
Spoznajte  
dm

dm drogerie markt velja za eno največjih drogerijskih podjetij v srednji in 
vzhodni Evropi, ki v ospredje svojega delovanja postavlja potrebe svojih 
strank in zadovoljstvo sodelavcev.

Zgodovina podjetja, ki ima danes svoje prodajalne v 13 državah po Evropi, 
sega v leto 1973, ko se je v Nemčiji odprla prva samopostrežna drogerija. 
Celotni dm koncern danes zaposluje več kot 66.000 sodelavcev, stranke pa 
lahko nakupujejo v več kot 3.800 prodajalnah.

Podjetje dm Slovenija je bilo ustanovljeno leta 1992, leto kasneje pa se je 
odprla prva prodajalna v ljubljanskem BTC-ju. Danes po več kot 25 letih 
delovanja podjetje na upravi, v logističnem centru, v prodajalnah in fri-
zersko-kozmetičnih salonih dm zaposluje več kot 850 sodelavcev, kupcem 
pa v več kot 95 dostopnih, modernih in privlačnih prodajalnah ponuja pri-
jetno nakupovalno izkušnjo v okoli 50 krajih po Sloveniji. Od leta 2020 so 
strankam v sklopu dm Studia na voljo tudi frizersko-kozmetične storitve 
ter nakupovanje izdelkov v dm spletni trgovini (www.dm.si). 

»Kupujem tam, kjer nekaj veljam« je dm obljuba, ki v središče postavlja 
človeka v vsej njegovi edinstvenosti – kot stranko ali kot sodelavca.

dm ima za vsakogar pravo ponudbo, ki poudari njegovo individualnost.  
Z obsežno paleto izdelkov in storitev najvišje kakovosti ter strokovnim in pri-
jaznim svetovanjem sodelavcev dm na dostopnih lokacijah živi svojo filozofijo. 

Praksa pri nas  
je drugačna!



Dijaki in dm

Dijakom ustreznih poklicnih usmeritev omogočamo opravljanje praktične-
ga usposabljanja, saj želimo mladim približati praktičen vidik dela v go-
spodarstvu in jih aktivno vključiti v delovni proces, tako da lahko pridobijo 
delovne izkušnje in nova znanja. 

Šolsko prakso je možno opravljati v logističnem centru, v večini prodajaln 
po Sloveniji, v različnih oddelkih na upravi podjetja in v dm Studiih.

Skozi celoten postopek prakse dijake vodijo in usmerjajo njihovi mentorji, 
ki v smiselno celoto povezujejo v šoli pridobljena znanja s praktičnimi 
situacijami na delovnem mestu. Mentorji opravljajo najrazličnejša stro-
kovna usposabljanja, tako da lahko svoje znanje predajajo kvalitetno in 
sistematično.
 

Praktikantom omogočamo 
razgibano delo, pridobivanje 

dragocenih izkušenj in 
krepitev kompetenc, ki 
jim bodo v prihodnosti 
koristili pri opravljanju 

samostojnega dela.

Praksa je na voljo vsem dijakom: 
• ki morajo v sklopu šolskih obveznosti opraviti obvezno prakso; 
•  ki jim znotraj podjetja lahko zagotovimo ustrezno strokovno mentorstvo 

glede na poklic, za katerega se izobražujejo. 



Kako se prijavim na prakso v dm-u? 

1. možnost: 
Koordinator šolske prakse na pristojni šoli v dm kadrovsko službo na ele-
ktronski naslov zaposlitev@dm.si posreduje informacije o terminih prakse 
in številu dijakov, ki želijo opravljali praktično usposabljanje v našem pod-
jetju.

2. možnost: 
Dijak osebno prinese prošnjo za opravljanje šolske prakse v prodajalno ali 
dm Studio, kjer bi želel opravljati prakso, ali pa pošlje vlogo na elektronski 
naslov zaposlitev@dm.si.

V prošnji naj bodo navedeni naslednji podatki:
•  smer poklicnega izobraževanja,
•  potrebno število ur praktičnega usposabljanja,
•  obdobje trajanja praktičnega usposabljanja,
•  najbližja oziroma želena prodajalna, dm Studio ali izbrani oddelek za 

opravljanje prakse in
•  kontaktni podatki (telefon, elektronski naslov).

Klikni sem!

Sledi razgibano 
delo in pridobivanje 
dragocenih izkušenj!



KONTAKTI

Želite o nas izvedeti še več?  
Redno nas lahko spremljate na naslednjih kanalih:

� dm.si
� dmstudio.si

 dm drogerie markt Slovenija
 dmstudio.slo

� dm drogerie markt Slovenija
� dm Studio

 dm drogerie markt Slovenija

 dm drogeriemarkt Slovenija

� Telefonska številka: 01/5132-800

� Elektronski naslov: zaposlitev@dm.si


