ZAMĚSTNANECKÉ BENEFITY
Spokojenost našich zaměstnanců je pro nás důležitá. Vede k větší motivaci, pocitu osobní pohody a k lepšímu výkonu na
pracovišti. Spokojený a motivovaný zaměstnanec vytváří příjemné prostředí pro další rozvoj kolektivu. To jsou důvody,
proč se věnujeme oblasti benefitů, které jsou přisuzovány spravedlivě a férově pro všechny naše zaměstnance.

sun Příspěvek na dovolenou ve výši ½ hrubé měsíční mzdy
vyplácen v souladu s podmínkami ve mzdě za měsíc červen.
star

tree Příspěvek na Vánoce ve výši 1 celé hrubé měsíční mzdy
vyplácen v souladu s podmínkami ve mzdě za měsíc listopad.

Hand-holding-usd Bezúročné zaměstnanecké půjčky

po kladném vyhodnocení žádosti poskytujeme:
až 20.000,- Kč v tíživé finanční situaci
až 100.000,- na bytové účely zaměstnance

vyplácené s frekvencí 1x, 2x nebo 12x za rok, podle náročnosti
pracovní pozice, přidané hodnoty a potřeby zpětné vazby vůči
pracovní pozici nebo rozsahu zadaného úkolu.

coffee Cenově výhodné občerstvení na pracovišti
z vlastního espresso kávovaru a vlastních prodejních automatů
s interním systémem nákupu a doplňování nabízíme zaměstnancům
kvalitní kávu, tradiční balené nápoje, cukrovinky a bagety za velmi
příznivé ceny. Na zaměstnancích neprofitujeme!

coins Nadstandardní příplatek za odpolední směnu
za každou odpracovanou hodinu v odpolední směně vyplácíme
nadstandardní příplatek v nadstandardní výši 17,- Kč/hodinu.

Umbrella-beach Až 30 dnů dovolené podle věrnostního systému
základní nárok rozšiřujeme dosažitelným způsobem odměnou
za věrnost až o 10 dnů dovolené.

car Příspěvek na dopravu

Clinic-Medical SICK DAYS
není vám ráno dobře? Zůstaňte raději doma a využijte až 3 dny
placeného zdravotního volna bez nutnosti návštěvy lékaře
a vystavení neschopenky.

Chart-Line Cílová prémie

pro zaměstnance, kteří bydlí 15 km a více od provozovny.

Novinka

PIGGY-BANK Cafeterie

Díky systému WIMEX benefity Cafe si zaměstnanec sám vybere benefit,
který ho nejvíce potěší. Ročně přispíváme 7000,- Kč na nákup z oblasti:
• kultura a sport: vstupenky do kin, divadel, na koncerty,
		
sportovní utkání, permanentky do sportovních
		
zařízení apod.
• zdraví:
zdravotnické pobyty, nákupy v lékárně, optice,
		
služby stomatologů, fyzioterapeutů, apod.
• vzdělávání:
jazykové a vzdělávací kurzy, autoškoly,
		
nákup knih, učebnic, apod.
• cestování:
ubytování, wellness pobyty, dětské tábory,
		
zážitky, kurzy apod.

Novinka

Gift Životní a pracovní jubilea našich zaměstnanců
s našimi zaměstnanci prožíváme významné okamžiky v jejich
osobním i pracovním životě, při těchto příležitostech věnujeme
příspěvek do Cafeterie.
utensils

Příspěvek na závodní stravování
Přispíváme 55% ceny oběda. Výběr z 5 jídel, možnost dokoupení
salátu, možnost zakoupení dalšího oběda, jako poděkování
za spolupráci 1x měsíčně zákusek zdarma.

Novinka

Pizza-slice E-stravenka

Nevybrali jste si z nabídky obědů? O příspěvek nepřijdete.
Hodnotu příspěvku Vám pošleme do Cafeterie. Prostředky
pak můžete čerpat ze stravenkové karty u smluvních partnerů.

clock Možnost flexibilní pracovní doby pro konkrétní pozice,
možnost napracování hodin
respektujeme v rámci provozních možností a vzájemné dohody
požadavky zaměstnanců na dřívější odchod z pracoviště nebo
pozdější příchod na pracoviště, vzniklé saldo pracovní doby je
možné napracovat až do konce následujícího měsíce.
stopwatch Férová docházka
naše docházka je evidovaná elektronicky s přesností na minuty,
docházku nezaokrouhlujeme.
House-user Homeoffice (práce z domova)
pokud tak pracovní pozice vyžaduje nebo umožňuje,
jsme připraveni vytvořit podmínky pro práci z domova.
headphones Kvalitní osobní ochranné pracovní prostředky a pomůcky
glass-cheersFiremní společenské akce plně hrazené zaměstnavatelem
netradiční stmelovací akce v neformálním prostředí.

parking Parkování pro zaměstnance v areálu firmy
vyhrazená parkovací místa pro zaměstnance, kteří denně využívají
pro dopravu do zaměstnání své dopravní prostředky.
user-graduate Vzdělávací kurzy na pracovišti i mimo něj
postupně hledáme zajímavé možnosti vzdělávání zaměstnanců.
Grin Příjemné a neformální pracovní prostředí
Žádný přehnaný dress code = na pohodu, ale přesto za sympaťáka.
Neustále zkvalitňujeme pracovní prostředí zaměstnanců, obměňujeme vybavení pracovišť, zlepšujeme podmínky na pracovišti.

