BENEFIT PROGRAM
KOLIBŘÍK CSR
#DěkujemeŽeJsteSnámi
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30 DNŮ VOLNA
Kombinace 25 dní dovolené a 5ti sick
days znamená celý měsíc placeného
volna na rok. O dva pracovní týdny více
placeného odpočinku než ve většině
společností.
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13. PLAT
Roční bonus ve výši až jednoho platu .
Jednou za rok hodnotíme naši spolupráci
a rozdáváme významné částky.
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POTRAVINOVÉ VOUCHERY
Příspěvek na oběd a cafeterie? U nás si
můžete vybrat jak a za co bonus vyčerpat.
Je jen na Vás, jestli si za budget 2.200 Kč
(při plném úvazku) koupíte kávu či jídlo.
Upravujeme benefity na m
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MASÁŽE NA PRACOVIŠTI
Každý měsíc naši zaměstnanci čerpají
možnost masáží. Výběr z různých typů.
Pro Váš komfort dorazí maséři přímo do
práce či blízkého místa.
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KINO ZDARMA
Odreagování je důležitou součástí
Kolibřičí rodiny. Každý měsíc vstupenka
do Cinestaru pro každého. Máte raději
superhrdinské filmy, komedie nebo krimi?
Výběr je jenom na Vás.
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FOND POMOCI COLIBRI
Nositelem latinského názvu naší
společnosti je náš fond, který ročně daruje
přes 100.000 Kč nejenom našim
zaměstnancům na různé zdravotnické
pomůcky a další pomoc.

VYTVOŘENO S PEČLIVOSTÍ PRO OZP
WWW.CSRTEAM.CZ

BENEFIT PROGRAM
KOLIBŘÍK CSR
#UmímeVámPráciPřizpůsobit
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VOLBA ÚVAZKU
Vyhovuje Vám spíše 4 hodinovka nebo 6ti ?
Je to jen na Vás! Na výběr máte z 4,5,6,7 a 8
hodinového úvazku. Práce se může řídit
Vašemi potřebami!
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LÉKAŘI VS. PRÁCE
Zaměřujeme se na zaměstnávání osob se
specifickými potřebami. Máte zvýšenou
potřebu návštěv u lékařů a odborníků?
Nakombinujeme společně vhodně směny.
Přizpůsobíme se!
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HR HELP LINKA
Dotazy týkající se mezd, daní, dovolených,
apod. můžete směřovat na email
personalni@csrteam.cz nebo na Whatsapp
linku: 773 099 939. Jsme tu pro Vás!
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PARTNERSKÉ SLEVY
Zvýhodněné podmínky pro čerpání
produktů ČSOB a dalších připravovaných
partnerů. Pro začátek možnost účtu zdarma
či výhodných podmínek úvěrů a hypotéky
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PODPORA NAD RÁMEC
Ve specifickém období Vás umíme podpořit.
Např. v období karantény pro Vás
zajišťujeme roušky, antibakteriální gely,
rukavice, vitamíny a také občerstvení na
Vaší provozovně. Staráme se o Vás!
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FIREMNÍ AKCE
Společenská večeře v Potrefené Huse v
Hradci? Společné promítání v pražském
multiplexu? Nebo vánoční party? Rádi se s
Vámi setkáváme!

VYTVOŘENO S PEČLIVOSTÍ PRO OZP
WWW.CSRTEAM.CZ

