme žádané
obory v rámci
jihočeského regionu.

Spolupracujeme
na odborné výuce,
workshopech a praxích
studentů.

To nejlepší z akcí se členy Jhk

Dobrodružství
s technikou
Zážitková výstava, která pomáhá
popularizovat techniku u dětí a rodičů.

Podporujeme a pořádáme odborné konference
a realizujeme vám akce na míru.

Burzy škol Jhk
Výstava středních škol, učilišť
a firem, která usnadňuje žákům
jejich volbu povolání.

Příměstské technické tábory
Program pro nejmenší, během kterého se děti
seznámí s řemeslem a technikou zábavnou
a nenáročnou cestou.

Podporujeme
textilní průmysl
Workshopy a zážitkové akce pro
děti a rodiče ze světa textilu.

Soutěž talentů T-PROFI

Impulsprokarieru.cz

Technická soutěž, která propojuje firmy
a vybírá ty nejlepší studenty, budoucí
kvalifikované zaměstnance.

Interaktivní vzdělávání žáků
a kariérových poradců dostupné
přímo ve vaší firmě.

Buďmistr.cz
Klademe si za cíl zlepšit povědomí
o řemeslných oborech ve stavebnictví,
zvýšit jejich prestiž a podpořit studium.

Vzdělávací projekty
Jhk pro firmy
Nabídka bezplatných kurzů pro
naše členy, díky nimž si zvýší
kvalifikaci a odbornost.

Společně se členy utváříme
#jihoceskepodnikani
Díky spolupráci s Jhk

Získáte nové kontakty.

Propojíte svůj byznys s dalšími podnikateli a firmami.

Budete všem více na očích díky kvalitní propagaci vaší firmy.

Vy podnikejte,
my vám pomůžeme růst.
Dostanete se k potenciálním kvalifikovaným zaměstnancům.
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Jsme vám nablízku
Sjednejte si s námi schůzku nebo zavítejte
rovnou na některou z našich devíti poboček.
Tábor

Milevsko
Písek

Strakonice

Jindřichův Hradec

Prachatice

Třeboň
České Budějovice

Český Krumlov
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Jihočeská hospodářská komora

Jsme součástí
silné sítě Hospodářské
komory České republiky,
která vyjednává lepší
podmínky pro firmy.

Vydala Jihočeská hospodářská komora v roce 2020
Grafický design: Čestmír Sukdol, www.brandi.cz | Tisk: INPRESS a.s. | Náklad: 2000 ks

