GRADUATE program
HAI ANH LE

Absolventka programu,
koordinátorka letáků
„Graduate program je skvělá
příležitost, jak se rozhodnout,
kterým směrem se po ukončení
vysoké školy chcete vydat.“

KATEŘINA BARTÁKOVÁ LUKÁŠ FUNIOK

Absolventka programu,
CE Talent Manager
„Graduate program mi otevřel
nové obzory a umožnil dělat
vysněnou práci, a to navíc v týmu
skvělých lidí.“

YOU ARE IN THE
RIGHT COMPANY...
... hledáme právě tebe

Graduate 2016
„Pokud tě láká maloobchod,
chceš být neustále v pohybu
a detailně porozumět tomu,
jak Tesco funguje, přihlas se do
Graduate programu.“

GRADUATE PROGRAM
ROZVÍJÍ NAŠE BUDOUCÍ
LÍDRY JIŽ TÉMĚŘ 20 LET.
· Program je zaměřen na detailní poznání
konkrétních oblastí společnosti
· Můžeš si vybrat, jaká oblast tě zajímá nejvíce –
obchodní jednotky, distribuční centrum nebo
různá oddělení v rámci centrální kanceláře
· Program má jasnou strukturu, můžeš očekávat
spoustu rozvojových a tréninkových aktivit
· Nikdy nejsi sám/a – je zde spousta lidí, kteří tě
podpoří ve tvém rozvoji
· Program ti pomůže odstartovat skvělou kariéru
a přináší příležitost pracovat v dynamickém
prostředí Central Europe

HAI ANH LE
Absolventka programu, koordinátorka letáků
„Do graduate programu jsem se přihlásila, protože jsem se
nemohla rozhodnout, kterým směrem se po ukončení vysoké
školy vydat. V rámci programu jsem prošla pozicemi na různých
odděleních centrální kanceláře a měla jsem tak možnost vybrat
si, jaká práce mi bude nejlépe sedět. Jsem velmi spokojená jak
s prací, tak s kolegy, kteří mě i přes odlišnou národnost vřele přijali
mezi sebe. Graduate program je ideální příležitost, kdy se plně
věnujete adaptaci do pracovního procesu – transformujete se ze
studenta v pracujícího člověka.“

KATEŘINA BARTÁKOVÁ
Absolventka programu, CE Talent Manager
„Po skončení univerzity jsem nastoupila do Graduate programu
zaměřeného na provoz. V rámci programu jsem strávila rok
na našich obchodních jednotkách, a i když jsem po skončení
dostala příležitost pokračovat v kariéře v rámci centrály,
ze zkušeností z obchodu těžím ve své práci dnes a denně.
Momentálně pracuji napříč čtyřmi zeměmi střední Evropy,
denně využívám angličtinu a mám to štěstí pracovat v týmu
skvělých lidí. Jsem velmi vděčná za příležitost, kterou mi
Graduate program dal.“

LUKÁŠ FUNIOK
Graduate 2016
„Jelikož jsem od mala rád chodíval s maminkou na nákupy
a nechtěl jsem žádnou sedavou práci u počítače, přihlásil jsem
se do Graduate programu v Tesco. V průběhu 1 roku absolvuješ
řadu školení, poznáš několik obchodů Tesco, vyzkoušíš si každou
pozici na obchodě a detailně porozumíš tomu, jak Tesco funguje.
A po roce? Buď povedeš oddělení na obchodě dle svého výběru,
nebo můžeš jít pracovat třeba na centrálu, záleží na tobě. Řada
lidí ve vedení Tesco vyšla právě z tohoto programu. Pokud i tebe
láká maloobchod a chceš něčeho dosáhnout, přihlas se taky.“

POZÍCIA VEDÚCEHO
ÚSEKU
POZÍCIA VEDÚCEHO
ÚSEKU

TWIST

krátke oboznámenie sa s iným
formátom obchodu,
TWIST centrálnou
kanceláriou
či s distribučným
krátke
oboznámenie
sa s iným
oddelením
formátom obchodu, centrálnou

MANAŽÉR

HLEDÁME PRÁVĚ TEBE, POKUD:
·
·
·
·
·
·

prebratie zodpovednosti
za oddelenie/divíziu,
MANAŽÉR
riadenie
tímu ľudí
prebratie
zodpovednosti
za oddelenie/divíziu,

kanceláriou či je
s distribučným
riadenie tímu ľudí
Zajímá tě retail a zákazník
pro tebe vždy
oddelením
na prvním místě
Vystudoval/a jsi vysokou školu
Máš pokročilou úroveň angličtiny
Jsi flexibilní a otevřený/á změnám a novým nápadům
Jsi proaktivní a neustále otevřený/á novým podnětům
a příležitostem
Máš dobré komunikační a organizační dovednosti

Výběrové řízení:

ON-LINE PŘIHLÁŠKA

TEST Z ANGLIČTINY

VIDEO INTERVIEW

ON-LINE PŘIHLÁŠKA

TEST Z ANGLIČTINY

VIDEO INTERVIEW

TESTY

ASSESSMENT DAY

START (září)

TESTY

ASSESSMENT DAY

START (září)

Najdi více informací a přihlas se zde:
www.tesco-graduates.cz

