Stipendia ve firmě THK O nás...
Pro koho je stipendium určeno?
•

pro studenty strojírenských oborů
Mechanik-seřizovač nebo Obráběč
kovů

•

pro studenty s dobrým prospěchem

•

pro studenty, které baví technika
a automobilový průmysl

Během celého studia můžeš získat
stipendium v závislosti na tvém
prospěchu až ve výši

45 000 Kč
Chceš mít jistotu pracovního místa
u největšího zaměstnavatele v regionu?

Chceš
se
podílet
na
výrobě
podvozkových
komponentů
pro
automobilky Volkswagen, Audi, Ferrari,
Maserati nebo Porsche?

Co můžeš získat?
•

atraktivní stipendium

•

odbornou praxi pod vedením lidí
z oboru

•

seznámení
s
technologiemi
v automobilovém průmyslu

•

jistotu
studia

zaměstnání

po

ukončení

Firma THK RHYTHM AUTOMOTIVE
CZECH, a.s. je dceřinou společností THK
Co., Ltd. se sídlem v Tokiu. Společnost
THK vznikla v roce 1972 a stala se první
společností na světě, která dokázala
uvést na trh zařízení lineárního pohybu.
Dačický závod je součástí divize
Automotive a zabývá se výrobou různých
druhů vnitřních a vnějších kulových
kloubů, dutých čepů, vodících táhel
a kontrolních ramen náprav pro osobní
a nákladní automobily.
Díky téměř 1 000 zaměstnanců se řadíme
mezi
nejvýznamnější
zaměstnavatele
v regionu. Každý rok vyrobíme pro vaši
bezpečnou jízdu necelých 40 milionů
podvozkových komponentů.

Přihláška

Kontakt

Chceš získat stipendium od firmy THK?
Podej si přihlášku na jeden ze strojírenských
oborů SŠTO Dačice, vyplň tuto přihlášku
a společně je odevzdej na sekretariátu školy.

Staň se součástí našeho týmu.

Mám zájem o zařazení do
stipendijního
programu
firmy
THK
RHYTHM
AUTOMOTIVE
CZECH
a.s. v rámci spolupráce se
SŠTO Dačice.
STUDENT:

Hledáme
samostatné,
flexibilní
a cílevědomé studenty s chutí do práce
a se zájmem učit se něco nového.
Na základě vyplněné a odevzdané
přihlášky
bude
Tvého
zákonného
zástupce kontaktovat zástupce naší
firmy, který s vámi zástupcem projedná
stipendijní smlouvu.

_______________________________________
Jméno a příjmení
_______________________________________
Bydliště
______________________________________
Rodné číslo
_______________________________________
Číslo účtu
Obor: □ Mechanik-seřizovač

□ Obráběč kovů

THK RHYTHM
AUTOMOTIVE CZECH, a.s.
Strojírenská 160
380 17 Dačice

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE:

tel.: 384-456-260

_______________________________________
Jméno a příjmení

stipendia@trcz.thk.com

_______________________________________
Telefon
Datum_____________ Podpis________________
Svým podpisem souhlasím se zpracováním osobních dat firmou THK
RHYTHM AUTOMOTIVE CZECH, a.s. Bližší informace najdete na
www.thkdacice.cz v sekci Ochrana soukromí.

www.thkdacice.cz

I TY s námi můžeš tvořit
B E Z P E Č Í n a c e s tá c h

STIPENDIJNÍ
PROGRAM

