Registračný formulár
Záujem o štúdium s podporou Tesco v systéme duálneho vzdelávania

Meno a priezvisko:

Dátum narodenia:

Adresa (ulica, číslo domu):

Mesto:

PSČ:

Hľadáme
nových
budúcich
kolegov

Tel. kontakt (rodič):

Tel. kontakt (žiak):

E-mail (rodič):

E-mail (žiak):

Mám záujem o štúdium na škole SOŠ obchodu a služieb,
P. Jilemnického 24, Trenčín
v učebnom odbore 6481H Skladový operátor.

Podpis:
Súhlasím so spracovaním osobných údajov spoločnosťou TESCO STORES SR, a. s., so sídlom Ceste na Senec 2, 821 04 Bratislava,
IČO: 31321828, v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov na účely spracovávania registračných formulárov, a to
na obdobie nevyhnutne potrebné na výber do systému duálneho vzdelávania. V prípade, že nedôjde k vzniku duálnej učebnej
zmluvy s TESCO STORES SR, a. s., a to najneskôr do 1 roka, súhlasím so skartáciou/s likvidáciou svojich osobných údajov.
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Štúdium s podporou Tesco
Teória
v škole

Prax
v Distribučnom
centre Beckov

Duálne
vzdelávanie
v Tesco

Buď o krok vpred
a študuj s podporou
Tesco v systéme
duálneho
vzdelávania

Benefity pre žiakov v duálnom vzdelávaní

Prečo by si sa k nám
mal pridať:

· garantované pracovné miesto po skončení štúdia
· príprava na pozície špecialistov
· ročne je možné získať štipendium až 2 500 €
· možnosť stravovať sa v našej jedálni bezplatne
· získate pracovné pomôcky a oblečenie
· vzdelávanie a tréning

· v ytvárame príležitosti pre mladých ľudí
· o dborný výcvik u svojho budúceho
zamestnávateľa

výber pozícií – uplatnenie nájde
· široký

každý

rastu sa u nás medze
· kariérnemu

nekladú

Na nás sa môžeš spoľahnúť

Vyplnený formulár pošli na adresu:

· na slovenskom trhu pôsobíme od roku 1996
· prevádzkujeme viac ako 150 obchodov rôznych formátov
· sme 3. najväčší súkromný zamestnávateľ na Slovensku
· vytvárame stabilitu a istotu pre svojich kolegov
· neustále investujeme do rozvoja a kariérneho rastu svojich kolegov

TESCO STORES SR, a. s.
Distribučné centrum
Personálne oddelenie/duálne vzdelávanie
Beckov 550, 916 38
email: lz_beckov@tesco.com
Viac informácii získate na tel. čísle: 0903 796 211
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