Motivace na získání pracovníka
Vážení zaměstnanci, členové,
pomozte nám oslovit své známé, přátele a kolegy! Víte o někom, kdo se může stát
součástí našeho týmu? Za doporučení vás odměníme!

Aktuálně hledáme:
Středisko mechanizace:
• Řidič, traktorista sk. C,E,T
• Zámečník
• Obráběč
• Servisní technik
• Automechanik užitkových a nákladních vozů
• Automechanik
• Mechanik pneuservisu/údržby/servisu autoklimatizací
• Servisní technik technologií živočišné výroby
Středisko živočišné výroby:
• Ošetřovatel/ošetřovatelka dojnic
• Vedoucí minimlékárny
Řeznictví:
• Prodavačka (Ústí nad Orlicí)
• Kuchařka
• Vedoucí expedice masa
• Řezník – bourárna
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Zapojte do hledání i své známé a rodinu, sdílejte naši výzvu na Facebooku, zvýšíte
tak svou šanci na získání odměny 5 000,- Kč.
Nový pracovník má možnost získat odměnu až 20 000,- Kč.

Podmínky pro přiznání odměny:
1. Aby byla odměna vyplacena, musí doporučený zaměstnanec splňovat
podmínky na danou pracovní pozici a ve firmě setrvat déle než tři měsíce
(absolvovat zkušební dobu a pokračovat dále jako zaměstnanec).
2. Odměna pro zaměstnance nebo člena družstva, který nového
zaměstnance doporučil, ve výši 5 000,- Kč, bude vyplacena po uplynutí
zkušební doby (tj. po 3 měsících pracovního vztahu).
3. Nový pracovník má možnost získat stabilizační odměnu ve výši až 20 000,Kč následovně:
- po uplynutí 12 měsíců pracovního poměru - stabilizační odměnu ve výši
10 000,- Kč, částka bude vyplacena v následujícím měsíci.
- po uplynutí 18 měsíců pracovního poměru - stabilizační odměnu ve výši
10 000,- Kč, částka bude vyplacena v následujícím měsíci.
4. Doporučit kandidáta může zaměstnanec nebo člen družstva pouze po jeho
předchozím souhlasu.
5. Odměna bude vyplacena formou mimořádné odměny nebo na základě
smluvního vztahu s Vaší osobou (dohoda o provedení práce).
6. Odměny vyplácíme pouze za aktuálně vypsané pozice.
7. Informace o doporučení je nutné směrovat předem písemně na
sekretariát ZDS (osobní dotazník zaměstnance při vstupu do zaměstnání).
8. Tyto podmínky platí pro obě společnosti, tedy ZDS a ŘES.
9. Nárok na odměnu nemají THP, protože hledání nových zaměstnanců je
součástí jejich práce.
Jak postupovat?
• Seznamte se s podmínkami pro získání odměny za doporučení a
požadavky na pracovní pozici.
• Zašlete nám životopis nebo kontaktní údaje kandidáta a telefonní kontakt
na Vás na zd@zdsloupnice.cz. Zasláním automaticky souhlasíte i
s podmínkami získání odměny za doporučení.
• Jestliže kandidát bude vybrán a následně setrvá v pracovním poměru ve
lhůtách dle výše uvedených podmínek, budeme Vás sami kontaktovat,
abychom domluvili předání odměn.

Ve Sloupnici dne 10.2.2020

