Ing. Lukáš Hašek,
Absolvent oboru Elektrikář a následně maturitního oboru Elektrotechnika na naší škole
Kariérní růst:
Obchodně technický zástupce
Přípojnicové systémy Sivacon 8PS

Kde jste získal první profesní vzdělání a co Vás k této volbě
vedlo?
První profesní vzdělání jsem získal v Siemens, s. r. o.,
odštěpný závod Elektromotory Frenštát pod Radhoštěm –
kde jsem pracoval jako konstruktér. Po 6 měsících jsem se
vrátil
zpět
do
Mohelnice
do
Siemens
Busbar Trunking Systems Mohelnice na oddělení R&D –
jako
konstruktér
zákaznických
provedení.
U přípojnicových systémů
jsem
zůstal
do
současnosti. Jelikož jsem již během studia spolupracoval se
Siemens Elektromotory na diplomové práci, tak jsem se po
studiu rozhodl u elektromotorů zůstat.

Co bylo Vašim cílem a stále je v rámci profesního růstu?
Mým hlavním cílem je to, aby mě to, co dělám, bavilo a naplňovalo. Stále hledat nové výzvy a
posouvat se profesně dopředu. Za svoji profesní kariéru jsem vystřídal několik pozic, od výpočtáře
vinutí nové řady elektromotorů, přes konstrukci zákaznických provedení přípojnicových systémů,
řešení reklamací přípojnic až po jejich prodej a zákaznickou podporu v rámci České republiky.

Jak by měl dnes uvažovat mladý člověk na počátku své profesní dráhy? Co Vámi říká upotřebitelnost
na trhu práce?
Mladý člověk by měl určitě na začátku své profesní kariéry ke své práci přistupovat s pokorou a mít
chuť učit se nové věci a naslouchat zkušenějším kolegům. Trh práce prochází určitým vývojem a je
potřeba se přizpůsobit aktuálním požadavkům a trendům. Nikde není dané, že to, co vystuduji, budu
opravdu i dělat. Je důležité si najít nějaký směr, kterým bych se chtěl v profesní dráze ubírat. A
například větší společnosti, jako je Siemens nebo Hella, nabízí v rámci společnosti možnosti
profesního růstu, pokud má člověk chuť učit se novým věcem.

Doporučil byste Střední školu technickou a zemědělskou (dříve SOUE a ISŠT a SŠT) svým přátelům či
žákům 9. tříd?
Sám si vzpomínám na to, když jsem se měl v 9. třídě rozhodnout, co bych chtěl dělat. Není to určitě
jednoduché rozhodnutí, ale člověk se rozhodnout musí a něco zvolit. Já zvolil učební obor na tehdejší

ISŠT (dnes SŠTZ Mohelnice) a studium mě začalo bavit. Po dalších 2 letech nástavbového studia na
ISŠT jsem zakončil studium na VŠB-TU v Ostravě titulem Ing. Takže i to, že na začátku zvolím učební
obor, nemusí vždy znamenat, že studium skončí pouze výučním listem.
Za mě určitě můžu studium na Střední škole technické a zemědělské doporučit a rád vzpomínám na
čas strávený na této škole.

