FIREMNÍ
BENEFITY

Zdravotní péče
● zdraví našich zaměstnanců je naší naprostou prioritou
● široká nabídka preventivních zdravotních programů
● očkování proti chřipce ● podpora pitného režimu
● dny zdraví ● zdravé stravování

Podpora bydlení
● zvýhodněné firemní půjčky pro realizaci vlastního bydlení
● možnost využití firemních startovacích bytů

Benefitní partneři
● pestrá nabídka slev na zboží a služby u regionálních
partnerů

Podpora kulturních aktivit
● vlastní kulturní aktivity pro zaměstnance ● firemní ples
● letní festival ● setkání bývalých zaměstnanců
● tematicky zaměřené zájezdy

Firemní dětská skupina Koumáčci
● pro děti od 1 roku ● skupina je umístěna v klidném
prostředí naproti areálu společnosti
● vlastní venkovní zahrada a hřiště
● výukový program Malá technická univerzita
● provoz v pracovních dnech od 5:45 do 17:00

Příspěvky & poradenství
● příspěvek na penzijní připojištění
● příspěvek na životní pojištění
● personální a mzdové poradenství

Finance
● transparentní mzdový systém ● každoroční valorizace mezd
● odměny zaměstnancům (náborový příspěvek, seniorní
odměna, odměna za pracovní věrnost)
● odměny za zlepšovací návrhy ● přítomnostní prémie
● příplatky za směnný provoz ● odměna za pracovní pohotovost
● odměna za pracovní věrnost

Firemní stravování
● vlastní firemní restaurace (snídaně, obědy, večeře;
výběr z několika menu) ● dotované ceny
● vybavené kuchyňky pro možnost vlastního stravování
● nápojové a jídelní automaty

Volno navíc s náhradou mzdy
● týden dovolené navíc (celkem 5 týdnů)
● 2 dny na péči o děti mladší 15 let
● 2 dny zdravotního volna (tzv. sick days)
● 3 dny na vlastní svatbu, 2 dny na svatbu dětí,
1 den na svatbu rodičů
● 2 dny otcovského volna při narození dítěte
● 2 dny na stěhování

Flexibilní pracovní doba
● zkrácené pracovní úvazky ● pružné rozvržení pracovní doby
● možnost práce z domova (tzv. home office)

Podpora mobility
● příspěvek na dopravu ● firemní parkoviště
● podpora městské dopravy ● parkování kol v areálu
● program Spolujízda

Firemní oblečení
● ochranné pomůcky ● firemní oblečení ● firemní obuv

Péče o rodinu
● individuální podpora zaměstnanců s dětmi
● společné aktivity pro děti zaměstnanců
● podpora vzdělávání dětí zaměstnanců
● Den dětí, Mikulášská nadílka
● volnočasové aktivity pro děti – elektrokroužek Mladý koumák

Podpora sportovních aktivit
● podpora zájmových sportovních oddílů zaměstnanců
(volejbal, hokej, tenis, běh, turistika, badminton)

Podpora vzdělávání
● pestrá nabídka vzdělávacích programů
● široké možnosti dalšího vzdělávání (interní i externí)
● volno při dálkovém studiu ● příspěvek na odborné vzdělávání
● finanční podpora jazykových kurzů
● možnost získání pracovních zkušeností v zahraničí
● stipendijní programy pro studenty VŠ

Moderní pracovní prostředí
● příjemné pracovní prostředí podporující týmovou spolupráci
● technické vybavení pracovišť na špičkové úrovni
● ergonomicky uzpůsobená pracoviště
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