Nabídka odborné bakalářské praxe pro studenty FT TUL
Název organizace poskytující odbornou praxi: CityZen s.r.o.
Adresa organizace:
CityZen s.r.o.,
U Vodárny 949
537 01 Chrudim
www.cityzenwear.cz
Kontaktní osoba, funkce:
René Němeček, odpovědný za výrobu
Kristýna Pešková, produktová manažerka
Telefon, e-mail:
00 420 777 220641, rene.nemecek@cityzenwear.cz
00 420 605 878833, kristyna.peskova@cityzenwear.cz
Firemní koordinátor praxe (zodpovědná osoba, která se o studenta v průběhu praxe bude
starat), funkce:
Kristýna Pešková
00 420 605 878833, kristyna.peskova@cityzenwear.cz
Téma, činnosti nabízené odborné praxe:
Součástí praxe je:
-

Výpomoc na oddělení výroby (barvení, úprava, testování stálostí)
Plánování výroby (pomoc se zadáváním výrobních plánů)
Příprava DNA produktu (příprava výrobní technologie produktu)
Vývoj a konstrukce (pomoc se střihy, digitalizace)
Design a návrhářství (prostor pro kreativní možnosti)

Datum uskutečnění odborné praxe:
Dle dohody.
Co můžete nebo plánujete studentům v rámci odborné praxe nabídnout?
CityZen je česká firma, která vyrábí trika, polokošile, spodní prádlo, košile a ve vývoji má
mnoho dalších produktů. Naše produkty se vyrábí v ČR, kde se i realizuje vývoj. Naše
produkty prodáváme přes e-shop a síť kamenných obchodů. Nabízíme dynamické prostředí,
které zaujme každého mladého studenta.
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Co od praktikanta, i v návaznosti na výše poskytnuté benefity, očekáváte?
Samostatnost a spolehlivost. Zájem o práci v oboru.
Jsme český startup a vítěz soutěže HEUREKA SHOP ROKU 2020 – móda a odívání a jsme
otevřeni pro každého, kdo se chce s námi podílet na vývoji nových a zajímavých technologií.
Jiné:
Možnost budoucí práce v dynamickém a perspektivním kolektivu s možností kariérního růstu.
Možnost práce na DPP v případě společného zájmu.
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