Nabídka odborné bakalářské praxe pro studenty FT TUL
Název organizace poskytující odbornou praxi: Z-STYLE CZ a.s.

Adresa organizace: Šedesátá 7015, Zlín

Kontaktní osoba, funkce:
Kateřina Charvátová, HR specialist

Telefon, e-mail:
+420 731 690 628, charvatova.katerina@z-style.eu
Firemní koordinátor praxe (zodpovědná osoba, která se o studenta v průběhu praxe bude
starat):
Kateřina Charvátová
Telefon, e-mail:
+420 731 690 628, charvatova.katerina@z-style.eu
Téma, činnosti nabízené odborné praxe:
Společnost Z-STYLE se zabývá vývojem a distribucí pracovní a volnočasové obuvi a oblečení.
K dispozici máme i vlastní testovací laboratoř, kde najdete 14 přístrojů na testování (např.
testování stálobarevnosti, vodního sloupce, pevnosti a tažnosti materiálu atd.). Přesto, že jsme
odborníky hlavně na obuv, máme vlastní značku pracovního a volnočasového oblečení
PROMACHER. Studentům jsme schopní ukázat práci ve vývojovém oddělení, aby zjistili, jak
v praxi funguje vývoj nového produktu, od prvního návrhu, přes výběr materiálů a střihů,
objednání vzorků a zadávání do výroby. Dále můžeme nabídnou praxi i v rámci našeho
marketingového oddělení. Více o nás a co přesně děláme, můžete zjistit na našich webových
stránkách www.z-style.cz.
Datum uskutečnění odborné praxe:
Dle domluvy.
Co můžete nebo plánujete studentům v rámci odborné praxe nabídnout?
Naše společnost má moderně zařízené prostory. K dispozici máme kuchyňku, kde si může
student ohřát jídlo, nachystat si občerstvení.
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Co od praktikanta, i v návaznosti na výše poskytnuté benefity, očekáváte?
Od praktikanta očekáváme iniciativu, kreativitu a jasnou vizi toho, jaké činnosti si chce
vyzkoušet. V případě prokazatelného přínosu je možná finanční odměna.
Jiné:
Po domluvě je možná spolupráce na bakalářské nebo magisterské práci. Možná i dlouhodobá
spolupráce.
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