GRUPA

Ty się dopiero uczysz
- my nagradzamy za wyniki w nauce!
Nasi pracownicy zdobywają doświadczenie, podnoszą swoje kwalifikacje, mają
możliwość rozwoju i awansu - To właśnie Ty możesz być jednym z nich. Przez trzy
lata nauki zawodu każdy z uczniów może korzystać z programu stypendialnego*,
jeśli osiąga odpowiednie wyniki w nauce.
*Podstawowe zasady przyznawania stypendium za wyniki w nauce w programie
lojalnościowym „DFM Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością” Sp.k. (Grupa KLER)
z siedzibą w Dobrodzieniu to:
Kwota stypendium ustalona została w oparciu o średnią ocen jaką uczeń
uzyskał w poprzednim semestrze roku szkolnego i wynosi:
• = 4,00  – w wysokości 300 PLN brutto
• < 4,00 średniej ≤4.50 – w wysokości 400 PLN brutto
• < 4,50 średniej ≤5.00 – w wysokości 500 PLN brutto
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Osoba ubiegająca się o stypendium nie może mieć przekroczonych
20 godzin nieobecności w szkole.

Pozostałe zasady znajdują się w regulaminie Programu Lojalnościowego, który co
roku przedstawiany jest uczniom.

Czy Twoim kolegom też płacą za wyniki w nauce?
Sprawdź jaką masz perspektywę
Ucz się przyszłościowego zawodu
i otrzymuj stypendium!
GRUPA

„DFM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” sp.k.
należąca do Grupy Kler
ul. Piastowska 68, 46-380 Dobrodzień
tel. +48 34 3529131, +48 34 3529135
e-mail: praca@kler.pl
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ZDOBĄDŹ ZAWÓD
Z PRZYSZŁOŚCIĄ

stypendia
za wyniki w nauce

możliwość korzystania
z dofinansowania do sportu i kultury

WYKORZYSTAJ SWOJĄ SZANSĘ
ZDOBĄDŹ ZAWÓD

gwarantowana
praca dla absolwentów

wycieczki,
wyjazdy, integracja

wysoki
poziom nauczania
Tapicer, szwaczka to zawód na całe życie

Poszukujemy absolwentów gimnazjów, którzy już dziś planują swoją przyszłość,
a wybór zawodu nie pozostawiają tylko przypadkowi. Świadomie wybierają zawód, który będzie dla nich rozwojowy i opłacalny. Bardzo wysoki poziom nauczania praktycznego i teoretycznego realizowany jest przez osoby posiadające wymagane kwalifikacje i bardzo duże doświadczenie zawodowe.

Tapicer i szwaczka to zawody, które w najbliższej przyszłości nie zostaną zautomatyzowane - zawsze potrzebny będzie człowiek i jego umiejętności.
Pracodawcy cenią sobie profesjonalnie przygotowanych pracowników, a wysokiej
klasy umiejętności są dobrze wynagradzane.

Ucz się zawodu
i twórz z nami meble najwyższej jakości

