Nabídka odborné bakalářské praxe pro studenty FT TUL
Název organizace poskytující odbornou praxi: UNUODESIGN s.r.o.
Adresa organizace:
Vožická 2103/25 - areál Dvořák
390 02 Tábor
ČESKÁ REPUBLIKA

Kontaktní osoba, funkce:
Petra Plemlová
Jednatel / majitel
Telefon, e-mail:
604 342 248
pplemlova@unuodesign.cz
Firemní koordinátor praxe (zodpovědná osoba, která se o studenta v průběhu praxe bude
starat), funkce:
Petra Plemlová
Telefon, e-mail:
604 342 248
pplemlova@unuodesign.cz

Web: www.unuo.cz a www.unuodesign.cz
Jsme firma s širokým spektrem práce. Materiály si necháváme vyrábět dle určených specifikací
v tuzemsku ale i zahraničí. Naší specializací jsou látky a produkty pro děti, splňující 258/2000 Sb.
O ochraně veřejného zdraví z 14. července 2000 a taktéž jsou ve shodě s vyhláškou 84/2001 sb. a
dalších souvisejících předpisů týkajících se metráže pro děti do tří let. Ve výrobě využíváme
zejména funkční materiály.
Výroba i prodej je realizován v naší produkci. Aktuálně prodáváme zboží do většiny evropských zemí.
Výroba je uskutečňována ve vlastním provozu od konstrukce po střihárnu a samotnou šicí dílnu,
využíváme také několik externích dílen v tuzemsku i zahraničí. Umístili jsme se v soutěžích Firma roku,
YE podnikatel roku, Podnikatelka roku, Technologická firma a další. Toho času patříme mezi největší
výrobce dětského textilu v ČR. Naší snahou je ve všech úrovních výroby až po marketing automatizace
procesů a využívání nejmodernějších technologií.

Téma, činnosti nabízené odborné praxe:
Konstrukce střihů.
Výroba prototypů.
Plánování výroby.
Designování návrhů, výběr galanterie, konečný branding.
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Kreslení designů.
Grafická příprava designů pro tisk.
Zadávání tisku přírodních i polyesterových materiálů.
Testování materiálů i produktů.
Realizace marketingových kampaní pro střední Evropu.
Výpočty normativů výrobků a dopad do ekonomiky podniku.
Datum uskutečnění odborné praxe:
Po dohodě.
Co můžete nebo plánujete studentům v rámci odborné praxe nabídnout?
Stravování
Ubytování (dle dohody)
Co od praktikanta, i v návaznosti na výše poskytnuté benefity, očekáváte?
Jsme velmi inovativní nadšená textilní firma hledající moderní trendy v textilním
průmyslu a nejlepším místem jsou dle nás právě studenti na fakultách a doufáme, že
třeba najdeme dalšího nadšence do našich řad.
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