Nabídka odborné bakalářské praxe pro studenty FT TUL
Název organizace poskytující odbornou praxi: Hinrichs, s.r.o
Adresa organizace: Za potokom 17, Ľubotice 08006, Slovensko

Kontaktní osoba, funkce:
Martin Olejník, Konateľ
Telefon, e-mail: +421 0911 664 082; molejnik@hinrichs.sk
Firemní koordinátor praxe (zodpovědná osoba, která se o studenta v průběhu praxe bude
starat), funkce:
Ing. František Marcinčin
fmarcincin@hinrichs.sk
Telefon, e-mail:
+421 0903 369 611, fmarcincin@hinrichs.sk
Téma, činnosti nabízené odborné praxe:

Výroba oděvů a technické konfekce.
Technická příprava výroby - Příprava dokumentace
- Konstrukce střihů
- Polohování střihů
Technologická příprava výroby - Tvorba technologických předpisů a norem
Výrobní proces

Skladový proces

-

Stříhání materiálů
Šití a žehlení vystřihnutých dílů
Praní hotových kalhot
Žehlení a dokončování výrobků

-

Systém skladování a evidence výrobků
Balení a expedice

Datum uskutečnění odborné praxe:
Podle dohody.
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Co můžete nebo plánujete studentům v rámci odborné praxe nabídnout?
Nabízíme bezplatné ubytování v apartmánu v prostorách společnosti Hinrichs, s.r.o.,
stravování v podnikové jídelně jedenkrát za den a po dohodě možná i finanční odměna, jako
bonus v případě řádného plnění zadaných úkolů.
Co od praktikanta, i v návaznosti na výše poskytnuté benefity, očekáváte?
Očekáváme nové, nezatížené pohledy, invenci a kreativitu. Ochotu spolupracovat
a zodpovědnost. Vítaná znalost německého jazyka.
Jiné:
Při vzájemné spokojnosti možná i další spolupráce po ukončení vysokoškolského studia.
Možná nabídka pracovního poměru ve společnosti Hinrichs, s.r.o. Do budoucna možná také
praxe v mateřské firmě Hinrichs Bekleidungswerk Großefehn Německo a u partnerské
společnosti Bereznyanka LTD, V.Berezniv, Ukrajina.
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