Nabídka odborné bakalářské praxe pro studenty FT TUL
Název organizace poskytující odbornou praxi: DUP-družstvo
IČ: 00028754
Web: www.dup.cz
Adresa organizace: Řemenovská 1999, 393 01 Pelhřimov
Kontaktní osoba, funkce:
Ing. Miroslav Kerouš, ředitel
Telefon, e-mail:
565 353 100, 725 040 203
kerous@dup.cz
Firemní koordinátor praxe (zodpovědná osoba, která se o studenta v průběhu praxe bude
starat), funkce:
Alice Kopicová, sekretariát družstva
Telefon, e-mail:
565 353 103, 728 605 598
Téma, činnosti nabízené odborné praxe v závodě GALA:
-

Vývoj, vzorování nových výrobků
Technická příprava výroby, tvorba a rozpis zakázkových postupů na ERP KARAT
Střih, výsek a příprava textilních, kožených a jiných dílců
Obsluha šicích, svařovacích a jiných strojů
Obchodní agenda: kooperační zakázky, dodávky pro velko a maloodběratele
Obsluha a rozvoj e – shopu, obchodní strategie, kalkulace a marketing

Datum uskutečnění odborné praxe:
Červen, srpen, září 2022 - dle dohody
Rozsah praxe: 2 týdny
Co můžete nebo plánujete studentům v rámci odborné praxe nabídnout?
Ubytování na hotelové ubytovně v docházkové vzdálenosti: 150 Kč /noc.
Stravování: oběd za 20 Kč.
Při kladném přístupu k zadávaným úkolům možná finanční odměna.
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Co od praktikanta, i v návaznosti na výše poskytnuté benefity, očekáváte?
-

Aktivní zájem o výrobní a obchodní postupy.
Seznámení se a využívání disponibilních strojů a technologií.
Náměty na racionalizaci a optimalizaci výrobních procesů.

Jiné:
DUP- družstvo bylo v Pelhřimově založeno v roce 1945 a v současné době má tři divize: KOVO:
Kovovýroba, GALA: Textilní a kožená galanterie a PIVO: Pivovar POUTNÍK.
Divize GALA vyrábí obchodní, kosmetické, kadeřnické a speciálních kufry, organizéry a spisové
desky. Dále manikúrní a pedikúrní soupravy v různém provedení a vybavení. Montážní
brašny pro různá řemesla, přepravní a poštovní kabely a nákupní tašky, kožené batohy a tašky.

Výroba pouzder a obalů pro nástroje a přístroje. Reklamní a prezentačních předměty
kožené galanterie. Šití dílů a součástí sedaček pro automobilový, letecký a nábytkářský
průmysl a pro výrobce zdravotnických pomůcek.
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