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Studenti zapojení do stipendij-
ního programu firmy Hettich ČR 
využili možnost účastnit se dialogu 
s majitelem firmy Dr. Andreasem  
Hettichem.  Setkání bylo obou-
stranně hodnoceno velmi pozitiv-
ně.   

Diskuze s majitelem 
nadnárodní firmy 

Na dvoudenní návštěvu zamířil do 
společnosti Hettich ČR její majitel 
Dr. Andreas Hettich.  Německá firma 
je světovým výrobcem nábytkového 
kování, ve Žďáru nad Sázavou působí 
jako jediná pobočka v České republi-
ce už 26 let, zaměstnává zde na 700 li-
dí a připravuje se na další růst.

V podvečer v úterý 20. srpna 2019 
se Dr. Andreas  Hettich setkal se sou-
časnými i bývalými studenty zapoje-
nými  do vzdělávacího stipendijního 
programu firmy.  

Společně s dalšími dvěma členy 
představenstva holdingu Hettich 
Janou Schönfeld a Saschou Gros-
sem otevřeně odpovídal na promyš-
lené dotazy studentů týkající se mj. 
implementace nových technologií, 
Průmyslu 4.0 a budoucího směřování 
společnosti, aktuálních problémů glo-
bálního obchodu a jejich řešení.  Mla-
dé lidi rovněž zajímaly osobní postoje 

a názory majitele nadnárodní společ-
nosti. 

Zkušenosti 
ze zahraničních stáží 

Studenti se také dověděli mnoho 
zajímavých informací o úspěšných 
strategických projektech realizova-
ných v České republice. Vzájemnou 
diskuzi obohatily zkušenosti starších 
kolegů, kteří již stipendijní program 
Hettichu ukončili a nyní působí na 
nejrůznějších pozicích ve firmě.  Od 
kolegů, kteří využili šanci a zúčast-
nili se výměnných pobytů a stáží v 
Německu, se dověděli mnoho infor-
mací a postřehů.  Všichni hodnotili 
zkušenost z výměnných pobytů jed-
noznačně kladně a vnímali ji jako 
obohacení osobního a profesního 
života. 

V současné době Hettich ČR spo-
lečně s Centrem vzdělávání v němec-
kém Kirchlengernu pracuje na rozší-
ření vzájemné spolupráce v oblasti 
vzdělávání. 1. srpna 2019 navštívil 
dceřinou společnost ve Žďáru nad 
Sázavou ředitel Centra vzdělává-
ní holdingu Hettich.  Na společném 
workshopu se setkal se studenty zapo-
jenými do stipendijního programu 
Hettichu ČR.  Setkání bylo příjemné 
a inspirativní pro obě strany.   

Duální vzdělávání 
pod dohledem mistra 
odborného výcviku

Stipendijní program Hettichu ČR 
úspěšně běží od roku 2003.  Jeho 
cílem je podporovat talentované 
studenty středních, vyšších odbor-
ných či vysokých technických škol 
v jejich profesním a osobnostním  
rozvoji.  Díky profesionálům z fir-
my Hettich získávají mladí lidé neo-
cenitelné zkušenosti a po skončení 
studia se velmi rychle adaptují na 
svou pracovní pozici, důvěrně zna-
jí dané pracovní prostředí, své kole-
gy a mají reálnou představu o náplni 
své práce.  Prostřednictvím úspěšné 
spolupráce se středními a vysokými 

školami zajišťuje Hettich ČR pod 
vedením mistra odborného výcvi-
ku vzdělávání studentů v souladu 
s  ŠVP dané školy, rozvíjí praktické 
dovednosti studentů. Nedílnou sou-
částí je i pomoc při přípravě na závě-
rečné zkoušky či odborný dohled při 
zpracování ročníkové práce. 

Studenti mají  přístup k novým 
technologiím a trendům a získáva-
jí reálnou představu o možném pra-
covním uplatnění po ukončení stu-
dia.  Kromě toho i nemalou finanční 
podporu v podobě motivačního sti-
pendia.

Nové příležitosti 
pro studenty 

Od září 2019 nabízí Hettich stu-
dentům technických oborů opět 
možnost zapojit se do stipendijní-
ho programu. Podrobné informace 
získají zájemci z řad rodičů, žáků, 
studentů nebo pedagogů mj. na per-
sonálním oddělení firmy,  na webo-
vých stránkách, na facebooku nebo 
na Festivalu vzdělávání v Domě kul-
tury ve Žďáru nad Sázavou 14. listo-
padu  2019. Prostory firmy si mohou 
zájemci ze základních a středních 
škol společně se svými pedagogy 
prohlédnout v tentýž den v rámci 
společného projektu Dne otevře-
ných dveří žďárských firem pořáda-
ného v kooperaci s dalšími význam-
nými žďárskými zaměstnavateli.   

Dr. Hettich se setkal s českými studenty

www.facebook.com/HettichCR/
www.hettich.com

Dr. A. Hettich (vlevo), J. Schönfeld, S. Gross při diskuzi se studenty. 

Na snímku zaměstnanci Hettichu s dětmi ze žďárských sportovních klubů BK 
Vlci a Bruslařského oddílu juniorů, které Hettich dlouhodobě podporuje v rámci 
projektu Hettich Aktivity dobrovolníků.   


