Erich Jaeger, s.r.o.

– Stipendijní

program

Naše Know-How je k Vašim službám
Již více než 90 let vyvíjí a vyrábí společnost ERICH JAEGER vysoce kvalitní elektrická spojení pro různá odvětví
průmyslu. Mezi naše zákazníky tak patří vedle mnoha významných výrobců automobilů a užitkových vozidel také podniky
z jiných odvětví. Přitom přes 1000 pracovníků pracuje na inovativních řešeních pro naše zákazníky. Se sídlem firmy v
Německu, třemi výrobními závody v Mexiku, České republice a v Číně, jakož i prodejními zastoupeními v USA, Francii,
Polsku a Itálii je tak skupina JAEGER v kteroukoli dobu v bezprostřední blízkosti svých zákazníků.

Vážení studenti a rodiče,
rádi bychom Vám nabídli možnost praxe v naší společnosti Erich Jaeger během Vašeho studia na střední škole.
Praxe je spojená se stipendijním programem v jednotlivých ročnících a po dokončení studia Vám bude zajištěno
pracovní uplatnění v rámci naší firmy.
Obory, které podporujeme:
Tříleté učební obory:

Mechanik seřizovač

Automechanik

Autoelektrikář

Čtyřleté učební obory s maturitou:

Počítačová grafika

Konstrukce a výroba automobilů

Roční stipendium se pohybuje v následujících částkách:

1. ročník 5 000,- Kč

2. ročník 10 000,- Kč

3. ročník 15 000,- Kč

4. ročník 20 000,- Kč
Podmínky vyplacení stipendia:





Sepsání stipendijní smlouvy
Absolvování povinné učební praxe v naší společnosti
Dobré studijní výsledky a docházka studenta
Závazek odpracování 3 let v naší společnosti po ukončení studia

Je to skvělá příležitost pro Vás studenty začít úzce spolupracovat s odborníky. Navažte již během studia cenné
kontakty a učte se od těch nejlepších. Čeká na Vás prostředí stabilní mezinárodní společnosti, možnost
odborného růstu, zajímavé projekty a výborný tým kolegů.
Zájem o zařazení do stipendijního programu nám
kontaktní osoba – Mgr. Nina Kratochvílová, tel: 556 841 344.

zašlete

na

adresu:

kratochvilova@ejr.cz,

Erich Jaeger, s.r.o. Průmyslový park 304, Kopřivnice - Vlčovice
Informace o ochraně údajů: Vaše žádost e-mailem nám dorazí v nezašifrované podobě a obsah Vašich dokumentů bude k
dispozici pouze pro personální oddělení a osoby zodpovědné za rozhodování ve zmiňovaném výběrovém řízení. Vaše osobní
údaje používáme a zpracováváme jako součást naší online přihlášky a budou smazány po ukončení výběrového řízení nejpozději do 6 měsíců.

