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Praxe v dm
Učni a studenti SŠ/VŠ

Praxe v mezinárodní 
společnosti ti může 
vylepšit tvé CV  
a nabyté zkušenosti 
ti pomohou získat 
dobré pracovní 
místo nebo dokonce 
zajistí pracovní 
smlouvu přímo  
s dm.

Studovat neznamená jen sedět nad knihami a učit se 
teorii. Pojď se s námi naučit, jak „chutná reálný 
život“. Společně s lidmi z dm, s mentory, kouči 
a školiteli, kteří již mají bohaté pracovní zkušenosti 
a kteří je s tebou, i s ostatními studenty, budou rádi 
sdílet. Už  během tvého studia budeme mít možnost 
společně propojovat studium s praxí. Od prvního dne 
nemusíš být dokonalý/-á. Neustále se totiž vyvíjíme, 
nejen profesně, ale také osobně. 
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Co ti v dm  
můžeme nabídnout?
... můžeš získat praxi v prodejně,  
... realizovat svou studentskou praxi v administrativě nebo v logistice, 
...  stát se plnohodnotnou součástí týmu a získat odborné zkušenosti  

nejenom ve svém studijním oboru,
...  seznámit se s firemní kulturou a celým chodem mezinárodní společnosti,
... podílet se na konkrétních činnostech a na odborných úkolech,
... účastnit se seminářů/workshopů/porad/schůzek,
... přizpůsobit si docházku na praxi svým časovým možnostem,
...  společně s naší podporou napsat svou bakalářskou  

nebo diplomovou práci, 
...  se svými spolužáky se podílet na specializačních projektech,
...  nahlédnout i na práci spolupracovníků v celém dm
...  a stíhat zábavu s přáteli díky flexibilní pracovní době.

 

 

ALENA,  

VEDOUCÍ SKUPINY  

KOMUNIKACE 1,  

MARKETING & NÁKUP

„Počáteční obavy kvůli  
zaškolování praktikujících 
studentů a časová nároč-
nost i nutné organizační 
změny v týmu jsme zprvu 
vnímali jako nepříjemnou 
překážku. Ale vyplatilo se 
ji překonat. Čas věnovaný 
zaškolení praktikantů byl 
věnovaný opravdu správně. 
Potvrzuje to zejména 
skutečnost, že právě jedna 
ze  studentek se stala ihned 
po zakončení studia trvalou 
součástí a posilou našeho 
týmu.“ 



Studuješ obor, který vyžaduje 
praxi v obchodě? V rámci 
studia se již poohlížíš po tom 
správném místě, kde by se ti 
podařilo načerpat co nejvíce 
praktických zkušeností?  
Zajímáš se o produkty 
v oblasti krásy a péče o tělo 
a pleť, zdravé výživy, péče 
o dítě nebo domácnosti?  
Jsi komunikativní a spole- 
čenský/-á, máš v sobě  
„obchodníka“ a chceš toto 
vše zužitkovat v praxi?  
Pak je dm tím pravým  
místem pro tvoji praxi.

V prodejně dm  
BUDE VÝHODOU  

TVÁ KOMUNIKATIVNOST,  
TVŮJ ZÁJEM O ZÁKAZNÍKA.  

BUĎ OBCHODNÍK  
A TÝMOVÝ HRÁČ.  

Zájem o drogistické zboží  
a současné trendy  

je vítán.

Tvá praxe bude nastavena podle  
konkrétního vzdělávacího plánu  
s ohledem na tvůj studijní obor,  
na podmínky školy a na tvé vlastní 
potřeby. Pravidelná hodnocení podpoří 
tvoji individuální úroveň vzdělání.  
Celý průběh praktického studia  
a tvé úkoly budou vždy naplánovány 
s ohledem na tvé silné stránky,  
abychom dokázali co nejvíce rozšířit 
tvé znalosti a dovednosti z pracovního 
světa.

PRAXE  
S JASNÝMI CÍLI
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Mentoři/kouči/školitelé mají během  
tvé praxe velmi důležitou roli.  
Jsou tu pro tebe! Společně s tebou  
určují tvé studijní i pracovní cíle,  
poskytují ti zpětnou vazbu a podporují 
tě tak, abys úspěšně dokončil studium 
a současně získal co nejvíce zkušeností 
z pracovního života. 

OSOBNÍ PODPORA  
A INDIVIDUÁLNÍ  
PŘÍSTUP 

Společně se během tvé praxe  
v prodejně zaměříme na:

... prodejní dovednosti a zbožíznalství,

... pravidla komunikace se zákazníkem,

... vnímání zákaznických potřeb,

... celkový chod prodejny dm,

... práci a komunikaci v týmu spolupracovníků,

... firemní kulturu.

ZAJÍMAVÉ?
Více informací získáš na 

www.dm.cz.

JSME TADY  
PRO TEBE

LUCIE, 

VEDOUCÍ PRODEJNY, 

PLZEŇ

„Mít na prodejně učně je pro mne 
vždy výzva, velký přínos a čest, 
že  mohu mladým lidem předat 
své zkušenosti, a to nejen ty 
pracovní, ale i životní. Jsem ráda, 
že  je mohu podporovat, motivo-
vat, učit. Usnadnit jim jejich cestu 
pracovním životem. I já sama se 
tak mohu naučit mnoho nového.“  
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MARTINA,  

ABSOLVENTKA VŠ,  

MARKETING & NÁKUP

Centrální správu dm najdeš 
v Českých Budějovicích, logis-
tické centrum kousek od Jihlavy 
a velkoobjemový sklad v Divišově 
u Prahy. Tady všude pracují lidé 
v administrativě. Pokud si tedy 
během studia chceš  
vyzkoušet práci v kanceláři 
a zjistit, zda tě bude bavit  
pracovat pro mezinárodní 
společnost, máš jedinečnou 
příležitost! V dm můžeš velmi 
jednoduše propojit teorii s praxí, 
budeš mít spoustu příležitostí 
přijít se svými nápady a pomoci 
s projekty. To vše společně  
s týmem dm a i s ostatními  
studenty, kteří se rozhodnou 
také realizovat svou praxi v dm.

STUDENTI 
STŘEDNÍCH  
A VYSOKÝCH ŠKOL

Spolupráce v dm znamená 
také dialog, naslouchání, 
rozhovory, hodnoticí zpětné 
vazby, schůzky s ostatními  
studenty. V neposlední řadě 
také komunikaci s tvým 
mentorem/koučem, který je tu 
pro  tebe, kdykoli budeš potře-
bovat a podpoří tě v osobním 
rozvoji. Dohodneme se, jak 
často se budeme setkávat.  
Rytmus rozhovorů je přizpůso-
ben stupni tvé samostatnosti.  
Taková je firemní kultura v dm. Sp
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ZÁKLADNÍ  
ZNALOSTI MS OFFICE  

A NĚMECKÉHO JAZYKA 
 jsou pro studenty SŠ a VŠ  
v administrativě výhodu.

„Praxe v dm mi dala příle-
žitost prohloubit si znalosti 
získané ve škole. Díky praxi 
jsem získala zaměstnání, 
ve kterém se cítím dobře. 
Mohu říci, že všichni lidé 
v dm ke mně byli, a dodnes 
jsou vstřícní a ochotní mi 
cokoliv vysvětlit a podpořit 
mé rozhodnutí.“ 



KRISTÝNA, 

STUDENTKA VŠ, PRAXE 

MARKETING & NÁKUP. 

Můžeme být společností, která tě maximál-
ně podpoří. Dodá ti podklady pro praktic-
kou část, zrealizuje osobní schůzku s kom-
petentní osobou, která ti zodpoví všechny 
tvé otázky k tématu. A v řadách našich 
spolupracovníků můžeme najít i vhodného 
oponenta tvé závěrečné práce. Obrátit 
se na  nás můžeš i při práci na  ostatních 
studentských projektech.

DIGITALIZACE  
V UČENÍ A PRÁCI

SEMINÁŘE, 
WORKSHOPY, 
E-LEARNING

„Studentská praxe v dm 
mi rozšířila obzory: již vím, 
jak ve skutečnosti funguje 
velká mezinárodní firma. 
Přínosem pro mě rozhodně 
byla i možnost zúčastnit 
se interních vzdělávacích 
seminářů a workshopů.“ 

Pro každodenní práci v administrativě 
i v prodejnách dm tě vybavíme vším 
potřebným, abychom ti mohli co nejlé-
pe ukázat skutečný pracovní svět a vše, 
co  s ním souvisí. Náš program interního 
vzdělávání spolupracovníků dá i tobě mož-
nost samostatného vyhledávání důležitých 
informací pro tvůj osobní i profesní rozvoj. 
Ať tě zajímá jakékoliv téma, v našem  
vzdělávacím systému najdeš mnoho 
zajímavých e-learningových programů, 
seminářů a workshopů. 

PŘIPRAVUJEŠ  
SVOU ZÁVĚREČNOU 
PRÁCI?

┎┎



Jdeš do toho s námi? 

... DOMLUV SE VE ŠKOLE
Přehled škol, se kterými již  
spolupracujeme, najdeš na  
www.dm.cz. Pokud ještě není tvoje 
škola v seznamu spolupracujících 
škol a ty přesto chceš vykonávat 
svou praxi v dm, neváhej nás  
kontaktovat. Vše má své řešení!

... CO ZA TO?
Propojíš teorii s praxí, budeš  
pracovat v příjemném a čistém 
prostředí, na konkrétních úkolech  
a v super týmu. Vyzkoušíš si,  
zda je práce v dm tvou vysněnou. 
Můžeš si již v době studia „otevřít 
pomyslné dveře“ do společnosti 
dm. Pokud tě práce bude bavit 
a pokud budeme i my s tebou  
spokojeni, rádi tě po skončení  
studia přivítáme v našem týmu.

... KONTAKTUJ NÁS
Centrální správa dm, tel. 387 748 111 
Jeronýmova 1485/19, 370 01 České Budějovice

Resort lidských zdrojů, oddělení Rozvoje organizace
Ludmila Nováková, tel. 387 748 652 
e-mail: Ludmila.Novakova@dm.cz
Nebo se registruj na www.dm.cz.

┎┎

LUDMILA,  

RESORT LIDSKÝCH 

ZDROJŮ

„Podpoříme tě, společně 
to zvládneme.“


