BALÍČKY VÝHOD PRO ZAMĚSTNANCE

POMOC PODNIKOVÉHO
PRÁVNÍKA
krátkodobá nebo účelová
bezplatná pomoc s vyřešením
akutní soukromé záležitosti

PŮJČKA PRO ZAMĚSTNANCE ZA
ZVÝHODNĚNÝCH PODMÍNEK
podpoříme vás půjčkou se
zvýhodněnými podmínkami

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

individuální podpora v
celoživotním vzdělávání a
zvyšování kvalifikace

MULTISPORT KARTA PŘÍSPĚVEK NA SPORT
individuální podpora
pohybových aktivit formou
finančního příspěvku na
MultiSport kartu

PŘÍSPĚVEK NA DOVOLENOU

příspěvek na rodinnou rekreaci

VĚRNOSTNÍ PŘÍSPĚVEK

odměníme Vás za 5, 10, 15, 20,
25 nebo 30 let dobře odvedené
práce

PŘÍSPĚVEK PŘI NAROZENÍ
DÍTĚTE
pro našeho zaměstnance,
rodiče narozeného dítěte je
odměna ve výši 5 000 Kč

PŘÍSPĚVEK K ŽIVOTNÍMU
JUBILEU
příspěvek k významnému
životnímu jubileu 30, 40, 50
nebo 60 let ve výši 3 - 6 000 Kč

PŘÍSPĚVEK KE SVATBĚ

příspěvek pro zaměstnance ke
sňatku ve výši 5 000 Kč

PŘÍSPĚVEK PŘI ODCHODU DO
DŮCHODU
příspěvek pro každého
zaměstnance, který odchází do
důchodu

BALÍČKY VÝHOD PRO ZAMĚSTNANCE

ZVÝHODNĚNÉ TARIFY OD 02
FAMILY PROGRAM
možno přidat až 5 telefonních
čísel na jednoho zaměstnance

KAPROVNÉ

příspěvek na pohodové Vánoce

MOŽNOST NÁKUPU ZA
ZVÝHODNĚNÉ CENY OD NAŠICH
DODAVATELŮ
•
•
•
•
•
•
•
•

Stavebniny Mlénský - sleva 20 %
Velkoobchod Ptáček - sleva 20%
Golf Hotel Austerlitz – sleva na
ubytování na hotelu
Hilti – sleva na nářadí a další zboží
Nářadí Slavkov – sleva na nářadí a
další zboží
Nářadí Veselý – sleva na nářadí
MPL – stavebniny
Wurth – spojovací materiál, stavení
chemie

REHABILITACE

rehabilitační masáže každý
čtvrtek odpoledne

PŘÍSPĚVEK DO SYSTÉMU
KAFETÉRIE
v těchto kategoriích: cestování,
sport, zdraví, kultura,
vzdělávání

PŘEDKUPNÍ PRÁVO NA
AUTOMOBIL NEBO PC
možnost odkupu automobilu
nebo IT techniky po skončení
plánované doby životnosti

STRAVENKY A PŘÍSPĚVEK NA
OBĚD
příspěvek 55% ceny oběda
v kantýně nebo stravenky
v hodnotě 80Kč na elektronické
stravenkové kartě

LIKO-STYLE

kvalitní a stylové oblečení pro
všechny pozice

PŘÍSPĚVEK NA POJIŠTĚNÍ
ODPOVĚDNOSTI
pomůžeme vám zařídit
pojištění odpovědnosti a
přispějeme vám polovinu ceny
pojištění

plošný benefit pro všechny
pro více informací se zeptejte vašeho nadřízeného nebo HR oddělení – rádi vám pomůžeme!

