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Let´s be remarkable.

www.kariera.bosch.cz

Kontakt: 
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Simona Králová
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Adresa: Jihlava, Pávov 121, 586 06, Česká republika

Stipendijní program pro studenty/ky SŠ PTA a SPŠT

Co na Vás čeká?

• Výše stipendijního příspěvku podle prospěchu

1000 – 2000,- / měsíc

• Příspěvek na stravování a jiné školní aktivity

• Zajištění odborné praxe

• Garance uplatnění ve firmě Bosch Diesel Jihlava

po ukončení studia

• Seznámení se s výrobními procesy, na kterých se

budete aktivně podílet

Co očekáváme my?

• Studium na Střední škole průmyslové, technické a

automobilní v Jihlavě nebo Střední průmyslové

škole v Třebíči, obor:

• Mechanik elektrotechnik

• Mechanik seřizovač

• Strojírenství

• Elektrotechnika

• Velmi dobré studijní výsledky

• Spolehlivost a kvalita při plnění svých úkolů

• Schopnost prosadit se, flexibilita, rozhodnost, chuť

se učit novým věcem, týmová práce

• Vlastní iniciativa a nadšení pro inovace

Pokud jste studentem/studentkou Střední školy průmyslové, technické a automobilní v Jihlavě nebo Střední

průmyslové školy v Třebíči a máte zájem nastartovat svoji profesní kariéru u velké mezinárodní společnosti,

systematicky se připravovat na budoucí zaměstnání a zároveň získávat finanční podporu během studia,

nabízíme Vám možnost zařazení do stipendijního programu u společnosti Bosch Diesel v Jihlavě.

Jestliže máte výborné studijní výsledky a úspěšně projdete pohovorem s naším personalistou (pohovor za účasti

zákonného zástupce), můžete získat stipendium. Počet míst v tomto programu je omezen. Student/studentka,

který/á získá stipendium, se smluvně zavazuje, že po řádném ukončení studia setrvá v hlavním pracovním

poměru minimálně po stejnou dobu, po kterou mu/jí bylo stipendium poskytováno.

Začněte svoji kariéru již dnes a využijte náš 

Souhlasím s tím, aby společnost BOSCH DIESEL s.r.o. mé výše uvedené osobní údaje až do písemného 

odvolání spravovala, zpracovávala a uchovávala v rozsahu nezbytném pro účely stipendijního programu. 

Zároveň potvrzuji, že uvedené osobní údaje jsou pravdivé a přesné.

V případě  zájmu prosím vyplňte dotazník pro zájemce na druhé straně letáku a odevzdejte kontaktní osobě 

ve Vaší škole.



Stipendijní program pro studenty/ky SŠ PTA a SPŠT

DOTAZNÍK PRO ZÁJEMCE O STIPENDIJNÍ PROGRAM FIRMY 

BOSCH DIESEL, s.r.o.

Část I (vyplní student)

Příjmení, jméno:

Datum narození: Místo narození: Státní příslušnost:

Adresa trvalého bydliště, PSČ: Kontakt (telefon, email) na studenta i zákonného zástupce:

Studijní obor:

Začátek studia: Předpokládané datum ukončení studia:

Datum: Podpis: 

Část II (vyplní studijní oddělení)

Průměrný prospěch studenta za poslední uzavřené pololetí:  …………………………………………………….

Datum:                                                                                                      Podpis:

Část III (vyplní třídní učitel)

Slovní hodnocení studijních výsledků a osobnosti studenta:

Doporučení k přijetí do stipendijního programu:               ano                    ne

Datum:                                                                                                   Podpis:

Kontaktní osoba:                                              Kontaktní osoba:                                  Kontaktní osoba:

Střední škola průmyslová,                                  Střední škola průmyslová,                      Střední průmyslová škola 

technická a automobilní                                      technická a automobilní                         SPŠT Třebíč

Mgr. Hana Wacková, Ph.D.                               Ing. Milan Chudoba                              Ing. Petra Hrbáčková

+420 567 584 306 +420 567 574 673                                  +420 568 832 209                      

wackova@ssptaji.cz chudoba@ssptaji.cz phrbackova@spst.cz
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