Společnost TATRA METALURGIE a.s. je dceřinou společností
TATRA TRUCKS a.s., tradičního výrobce nákladních automobilů.

TATRA METALURGIE a.s. nabízí svým zákazníkům z oblasti
automobilového průmyslu, výrobců dopravní a manipulační techniky,
výrobců zemědělské techniky a železničních vagonů komplexní řešení jejich
požadavků od samotného návrhu odlitků a výkovků, přes výrobu nářadí
až po vlastní výrobu těchto odlitků a výkovků, včetně jejich tepelného
zpracování.

Z důvodu budoucí potřeby kvalifikovaných zaměstnanců v oboru obráběč kovů, mechanik seřizovač,
zámečník a nástrojář se naše společnost TATRA METALURGIE a.s. rozhodla vypsat pro školní rok
2015/2016
STIPENDIJNÍ PROGRAM
pro vybrané studenty učebních oborů
obráběč kovů, mechanik seřizovač, zámečník a nástrojář
studující na VOŠ, SOŠ a SOU v Kopřivnici nebo na SŠTZ v Novém Jičíně.
Pro výběr studentů a poskytování stipendia jsou stanovena tato kritéria a podmínky:
Výběr stipendistů:
Pro školního rok 2015/2016 poskytne TATRA METALURGIE a.s. stipendium vybraným studentům
studujícím 1. ročník tříletého učebního oboru obráběč kovů, zámečník nebo nástrojář a čtyřletého
učebního oboru s maturitou mechanik seřizovač.
Výběr studentů, kterým bude poskytnuto stipendium, provádí personální úsek TATRA METALURGIE
a.s. na základě vlastních kritérií (kterými jsou zejména prospěch studenta, hodnocení studenta
školou, bydliště aj.) teprve na základě předložení žádosti o poskytnutí stipendia a kopie vysvědčení
z pololetí 1. ročníku studia.
Žádost o poskytnutí stipendia lze získat na personálním úseku společnosti u Ladislava Drozda,
tel. 556 492 018, e-mail: ladislav.drozd@tatra.cz. Žádost je nutno předat zpět na personální úsek
TATRA METALURGIE a. s. nejpozději do 15.2.2016.
Rozsah stabilizačního závazku:
Stabilizační závazek k odpracování stanovené doby ve společnostech TATRA po úspěšném ukončení
studia je pro studenty nastupující do 1. ročníku tříletého učebního oboru obráběč kovů, zámečník
a nástrojář 3 roky a čtyřletého učebního oboru s maturitou mechanik seřizovač 4 roky.
Výše poskytovaného stipendia:

jednorázově
průměrný prospěch při podpisu
smlouvy
do 2,0
5 000 Kč
do 2,3
5 000 Kč
do 2,5
5 000 Kč
do 3,0
5 000 Kč
nad 3
5 000 Kč

II. pol. 1. ročníku
a 2. ročníku

3. a 4. ročník

700 Kč
600 Kč
500 Kč
300 Kč
0 Kč

1 000 Kč
800 Kč
600 Kč
300 Kč
0 Kč

Vaše dotazy Vám rád zodpoví
Ladislav Drozd, personální manažer TATRA METALURGIE a.s.
tel.: 556 492 018, e-mail: ladislav.drozd@tatra.cz

celkem za celkem za
3 letý obor 4 letý obor
25 500 Kč
22 000 Kč
18 500 Kč
12 500 Kč
5 000 Kč

35 500 Kč
30 000 Kč
24 500 Kč
15 500 Kč
5 000 Kč

