Nabídka odborné bakalářské praxe pro studenty FT TUL
Název organizace poskytující odbornou praxi: Petit Lulu, s.r.o.
IČ 03659054

Adresa organizace: Ladova 199/20, 466 05, Jablonec nad Nisou

Kontaktní osoba, funkce: Simona Strnádková HR a kvality manager

Telefon, e-mail: + 420 601 001 266, simona.strnadkova@petitlulu.cz

Firemní koordinátor praxe (zodpovědná osoba, která se o studenta v průběhu praxe bude
starat), funkce:
Simona Strnádková HR a kvality manager
Telefon, e-mail: +420 601 001 266, simona.strnadkova@petitlulu.cz
Téma, činnosti nabízené odborné praxe:
Praxi můžeme nabídnout v těchto oborech:
-

-

přípravář/ka v textilní výrobě - student si při této činnosti vyzkouší předpřípravu před
následným šitím, rovnání střihů, lepení střihů, patentkování na profesionálním stroji,
přišívání suchých zipů na automatu. Seznámení se s materiály a jejich vlastnostmi
práce na střihárně - zde je možnost prohlédnout si střihy a zkusit si práci na střihacím
cutteru, popřípadě je možné prohlédnout si ruční stříhání na pile
šití - vyzkoušení šití na průmyslových strojích různého typu
možnost nahlédnout na grafickou práci, úprava fotek, vkládání na náš e-shop

Datum uskutečnění odborné praxe:
Po domluvě. Ve 4/2021 bude probíhat stěhování firmy do větších prostor.
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Co můžete nebo plánujete studentům v rámci odborné praxe nabídnout?
Studentům v rámci odborné praxe můžeme nabídnout kávu a vodu zdarma, slevu na naše
výrobky.
Co od praktikanta, i v návaznosti na výše poskytnuté benefity, očekáváte?
Od praktikanta očekáváme chuť se učit a vzdělávat. Pečlivost a spolehlivost.
Jiné:
pár vět o firmě..
Petit Lulu, s.r.o. je mladá ryze česká firma.
Zabývá se především výrobou moderních dětských látkových plen a doplňků jak pro miminka,
tak pro ženy, maminky.
Pro ženy vyrábíme hygienické produkty jako odličovací tampony, hygienické vložky.
Pro kojící maminky vložky do podprsenky.
Máme vlastní šicí dílnu v Jablonci nad Nisou a provozujeme e-shop www.petitlulu.cz
V současné chvíli naše výrobky prodáváme převážně do zahraničí. Jedná se o zhruba o 70%
naší celkové produkce.
V dubnu se budeme stěhovat do větších prostor. V současné chvíli zaměstnáváme přes třicet
zaměstnanců.
Našimi cíli je stálé zdokonalování, nákup dalších strojů, péče o zákazníka a další růst v oblasti
ZERO WASTE.
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