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Tesco Stores ČR, Vršovická 1527 / 68b, 100 00 Praha 10 – Vršovice, Petr.Bielik@tesco-europe.com 

 

Tesco Stores ČR ve spolupráci s Nadačním fondem pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením 

rozšiřuje svůj absolventský program o stáže pro studenty vysokých škol se zdravotním postižením. 

Absolventi vysokých škol dnes v ČR mají obecně problém 

s nalezením pracovního uplatnění.    Společnost Tesco Stores 

ČR chce použít své velikosti k dobré věci a rozhodla se společně 

s dalšími partnery programu podpořit studenty vysokých škol  

a dát jim příležitost stáže s možností pokračovat 

v absolventském programu nebo případně nastoupit na regulérní 

pozici.  

Minimálně půlroční stáže budou zahájeny v květnu letošního 

roku. Podrobné informace budou od dubna zveřejněny na portálu jobs.cz v sekci Absolventi. 

 

Partnerskými společnostmi, které se s nabídkou stáží do projektu zapojily, jsou: 

Unilever 

L´Oréal 

Tesco Stores 

HOPI 

LMC 

 

Mediální partner 

Jobs.cz 

Hospodářské noviny 

Obory stáží: 

Tesco Stores ČR – přední maloobchodní prodejce na českém trhu. Tesco provozuje v České republice obchodní 

centra, čerpací stanice a obchody různých formátů – obchodní domy, hypermarkety, Extra, Supermarkety  

a Expresy.  

Nabízené obory: personalistika, finance a zásobování. 

 

HOPI – jedna z nejvýznamnějších logistických firem ve středoevropském regionu. HOPI poskytuje kompletní 

logistické služby. 

Nabízené obory:  nákup, obchod, logistika. 

 

Unilever – jedna z největších společností na světě vyrábějící rychloobrátkové zboží. Unilever nabízí více než 

400 značek ve čtrnácti kategoriích zahrnujících domácnost, osobní péči a potraviny. 

Nabízené obory: marketing, ekonomie, obchod, management, logistika. 

 

L'Oreal – Světový lídr ve světě krásy. L'Oréal klade důraz na individualitu a diverzitu. Zajímají nás lidé  

z různých míst, kteří mají odlišné zkušenosti a díky nim spolu dokáží dosáhnout těch nejlepších výsledků. 

Nabízené obory: obchod, marketing, logistika. 



 

O společnosti Tesco Stores ČR: 

Společnost Tesco Stores ČR, a. s. vstoupila na český trh v roce 1996. V současné době provozuje  

v tuzemsku 232 obchodů, 19 čerpacích stanic a 7 obchodních center.  

V České republice provozuje Tesco také franšízingovou síť Žabka, která čítá na 140 obchodů.  

Jako první na českém trhu začalo Tesco v roce 2012 provozovat na území Prahy a okolí, Mladoboleslavska  

a Kladenska internetový obchod s potravinami Potraviny On-line. Za tuto novou službu zákazníkům získalo 

ocenění Inovace v obchodě v rámci ankety MasterCard Obchodník roku 2012.  

Tesco patří k největším soukromým zaměstnavatelům v České republice. Za vytváření rovnocenných pracovních 

příležitostí získala společnost ocenění v soutěži Stejná šance – Zaměstnavatel roku 2008, oceněny byly také 

absolventské programy společnosti. V roce 2012 věnoval Nadační fond Tesco přes více než 6 milionů korun na 

charitativní účely. V roce 2013 získala společnost 1. cenu za nejlepšího zaměstnavatele v kategorii Obchod od 

České studentské unie. 


