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Doplňující informace

Návrh spoleþenské akce / pobytu / exkurze
Jméno a pĜíjmení hlavního organizátora

Studijní skupina

Jan Novák

KEMBC0X

Další zapojení studenti
Hana Nováková (PEMBC0X), JiĜí Novotný (DEMMA0X)

Název akce
Exkurze do sídla spoleþnosti XY

R

Popis akce

VZ
O

Vydali bychom se studenty do sídla mého zamČstnavatele, kde bychom nejdĜíve navštívili personální oddČlení a setkali se s
vedoucí tohoto oddČlení paní Karlou Milou. Úþastníci by se dozvČdČli, co vše je zajišĢováno HR oddČlením v nadnárodní
spoleþnosti XY (napĜ. výbČr a rozvoj zamČstnancĤ, sestavování programu benefitĤ, organizaþní záležitosti, atd.). NáslednČ
bychom se vydali do výrobního závodu, kterým by nás provedl vedoucí výroby pan Jakub Pilný. Ukázal by nám výrobní linku a
vysvČtlil, jakými jednotlivými procesy musí výrobek projít než se dostane k zákazníkovi.

Návrhy termínĤ konání

28.05.2021, 14:00-17:00 hod. / 07.06.2021, 09:00-12:00 hod. / 18.06.2021, 13:00 - 16:00 hod.

Místo konání

Sídlo spoleþnosti XY

PĜínos pro VŠEM / Studenty VŠEM

Studenti by nahlédli pod pokliþku 2 oddČlení v dané spoleþnosti (HR a výrobní závod) a získali pĜehled, co vše obnáší práce v
tČchto konkrétních úsecích. Spoleþnost zároveĖ projevila zájem o podpis smlouvy o spolupráci, na jejíž základČ by ráda nabídla
pĜípadným zájemcĤm ze zúþastnČných studentĤ možnost absolvování praxe.

Požadavek na materiální / finanþní zabezpeþení ze strany VŠEM
Vzhledem k omezenému poþtu možných úþastníkĤ bychom chtČli požádat, zda by bylo možné v pĜípadČ schválení této akce
zajistit pĜihlašování na akci prostĜednictvím SIS VŠEM. ZároveĖ bychom se rádi zeptali, zda by bylo možné vzít s sebou na
exkurzi nČjaký "banner" þi logo VŠEM, u kterého bychom udČlali spoleþné foto.

PĜedpokládaný poþet úþastníkĤ

max. 20

PĜílohy (grafické podklady)
logo spoleþnosti XY pro pĜípravu grafické pozvánky

DoplĖující informace
Sídlo spoleþnosti se nachází na okraji Prahy a je dostupné MHD - se studenty bychom se tedy sešli pĜímo na místČ. Poþítáme s
poĜízením fotodokumentace z exkurze, které bychom následnČ zaslali prostĜednictvím komunikaþní aplikace.

