Nabídka odborné bakalářské praxe pro studenty FT TUL
Název organizace poskytující odbornou praxi: Pleas a.s.
Adresa organizace: Havířská 144 / 580 01 Havlíčkův Brod / Česká Republika
Kontaktní osoba, funkce: Dagmar Heřmánková, referent personalistiky
Telefon, e-mail: e-mail: dagmar.hermankova@pleas.cz, phone: + 420 569 463 304
Firemní koordinátor praxe (zodpovědná osoba, která se o studenta v průběhu praxe
bude starat), funkce: dle tématu praxe bude pověřen vedoucí pracovník, který odbornou
praxi v naší společnosti povede
Telefon, e-mail:
Téma, činnosti nabízené odborné praxe:
Odborné bakalářské praxe nabízíme v oboru:
Návrhářství:
- např. vytvoření skupinky módního prádla a nočního prádla do kolekce pro mladé
Výroba oděvů a technické konfekce:
- např. vyzkoušet si aktivně šití, klasifikaci, balení a některé střihárenské operace;
vysvětlit můžeme náš způsob plánování, řízení výroby a výrobní systém.
Samozřejmě budeme rádi, když studenti přijdou se svým námětem, tématem
odborné bakalářské praxe, který u nás prokonzultujeme a potvrdíme, zda budeme
moci být studentům nápomocni při jeho zpracování.
Studentům můžeme zajistit exkurzi po výrobním centru naší společnosti.
Datum uskutečnění odborné praxe:
Termíny a rozsah odborné bakalářské praxe by byl stanoven na základě předchozí dohody,
minimálně s měsíčním předstihem (např. Návrhářství cca v květnu 2020), a také dle
potřeb studentů, kteří budou práci na dané téma zpracovávat. Vše bude záležet na
konkrétní domluvě a samozřejmě na pracovním zaneprázdnění pověřených vedoucích
pracovníků, kteří odborné praxe v naší společnosti povedou.
Co můžete nebo plánujete studentům v rámci odborné praxe nabídnout?
Studenti mohou navštěvovat naši závodní jídelnu v místě sídla společnosti (výběr cca z 5
druhů jídel).
Co od praktikanta, i v návaznosti na výše poskytnuté benefity, očekáváte?
Od studentů bychom vyžadovali potvrzení o studiu, před zahájením bezplatné odborné
praxe by byli proškoleni o BOZP a PO, GDPR a mlčenlivosti.
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