
Mednarodni dualni študij

Tadeja Kofjač – Vodja razvoja kadrov
Luka Lamut – Sodelavec v kadrovskem oddelku



Lidl – zgodba o uspehu 

Zgodovina

2003 Švedska, Češka

2004 Norveška, Slovaška, Madžarska

2005 Danska

2006 Hrvaška

2007 Slovenija

2008 Malta

2009 Švica

2010 Bolgarija, Kanarski otoki, Ciper

2011 Romunija

1973  Nemčija

1989 Francija

1992 Italija

1994 Velika Britanija, Španija

1995 Belgija, Portugalska

1997 Nizozemska

1998 Avstrija

1999 Grčija

2000 Irska, Severna Irska

2001 Luxemburg

2002 Finska, Poljska



Lidl – zgodba o uspehu  

Lidl Slovenija

 od leta 2007

 47 poslovalnic 

 1300 zaposlenih



Dualni študij 

Dualni 
študij

Po končanem 
študiju 

možnost 
zaposlitve v 

Lidlu Slovenija

Poglobitev 
znanja tujih 

jezikov

Spoznavanje 
novih krajev 
in vrstnikov

Pridobivanje 
izkušenj in 

delo s 
strokovnjaki z 

vsega sveta



Dualni študij – program: Mednarodno poslovanje

Fakulteta Mosbach

Program: Mednarodno poslovanje

Pridobitev mednarodno priznane izobrazbe v okviru 3-letnega študija 1. bolonjske stopnje.

• Medkulturni management.

• Mednarodni transport.

• Mednarodni management.

• Ekonomska, družbena in okoljevarstvena 
odgovornost.



Dualni študij – program: Ekonomija

Fakulteta Heilbronn

Program: Ekonomija

Pridobitev mednarodno priznane izobrazbe v okviru 3-letnega študija 1. bolonjske stopnje.

• Marketing v prodaji.

• Orodja managementa v prodaji.

• Strateški in aplikativni management poslovanja.

• Trening managementa.

• Optimalni učni pogoji.



Dualni študij – možnost semestra izven Nemčije

Semester izven Nemčije

University of the Sunshine 
Coast, Avstralija

Staffordshire University,

Anglija

• Vzpodbujanje odprtosti in fleksibilnosti,

• vzpodbujanje sposobnosti prilagajanja in 
samostojnosti,

• raznolikost učnih metod,

• priprava na kasnejšo dejavnost.



Dualni študij

Dualni študij

PraksaTeorija

Znanja pridobljena v teoriji, se uporabijo v praksi.



Dualni študij – cilj

Naš cilj je, da po uspešno končanem izobraževanju 
študenti lahko pričnejo z delom kot

regionalni vodja prodaje.

Vodenje prodajnega 
področja.

• Povprečno 5 poslovalnic,
• 80 zaposlenih.

Odgovornost za 
zaposlovanje, 

motiviranje in razvoj 
sodelavcev.

Ciljno vodenje k 
želenim poslovnim 

rezultatom.



Dualni študij - štipendija

Lidlov študent Pogodba o štipendiranju Mesečna štipendija

1. letnik – 1.400 € / mesečno
2. letnik - 1.600 € / mesečno
3. letnik - 1.800 € / mesečno

• Ob prekinitvi študija študentom štipendije ni potrebno vračati.

• Študent po končanem študiju nima obveznosti do podjetja Lidl.

Štipendija:



Dualni študij – iskani profil

Kaj pričakujemo od dijakov?

tekoče znanje 
nemškega jezika

(B2 nivo)

motiviranost 
odgovornost, 

komunikativnost

uspešno 
zaključena matura

interes za delo v 
trgovinski panogi



Dualni študij – iskani profil

SPOSOBNOST UVELJAVLJANJA

VESELJE PRI DELU V PRODAJI

AMBICIOZNOST

PREPRIČLJIVOST

POLNI ELANA

VESELJE PRI DELU Z 

LJUDMI

SPOSOBNOST NAVDUŠEVANJA DRUGIH

ŽELJA PO RAZVOJU

KOMUNIKACIJSKE VEŠČINE IN

ANALITIČNE SPOSOBNOSTI 

PRIPRAVLJENOST

ŽELJA PO PREVZEMANJU 

ODGOVORNOSTI 



Dualni študij – pričakovanja

Kaj lahko študenti pričakujejo z naše strani?

• Intenzivno svetovanje med in po zaključku študija.

• Odgovornost do sodelavcev že takoj po zaključku študija.

• Vzpodbujanje in nadaljnji razvoj s strani nadarjenih vodstvenih sodelavcev.

• Bogate izkušnje v dejavnosti iz tujine.

• Nadpovprečni prihodek od samega začetka študija.

• Po uspešno zaključenem programu, obstaja možnost zaposlitve v podjetju 
Lidl Slovenija.



Dualni študij – prednosti za podjetje

• Izobraževanje bodočih mednarodnih vodstvenih sodelavcev.

• Hitro prilagajanje državam in podjetju.

• Vzpodbujanje mreženja.

• Izboljšanje prenosa znanja. 



Dualni študij – izkušnje študentov

Trenutno 3 študenti iz Slovenije obiskujejo drugi letnik. 
Vpetost v 
poslovno 

dogajanje že med 
samim študijem 
me je dokončno 

prepričala.
Trimesečni bloki, 

kjer se 
izmenjujeta 

teorija in praksa, 
naredijo študij 

pester in zanimiv. 

Študijsko vzdušje, še posebno pri 
predmetih, kjer je individualna 
obravnava, saj nas je samo 30 

študentov, se mi zdi optimalno. 

Odločitev za študij pri Lidlu je 
najboljša odločitev, ki sem jo 

lahko sprejel.

Grega

Poleg študija so 
tu še obdobja 
prakse, kjer iz 

prve roke izveš 
vse tisto, kar 

bereš v knjigi.

Jasmina



Dualni študij – prijava

Prijave dijakov pričakujemo preko spletnega obrazca na 
kariera.lidl.si

Rok za prijavo: 28.2.2016

Potek:

- prijava

- razgovor v Sloveniji

- Online test

- izbirni dan v Nemčiji



Hvala za pozornost!
kariera.lidl.si

Kontakt: kadri@lidl.si, luka.lamut@lidl.si


