
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

  

„Nejvíc mě baví, 
když si mohu znalosti získané 
ve škole vyzkoušet v praxi.“ 

 

Mohla jsem být 
a nyní JSEM součástí týmu dm ... 

 

Uč se a svou 

praxi získej 

v dm 

Odliš své CV 

od ostatních 

„Jako studentka Vysoké školy technické a ekonomické v Českých 

Budějovicích jsem v rámci své povinné tříměsíční praxe nastoupila 

v březnu 2018 na doporučení školní koordinátorky do společnosti 

dm. Získat zkušenosti přímo na centrále dm, která působí na 

mezinárodní úrovni, bylo pro mne velkou výzvou a zároveň osobním 

růstem. Praxe byla různorodá, což jsem brala jako výhodu v tom, že 

se mohu stále učit novým věcem. Pracovala jsem na oddělení 

personálního rozvoje a rozvoje organizace, dále jsem měla možnost 

získat zkušenosti v oblasti financí, marketingu & nákupu, recepce 

a sekretariátu vedení společnosti. Podívala jsem se do centrálního 

skladu dm v Jihlavě, dokonce jsem se podílela i na přípravách 

a samotné organizaci dm Summitu v Praze. Zúčastnila jsem se 

i vzdělávacích programů. S přátelským prostředím a profesionálním 

přístupem jsem se tu cítila velmi dobře.  

V dm mě to prostě bavilo 😊 a bude stále bavit, protože:  

od července 2018  jsem se stala součástí týmu  dm.“  

Denisa Marková 

 

„Vyzkoušejte to taky,  

třeba najdete  v dm taky své místo.“  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proč být součástí týmu dm? 

o Získám odborné zkušenosti nejenom ve svém  

studijním oboru. 

o Zrealizuji svou praxi na centrále mezinárodní firmy. 

o Svou docházku na praxi mohu přizpůsobit  

svým časovým možnostem. 

o Stíhám zábavu s přáteli díky flexibilní pracovní době. 

o Vedoucí je mi oporou a mentorem, podporuje mě. 

o Nabyté zkušenosti mi pomohou získat dobré pracovní místo 

nebo dokonce zajistí pracovní smlouvu přímo s dm. 

o Mám příležitost zúčastnit se vzdělávacích seminářů. 

o V dm se nenudím, protože činnosti jsou rozmanité a stále 

objevuji něco nového. V dm mě to prostě baví 😊. 

www.dm.cz 

Kdy můžete studentskou 

praxi zrealizovat? 

Kdykoliv během školního roku! 

A pokud byste nestihli svou praxi zrealizovat během školního roku, 

u nás můžete praxi získat i během letních prázdnin, stačí se jen 

domluvit ve škole a u nás v dm! 

Rádi Vám předáme své pracovní zkušenosti. 

Více o studentské praxi: 
Resort lidských zdrojů, oddělení Rozvoje organizace 

Ludmila Nováková, 387 748 652, Ludmila.Novakova@dm.cz  

Monika Topková, 387 748 890, Monika.Topkova@dm.cz 

Těšíme se na spolupráci … 
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