Nabídka odborné bakalářské praxe pro studenty FT TUL
Název organizace poskytující odbornou praxi: Decasport s.r.o. (DECATHLON)
Adresa organizace: Türkova 1272/7, Chodov, 149 00 Praha
Místo výkonu praxe: Decathlon, Sousedská 625, Liberec 460 01
Kontaktní osoba, funkce: Martin Bondue, ředitel
Telefon, e-mail: +420 485 213 400, martin.bondue@decathlon.com
Firemní koordinátor praxe (zodpovědná osoba, která se o studenta v průběhu praxe bude
starat), funkce:
vedoucí oddělení (bude specifikováno při domluvě praxe)
Téma, činnosti nabízené odborné praxe:
Vyzkoušíš si u nás každodenní práci sportovního poradce - od příjmu zboží přes úpravu regálu
až ke kontaktu se zákazníky. Dostaneš také na starost sportovní úsek, který budeš mít kompletně
pod palcem a budeš za něj zodpovědný/á. Mimo to ti nabízíme možnost testovat vybrané
produkty v praxi a účastnit se školení se zaměřením na technické parametry výrobků, materiály
a jejich funkčnost. Díky tomu materiálům lépe porozumíš a budeš znát jejich využití.
Datum uskutečnění odborné praxe:
Studenti se mohou zapojit kdykoli v průběhu roku po předchozí domluvě s určeným
koordinátorem praxe.
Co můžete nebo plánujete studentům v rámci odborné praxe nabídnout?
Nabízíme ti plnění praxe v přátelském a sportovním prostředí, ve kterém tě to bude jednoduše
bavit. K časovému rozvrhnutí práce jsme vstřícní a zvolíš si ho dle potřeby ty sám. Tvou
hlavní náplní práce bude radit zákazníkům - sportovcům, učit se novým věcem v oblasti sportu
a sportovního vybavení a rozvíjet své schopnosti. Můžeš se těšit na týmové meetingy,
společný sport každý měsíc a také na podporu od svého lídra. A když to bude dávat smysl tobě
i nám, můžeme si plácnout na spolupráci nad rámec tvé praxe! Třeba zjistíš, že chceš svou
kariéru nastartovat právě u nás.
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Co od praktikanta, i v návaznosti na výše poskytnuté benefity, očekáváte?
Praxe ve firmě Decathlon je vhodná pro sportovce, kteří mají týmového ducha. Zodpovědnost a
ochota jsou naše základní hodnoty a očekáváme je od každého člena našeho týmu. Pokud jsi
komunikativní, baví tě sport a práce s lidmi, neváhej se ozvat a určitě se dohodneme na spolupráci
😊.
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