
Zajímáš se o dopravní 
prostředky? 

Chceš pracovat  
v Dopravním podniku 
hl. m. Prahy?  

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.  
připravil za podpory sociálních  
partnerů pro absolventy vybraných  
oborů středních škol
 

Absolventský progrAm Dp  
Březen 2013

Přidej se 
k nám!

Další informace:

Dopravní podnik hl. m. Prahy,  
akciová společnost

Úsek personální, oddělení Rozvojové programy 
Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9

Kontaktní osoby: 

• Pavlína Pecháčková        
 tel.: 296 195 005,  
 email: PechackovaP@dpp.cz

 • PhDr. Jitka Nosková      
 tel.: 296 192 463,  
 email: NoskovaJ@dpp.cz

Emailová adresa: absolventskyprogram@dpp.cz

Upozornění:

Počet absolventských míst je omezen.

Podání přihlášky neznamená 
automatické zařazení do absolventského 
programu DP. 

Všichni přihlášení budou o výsledku 
informováni.



PRo Koho JE ABSolVENtSKý  
PRogRAm DP uRčEN?

Pro absolventy SŠ denního studia:

tříletých oborů s výučním listem: 
    • strojní mechanik (zámečník)
   • elektrikář
   •  elektromechanik
   • automechanik
   • autolakýrník
   • karosář

čtyřletých oborů s maturitou:
    • autotronik
    • elektrotechnika
    • mechanik elektronik/elektrotechnik
    • dopravní prostředky

JAK SE Do ABSolVENtSKého  
PRogRAmu DP PřihláSit?

Žák posledního ročníku vyplní přihlášku, kterou  
si může vyzvednout:
    • ve studijním odd. SŠ nebo
    • u kontaktní osoby z DP 

Nedílnou součástí přihlášky jsou přílohy:
    • formulář „hodnocení průběhu studia žáka“  
    •  formulář „hodnocení průběhu odborného  

výcviku/odborné praxe“

KDy SE Do ABSolVENtSKého  
PRogRAmu DP PřihláSit?

V průběhu dubna - června žák osobně  
předá vyplněnou přihlášku včetně příloh  
kontaktní osobě z DP. 

termín návštěvy nutno předem telefonicky  
sjednat s kontaktní osobou z DP. 

JAK BuDou ABSolVENti VyBíRáNi  
Do ABSolVENtSKého PRogRAmu DP?

Po včasném předložení přihlášky, příloh a dokladů 
o úspěšném ukončení studia budou na absolventská 
pracovní místa vybráni vhodní absolventi. Přihlíženo 
bude zejména k hodnocení průběhu studia, docházce 
a hodnocení z odborného výcviku/odborné praxe. 
Absolventi budou přijati na absolventská pracovní  
místa podle požadavků z pracovišť DP.

Co ABSolVENt VyBRANý  
Do ABSolVENtSKého PRogRAmu  
DP zíSKá?

    •  pracovní poměr na dobu určitou (jeden rok 
s možností prodloužení až na dva roky)

    •  při kladném hodnocení možnost získání pracovního 
poměru v DP na dobu neurčitou 

    • odbornou praxi v oboru, který se vyučil/vystudoval
    • možnost profesního rozvoje
    • možnost prohloubení kvalifikace 
    •  standardní zaměstnanecké výhody podle  

Kolektivní smlouvy DP


