STIPENDIJNÍ PROGRAM SŠ
Lovochemie, a.s.
JAKÉ ŠKOLY A OBORY PODPORUJEME STIPENDIJNÍM PROGRAMEM SŠ?
SOŠ TECHNICKÁ A ZAHRADNICKÁ V LOVOSICÍCH (www.soslovo.cz)

• Aplikovaná chemie (4letý maturitní)
• Opravář zemědělských strojů (3letý učební)
• Chemik operátor – nově otevíraný obor (3letý učební)
GYMNÁZIUM A SOŠ DR. VÁCLAVA ŠMEJKALA V ÚSTÍ NAD LABEM (www.gym-ul.cz)

• Aplikovaná chemie (4letý maturitní)
STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA V ÚSTÍ NAD LABEM (www.spsul.cz)

• Mechanik elektrotechnik (4letý maturitní)
• Elektrikář silnoproud (3letý učební)
VOŠ A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNÍ, STAVEBNÍ A DOPRAVNÍ, DĚČÍN (www.prumkadc.cz)

• Železniční doprava a přeprava (4letý maturitní)
CO NABÍZÍME?

• Základní stipendium ve výši 400 – 1 000 Kč/měsíc v závislosti na ročníku a oboru
• Prospěchové a sociální stipendium dle podmínek Nadace AGROFERT
• Příspěvek na dojíždění až do výše 600 Kč/měsíc
• Vybavení pracovními pomůckami v hodnotě 3 000 Kč
• Placené odborné praxe, placené brigády
• Rozvoj osobních znalostí a dovedností
• Garance budoucího zaměstnání
JAKÉ JSOU PODMÍNKY ZAŘAZENÍ A ÚČASTI
VE STIPENDIJNÍM PROGRAMU?

• Na vysvědčení/výpisu žádná nedostatečná a žádná neomluvená hodina
během studia na SŠ

• Aktivita, zájem o obor
• Výkon praxe a brigád v Lovochemii
• Setrvání v pracovním poměru po absolvování školy v Lovochemii min. 3 roky
JAK STIPENDIJNÍ PROGRAM PROBÍHÁ?

• 1. ročník SŠ/SOU je přípravná fáze, během níž si vybíráme vhodné žáky
• Od 2. ročníku se již podepisuje stipendijní smlouva, ze které Ti vyplývají všechny výhody
Neváhej a vyber si pro další studium podporovaný obor
naším stipendijním programem. Těšíme se na Tebe!

Pokud máš dotaz, neváhej a napiš na stipendium@lovochemie.cz

www.lovochemie.cz

www.facebook.com/lovochemie

Lovochemie, a.s. jakožto správce osobních údajů je obchodní společností, zapsanou v obchodním rejstříku
v oddílu B, vložka 471 s IČO: 49100262 u Krajského soudu v Ústí nad Labem. Správce bude poskytnuté osobní údaje
zpracovávat pouze za účelem výběrového řízení do stipendijního nebo absolventského programu, na základě
oprávněných zájmů správce osobních údajů, který je právním základem pro zpracování. Pro výše zmíněné účely
správce pověřuje zástupce Mgr. Milena Segečová, tel.: 416563727, e-mail: milena.segecova@lovochemie.cz.,
Mgr. Jakub Douša, tel.: 416563732, e-mail: jakub.dousa@lovochemie.cz. Získané osobní údaje budou uloženy
správcem po dobu 1 roku. Subjekt údajů má následující práva, právo přístupu k poskytnutým osobním údajům,
právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, právo na omezení zpracování osobních údajů, vznést námitku
proti zpracování, právo na přenositelnost údajů, právo podat stížnost u dozorového úřadu. V případě, že subjekt
údajů neposkytne požadované osobní údaje, které jsou nezbytné pro zajištění výše zmíněného účelu, nebude
poskytovatel schopen zajistit pro subjekt údajů dohodnuté plnění. Poskytnuté údaje jsou poskytovány především
pro identifikaci daného subjektu a určitost jeho jednání.

STIPENDIJNÍ PROGRAM VŠ
Lovochemie, a.s.
PRO KOHO JE STIPENDIJNÍ PROGRAM VŠ URČEN?

• Studentům vybraných technických oborů VŠ (chemie, chemické technologie, strojní, elektro)
CO NABÍZÍME?

• Základní měsíční stipendium v závislosti na ročníku:

•
•
•
•
•
•

1. ročník = 3 000 Kč/měsíc
2. ročník = 4 000 Kč/měsíc
3. ročník = 5 000 Kč/měsíc
4. + 5. ročník = 6 000/měsíc
Technické vybavení studenta (notebook, tiskárna, externí disk atd.)
Placené brigády
Odborné praxe, stáže a exkurze
Částečné pracovní úvazky již v průběhu studia
Spolupráce na bakalářských a diplomových pracích
Po ukončení VŠ zařazení do absolventského programu – pracovní smlouva
na hlavní pracovní poměr + firemní benefity

POKUD MÁŠ ZÁJEM, POŠLI NÁM NÁSLEDUJÍCÍ:

• Životopis
• Motivační dopis

na adresu stipendium@lovochemie.cz

www.lovochemie.cz

www.facebook.com/lovochemie

Lovochemie, a.s. jakožto správce osobních údajů je obchodní společností, zapsanou v obchodním rejstříku
v oddílu B, vložka 471 s IČO: 49100262 u Krajského soudu v Ústí nad Labem. Správce bude poskytnuté osobní údaje
zpracovávat pouze za účelem výběrového řízení do stipendijního nebo absolventského programu, na základě
oprávněných zájmů správce osobních údajů, který je právním základem pro zpracování. Pro výše zmíněné účely
správce pověřuje zástupce Mgr. Milena Segečová, tel.: 416563727, e-mail: milena.segecova@lovochemie.cz.,
Mgr. Jakub Douša, tel.: 416563732, e-mail: jakub.dousa@lovochemie.cz. Získané osobní údaje budou uloženy
správcem po dobu 1 roku. Subjekt údajů má následující práva, právo přístupu k poskytnutým osobním údajům,
právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, právo na omezení zpracování osobních údajů, vznést námitku
proti zpracování, právo na přenositelnost údajů, právo podat stížnost u dozorového úřadu. V případě, že subjekt
údajů neposkytne požadované osobní údaje, které jsou nezbytné pro zajištění výše zmíněného účelu, nebude
poskytovatel schopen zajistit pro subjekt údajů dohodnuté plnění. Poskytnuté údaje jsou poskytovány především
pro identifikaci daného subjektu a určitost jeho jednání.

ABSOLVENTSKÝ PROGRAM
Lovochemie, a.s.
PRO KOHO JE ABSOLVENTSKÝ PROGRAM URČEN?

• Studentům posledních ročníků a absolventům SŠ, VŠ technických oborů
(chemické a výrobní technologie, stavební, strojní, elektro, měření a regulace)

CO NABÍZÍME?

• Pracovní poměr na na dobu určitou (12 měsíců), v případě oboustranné spokojenosti pokračování
na dobu neurčitou, případně částečný úvazek než dokončíš školu

• Zajímavé mzdové hodnocení
• Odborný a kariérní růst, možnost dalších rozvojových programů při pokračování v pracovním poměru
• Získání praktických zkušeností v oboru, seznámení se s procesy v rámci firemního „kolečka“
• Jazykové vzdělávání
• Čerpání zaměstnaneckých benefitů a výhod
• Zázemí stabilního zaměstnavatele v regionu Lovosicka a Litoměřicka
• Místo výkonu práce: Lovosice
POKUD MÁŠ ZÁJEM, POŠLI NÁM NÁSLEDUJÍCÍ:

• Životopis
• Motivační dopis

na adresu absolventi@lovochemie.cz

www.lovochemie.cz

www.facebook.com/lovochemie

Lovochemie, a.s. jakožto správce osobních údajů je obchodní společností, zapsanou v obchodním rejstříku
v oddílu B, vložka 471 s IČO: 49100262 u Krajského soudu v Ústí nad Labem. Správce bude poskytnuté osobní údaje
zpracovávat pouze za účelem výběrového řízení do stipendijního nebo absolventského programu, na základě
oprávněných zájmů správce osobních údajů, který je právním základem pro zpracování. Pro výše zmíněné účely
správce pověřuje zástupce Mgr. Milena Segečová, tel.: 416563727, e-mail: milena.segecova@lovochemie.cz.,
Mgr. Jakub Douša, tel.: 416563732, e-mail: jakub.dousa@lovochemie.cz. Získané osobní údaje budou uloženy
správcem po dobu 1 roku. Subjekt údajů má následující práva, právo přístupu k poskytnutým osobním údajům,
právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, právo na omezení zpracování osobních údajů, vznést námitku
proti zpracování, právo na přenositelnost údajů, právo podat stížnost u dozorového úřadu. V případě, že subjekt
údajů neposkytne požadované osobní údaje, které jsou nezbytné pro zajištění výše zmíněného účelu, nebude
poskytovatel schopen zajistit pro subjekt údajů dohodnuté plnění. Poskytnuté údaje jsou poskytovány především
pro identifikaci daného subjektu a určitost jeho jednání.

