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Oracle přijme v regionu EMEA 1 400 specialistů na prodej 
cloudových řešení 
 
Náborová kampaň probíhá mimo jiné i v Praze. Více než stovka nových obchodníků a 
investice do nových kanceláří podpoří silný rozvoj cloudového byznysu Oracle. 
 
Společnost Oracle oznámila, že v oblasti EMEA (Evropa, Blízký východ, Afrika) chce 
přijmout 1 400 odborníků na prodej cloudových řešení. Noví obchodníci sehrají klíčovou 
roli při růstu cloudového byznysu v tomto regionu.  
 
Nábor nových specialistů bude probíhat i v Praze, kde Oracle investuje nejen do zřízení 
více než stovky nových pracovních pozic, ale i do nových kanceláří. Kromě Prahy 
proběhne nábor cloudových obchodníků i v dalších pěti lokalitách napříč regionem 
EMEA: v Amsterodamu, v Dublinu, ve španělské Malaze a na Blízkém východě v Dubaji 
a Káhiře. Vedle náboru talentovaných specialistů z výše uvedených lokalit má 
společnost Oracle zájem získat kandidáty z celé oblasti EMEA. Jde přitom jak o zkušené 
obchodníky, tak i o mladé talenty s dvou až tří letou obchodní praxí.  
 
Nábor 1 400 nových specialistů na prodej cloudových řešení následuje po 
mnohamiliardové investici společnosti Oracle do vývoje nejkomplexnějšího portfolia 
cloudových služeb. Technologie Oracle pokrývají nabídku cloudových služeb v celé šíři, 
od poskytování spolehlivé infrastruktury po ty nejlepší podnikové aplikace. Společnost 
Oracle nabízí formou cloudu více než 600 různých aplikací; protože současně patří k 
předním dodavatelům hardwaru i softwaru provozovaného na vlastní infrastruktuře (on-
premise), může Oracle jako jediný dodavatel nabídnout zákazníkům hladké řízení 
celého prostředí jejich podnikového IT a současně jim pomáhat při přechodu na cloud. V 
posledním půl roce získal Oracle více než 1 500 nových zákazníků pro své služby SaaS 
a 2 100 nových zákazníků pro služby PaaS. 
 
„Oracle právě prožívá skutečně vzrušující období. Rozšiřujeme naše obchodní týmy, 
abychom mohli podpořit naše zákazníky při jejich digitální transformaci. Nabíráme proto 
1 400 schopných a ambiciózních profesionálů, kteří se stanou členy našeho týmu 
v Evropě, na Středním východě a v Africe,“ říká Loic Le Guisquet, prezident společnosti 
Oracle pro oblasti EMEA a APAC (východní Asie). „Hledáme dynamické a zapálené 
kandidáty, kteří pomůžou našim zákazníkům reagovat na současný digitální imperativ a 
připraví jejich podnikání na budoucnost. Hledáme lidi, kteří chápou největší trendy, jež 
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formují moderní byznys a technologie. Každý, kdo chce v rámci své kariéry zažít 
skutečný posun v technologiích, by měl přijít do Oracle.“ 
 
Josef Švenda, generální ředitel Oracle Czech, v této souvislosti uvádí: „Střední Evropa 
představuje pro společnost Oracle i cloud ohromnou příležitost. Zaměřujeme se proto na 
získání talentovaných obchodních expertů, abychom z této příležitosti vytěžili co nejvíce. 
Cloud je ideální podporou rychlého růstu podnikání. Máme radost, že můžeme využít 
naši energii a množství inovací v České republice a v celé střední Evropě k tomu, 
abychom našim zákazníkům pomohli najít v cloudu skutečný úspěch. 
 
Oracle plánuje nábor realizovat v následujících 15ti měsících. Podrobnější informace o 
nových kariérních příležitostech ve společnosti Oracle najdete na webu speciálně 
vytvořeném pro tuto náborovou kampaň: http://experience.oracle.com. 
 

O společnosti Oracle 

Oracle nabízí komplexní a plně integrovaný set cloudových aplikací a platformních služeb. Pro 

více informací o Oracle (NYSE: ORCL) navštivte www.oracle.com. 
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Ochranné známky 

Oracle a Java jsou registrované ochranné známky společnosti Oracle, anebo jejích dceřiných 

společností. Ostatní názvy mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků. 
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