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DOTAZNÍK
pro zájemce o stipendium BBM
Tento dotazník je určen pro studenty VŠ technických a ekonomických oborů, kteří mají zájem o získání
stipendia společnosti BBM a mají dále zájem po ukončení studia na VŠ pracovat ve společnosti BBM.
Stipendium je vypláceno studentovi po dobu jeho řádného studia. Student má právo absolvovat ve
společnosti odborné stáže a zpracovávat absolventské práce. Student má povinnost řádně ukončit
studium a pro společnost pracovat minimálně po smluvenou dobu. Výše stipendia a doba závazku
studenta vůči společnosti jsou individuální a budou smluvně ošetřena.
Veškeré údaje uvedené v tomto dotazníku slouží výhradně společnosti BBM pro výběrové řízení a
přípravu smluvních ujednání, informace podléhají zákonné ochraně osobních údajů a nebudou použita
k jiným účelům.
Vyplněný dotazník zašlete na email: studenti@bbm.cz nebo poštou na adresu uvedenou dole. Vybraní
zájemci budou následně pozváni na osobní jednání.
ID

Dotaz

1.

Osobní a kontaktní údaje

1.1.

Jméno a příjmení

1.2.

Ročník narození

1.3.

Kontaktní spojení

Email, mobil..

1.4.

Bydliště

Město odkud pocházíte

2.

Údaje o studiu na VŠ a předchozím studiu

2.1.

Studuji

2.2.

Ročník

2.3.

Typ studia

Denní/kombinované

2.4.

Program

Bc/Mgr/Ing/jiné

2.5.

MM/RRRR

2.7.

Rok zahájení studia
Rok řádného ukončení
studia
Předchozí studium

3.

Vize o budoucnosti

3.1.

Práce, kterou bych
chtěl dělat

3.2.

Pracoviště, kde bych
chtěl/mohl pracovat

Programování, Správa IT,
Komunikace s uživateli, Analýzy
požadavků, Vedení účetnictví,
Poradenství….. Ještě nevím
Předpokládané pracoviště Praha/
Písek/ Ostrava/ Ještě nevím

3.3.

Spolupráce během
studia

Mám zájem o spolupráci již během
studia (stáže, výpomoci,
brigády…) Ano/Ne, jakou

4.

Ostatní

4.1

Jiné sdělení

2.6.

Údaje zájemce

V ________________, dne ______________

Komentář k vyplnění

Vysoká škola/ fakulta/ obor

Předpokládaný termín MM/RRRR
Střední škola, rok absolvování

Cokoliv chcete sdělit o sobě, o
svých zájmech, zkušenostech,
znalostech…

Podpis zájemce __________________
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