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Zpravodaj skupiny Ergotep

Ocenění Shoproku 2020

Vážení kolegové, 

velmi si vážím naší spolupráce 
na provozu značkového e-shopu 
TESCOMA. O vysokém standardu 
poskytovaných služeb dlouho-
době svědčí hodnocení Ověřeno 
zákazníky na portálu Heureka. 
Aktuálně je deklarovaná kvalita 
a spokojenost koncových uživa-
telů zpečetěna také prvenstvím 
v anketě Shoproku!, kde jsme 
již po deváté společně obhájili 
1. místo v naší kategorii.

Uplynulý rok patřil k nejobtížněj-
ším za celou dobu naší spolupráce. 
I přes výrazný nárůst počtu objed-
návek, omezeními v souvislosti 
s pandemií viru COVID-19, neved-
lo ke zhoršení kvalitativních ukaza-

telů e-shopu, což je skvělá zpráva 
pro naše společné zákazníky. 

Rád bych Vám za to poděkoval 
a pogratuloval k zisku dalšího 
ocenění. Věřím, že se nám stejně 
dobře bude dařit také v letošním 
roce.

S pozdravem
Mgr. Miroslav Seidl

generální ředitel TESCOMA, s. r. o.

Květen je nejen vidinou krásných 
slunečných dní, ale také začátkem 
nových příležitostí a netušených 
možností. Doposud nevyužíva-
ný areál v Otradově se nadechuje 
k novému životu. Abychom vám 
více přiblížili aktuální situaci, tak 
jsme vyzpovídali ředitele útvaru 
obchodu – Milana Resla.

Dobrý den, pane Resle. Děkuje-
me, že jste si na nás udělal čas.  
Ze zákulisí se k nám doneslo, že 
pracujete na novém projektu 
v Otradově. Můžete nám k tomu 
říct něco více? Dobrý den, děkuji 
za možnost dané téma zde pre-
zentovat. Jedná se o využití na-
šeho areálu bývalé Dřevovýroby 
Otradov, který byl po několik let 
nevyužitý. Chceme postupně areál 
revitalizovat a zahájit vytěžování 
možností daného objektu. V první 
fázi přesuneme vlastní výrobu ma-
teriálu pro balení našich zakázek 
koncovým zákazníkům z e-sho-
pů (TESCOMA, Vileda, Čtyřlístek, 
Bodovka, Nakup na dobro…) a to 
materiál kartonové střiže, nově 

Nové využití
areálu Otradov
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Zahrada na Bosně už se začíná zelenat 

Letošní jaro je poměrně chladné, 
ale i přes tuto skutečnost se za-
hrada na Bosně začíná pomalu 
zelenat. Sociální služba již osáze-
la první vyvýšené záhony, a to ce-
lou škálou bylinek a levandulemi. 
Zbylá sadba zatím čeká připravena 
v teple a záhony budou osázeny 
hned, jak se počasí umoudří. So-
ciální služba bude produkty z této 
zahrady využívat v rámci projektu 

Posvačíme a pro další zpracování 
v rámci nácvikových činností se 
svými klienty.

Do firmy dorazil dopis od generální ředitele TESCOMY Mgr. Miroslava Seidla 
a jelikož poděkování patří vám všem, přinášíme vám jeho úplné znění.

 -lm-
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A na závěr, je něco, co byste 
rád čtenářům vzkázal, na co 
jsem se nezeptal. Věříme, že 
stejně jako se nám povedlo změ-
nit Prodejní centrum Ergotepu 
v Proseči, jako se nám podařilo 
vystavět nové distribuční cent-
rum v Havlíčkově Brodě, tak bude 
úspěšné i středisko v Otradově. 

Držíme Vám palce, tedy vlastně 
nám všem a děkujeme za roz-
hovor. 

 -ms-

2 druhy. Naší další vizí využití areálu 
v Otradově je vytvoření lokálního 
centra pro kutily, zahrádkáře, chova-
tele včetně ochranných pracovních 
pomůcek a úklidových prostředků. 

To zní opravdu zajímavě a skvěle. 
Trošku nám přibližte, až přijedu 
do areálu Otradov, co na mě bude 
čekat kromě usměvavé obsluhy? 
Květinářství, pomůcky pro domácí 
kutily nebo i krmiva pro zvířata? 
Naší vizí je areál plný spokojených 
zákazníků, usměvavých zaměstnan-
ců, květiny a keře před rozkvětem, 
zelené sadby, výrobky ze dřeva, po-
můcky pro zahradníky a chovatele. 
Tedy krásný pohled, příjemná vůně, 
příjemný obchodní frmol. 

Na jaké značky a výrobce se mů-
žeme těšit? Na značky našich stá-
vajících významných obchodních 
partnerů: FIELDMANN, GARDENA, 
VILEDA, ARDON, CERVA, HUSQVAR-
NA, FISKARS.

Půjdeme i cestou doplňkových 
služeb k produktům? Např. zbo-
ží přivezeme zákazníkům až ke 
dveřím domu, odneseme nákup 
do auta. Ano, i zde počítáme po-
dobně jako u prodejního centra s 
rozvozem zboží po regionu, zpro-
vozněním techniky. 
 
V čem bude projekt zajímavý? Bu-
deme v něčem výjimeční, co nás 
bude odlišovat od konkurenčních 
firem? Rozšíříme počty našich pra-
covníků v Ergotepu, vdechneme ži-
vot areálu v Otradově, podpoříme 
ekologii výrobou recyklovatelného 
materiálu pro balení zboží, podpo-
říme lokální dodavatele (farmáře, 
zahradníky, chovatele), nová zahra-
da bude i centrem pro práci klientů 
sociální služby.

Počkejte, musím Vás zastavit, 
protože zazněla zajímavá věc 
a to „nová zahrada“.  Součástí 
projektu bude i vlastní zahrada? 

Ano, vlastní zahrada, kde budeme 
pěstovat se svými klienty voňavé 
a kvetoucí rostlinky, zeleninu. 
Nejlépe vlastním příkladem ukázat, 
co prodáváme.
 
Co se týče personálního obsazení, 
tak rozšiřujeme tým o nové tvá-
ře? Ano, jako u většiny nových 
projektů je naší snahou efektivně 
využívat veškerých zdrojů, tedy 
i personálních. Tým lidí v Otradově 
bude složen převážně z nových 
pracovníků, hlásí se nám bývalí 
zaměstnanci Dřevovýroby Otradov.

Trošku teď dejme prostor spekula-
cím, když se podíváte do budouc-
nosti, tak co tento projekt může 
znamenat pro region Otradov 
a jeho okolí? Určitě změna pohle-
du zvenčí na stávající opuštěný areál 
Dřevovýroby, zvýšení pracovních 
příležitostí pro místní obyvatele, mít 
ve svém mikroregionu odborníky 
a dodavatele pro své každodenní 
aktivity – chovatelství, zahradničení, 
kutilství a nemuset za podobnou 
službou dojíždět desítky kilometrů 
jinam do jiných regionů. 

Kdy se můžeme těšit na spuštění 
a jaká jsou Vaše očekávání? S první 
fází (výrobou kartonové střiže) počítá-
me od května 2021, další rozvoj stře-
diska v Otradově bude následovat. 
Aktuálně hledáme vhodné kandidáty, 
kteří nám svojí dovedností a znalost-
mi pomohou zahájit  rozvoj centra.

 > pokračování Nové využití areálu Otradov

Doba „kovidová“ nás všechny 
přinutila ještě více komunikovat 
on-line a ačkoliv budeme rádi, že 
se  s našimi kolegy a partnery zase 
setkáme při jednáních osobně, 
přináší on-line komunikace i řadu 
výhod. Abychom byli flexibilněj-
ší a zaručili v on-line komunikaci 
větší komfort, zajistilo středisko 
hardwaru novou mobilní video-
konferenci v nové zasedací míst-
nosti administrativního centra. 
Kromě dobré akustiky se její uži-
vatelé mohou těšit na  úhlopříčku 
139 cm, plynulý a ostrý obraz a to 
díky rozlišení 4K a 60 snímkům za 
sekundu. 

Nová videokonfe-
rence na AC

 -lm-
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mouky, 37,5 kg rýže, 40 kg cuk-
ru, 9,5 kg luštěnin, 24 l mléka, 
23 l oleje, 13 ks konzerv, 33 ks 
dětských výživ, 26 ks paštik, 
11  ks rybiček, 10 ks čajů. Dále 
piškoty, koření, čokolády, su-
šenky, sirupy a mnoho dalších 
potravin. Z drogerie především 
potřeby pro osobní hygienu, 
toaletní papír, úklidové a prací 
prostředky, dětské pleny a po-
dobně. 

Všem, kteří přispěli, ještě jed-
nou děkujeme. Pokud víte o ně-
kom, kdo potravinovou pomoc 
potřebuje, neváhejte se obrátit 
na paní Bc. Alenu Machovou (Te-
lefon: 702 223 773), která zajistí, 
aby se pomoc dostala do těch 
správných rukou. 

350 KG ze sbírky míří do potravinové banky

Více než rok trvající koronavi-
rová krize způsobila výrazný 
nárůst lidí, kteří se ocitli v tíživé 
životní situaci. Počet lidí závis-
lých na pomoci potravinových 
bank, narostl meziročně v řá-
dech desítek procent. Hlavním 
cílem jarní sbírky potravin, která 
se uskutečnila 24. dubna, tedy 
bylo naplnit sklady potravino-
vých bank a zajistit tak nejnut-
nější životní potřeby. Pomoc se 
orientuje zejména na seniory, 
rodiče samoživitele, pěstounské 
rodiny, děti z dětských domo-
vů, hendikepované občany či 

lidi bez domova a pokrývá celé 
území v České republice

Do jarního kola potravinové 
sbírky se zapojila i naše sociální 
služba, které se podařilo vybrat 
téměř 350 kg potravin a drogis-
tického zboží v celkové hodnotě 
17 000 Kč.

A jaký je konkrétně náš výsledek 
sbírky? 117 kg těstovin, 45 kg  -lm-

Sokolík má 4 hvězdy
Ačkoliv chalupa Sokolík zeje 
z důvodů vládních omezení 
v souvislosti s nákazou CO-
VID-19 již několik měsíců prázd-
notou, pracuje útvar provozu 
na její propagaci. Aktuálně se 
podařil velký úspěch a chalupa 
Sokolík dostala 4 hvězdy v rámci 
certifikace Svazem venkovské 
turistiky a agroturistiky a to 
hned ve dvou oblastech. Tou 

první oblastí je Dovolená na 
venkově, tou druhou Ubytování 
v soukromí. Oba certifikáty platí 
až do roku 2024.

 -lm-

Novinky 
na isp21.cz

Historie portálu isp21 sahá 
k druhému čtvrtletí roku 2018. V té 
době vznikl prostor, kde se odrá-
ží filozofie Ergoprogress. Kromě 
stálých rozhovorů se zajímavými 
osobnostmi a reportáží ze sociál-
ních podniků zde naleznete také 
obsáhlý přehled vybraných pod-
por v době koronakrize. Nechybí 
ani klasický týdenní přehled zpráv 
nejen ze sociálního světa. Bez hle-
dání a všechno na jednom místě. 

Co je nového v legislativě? S jaký-
mi úspěchy a neúspěchy se potý-
káme? Jaké jsou novinky nejen 
v oblasti byznysu? Vše naleznete 
na isp21.cz. Nově se také na webu 
připravuje prostředí pro konzul-
tace, kde využijeme dlouholeté 
obchodní výsledky a zkušenosti 
s cílovou skupinou.

 -ma-



Ordinace Bačkovský spol. s r.o. 
ve spolupráci s městem Proseč 
a obecně prospěšnou společností 
Ergotep CSR Institut poskytuje 
v Proseči rychlé antigenní 
testování nejen pro své registro-
vané pacienty, ale také všech-
ny zaměstnance, občany a další 
zájemce. Služby jsou zdarma, 
hrazené v rámci celoplošného 
testování obyvatel. 

Testování v Proseči probíhá v ordi-
naci praktického lékaře mimo ob-
vyklé ordinační hodiny. Používají 
se šetrné testy ze slin nebo z kraje 
nosu. Způsob odběru si můžete 
vybrat. K registraci slouží jedno-
duchý formulář na webové adrese 
testovani.prosec.cz. Nemáte mož-
nost zastavit se na testování v Pro-
seči? Pak můžete využít odběrové 
místo v Luži, které si můžete zvolit 
v daném formuláři. Nemějte tedy 
obavy a nechte se pravidelně tes-
tovat.
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Antigenní
testování
v Proseči

 -ma-

ukrývá baterie, skrze ni, můžete 
například nabít svůj mobil. Další 
využití této technologie a samot-
né baterie jsou světla, která se sta-
nou součástí výbavy vozíků. Lze 
je ovládat díky aplikaci na vašem 
chytrém telefonu. 

Vozíčkář tak může pohodlně 
jednou rukou světla aktivovat 
a pokračovat například ve večerní 
jízdě. Postupem času tato techno-
logie bude růst a zvládne daleko 
víc funkci, než doposud. Své trum-
fy má ještě před sebou, ale i tak je 
to nadčasový začátek.

Raeda představila revoluční 
technologii pro vozíčkáře

Náš šikovný designer Karel 
Petruška roky pracoval na revo-
lučním vzhledu invalidního vo-
zíku, kterým by zasadil potřeb-
nou evoluci a zároveň by přispěl 
k zdravé ergonomii sezení vozíč-
káře. Invalidní vozík nesoucí ná-
zev „Johnny“ tyto vize zhmotnil 
a představil se v reálné podobě. 
Díky jedinečnému vzhledu chce 
Johnny začít novou éru a oslovit 
velkou část aktivních vozíčkářů, 
kteří jsou nakloněni novým vě-
cem a inovacím.

Na vydařený začátek Karla Petruš-
ky navázal prezentací Jan Prokeš, 
zastupující naši dceřinou firmu 
KomTeSu. On a jeho tým vyvinu-
li technologii, která má za úkol 
využít vozíky ještě k efektivněj-
šímu používání a přeměnit běž-
né vozíky na „chytré“ v podobě 
malé krabičky.  Ta se dá upevnit 
na jakýkoliv typ vozíku. Uvnitř se 

 -jž-

22. duben byl pro Raedu opravdu významným dnem a možná do 
budoucna bude pro tuto značku označován jako zlomovým. Všechny 
dlouhodobé projekty, které byly pod záštitou této značky, se sešly na 
jednom místě, aby byly po dlouhém úsilí a náročné práci představeny.



jekt Nakup na Dobro, tedy další e-shop, 
tentokrát s udržitelnými dárky, který 
budeme realizovat společně s Asociací 
společenské odpovědnosti.
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V pondělí 17. 5. 2021 uběhne právě 
jeden rok ode dne, kdy nás navždy 
opustila naše zkušená kolegyně, pří-
telkyně a babička Marta Mencová. 
Byl to rok velkých změn a zkoušek 
ve všech našich životních oblas-
tech. Zkušenost, klid a moudrost 
paní Mencové nám tu v mnohých 
chvílích velmi chyběly. Ráda bych 
touto cestou za sebe, za své kolegy-
ně i za naši firmu, která pro ni byla 

druhým domovem, vzpomněla na 
paní Mencovou. Děkuji Vám všem, 
kteří se k mé vzpomínce připojíte.

S úctou
     Ing. Eva Daňková, 

 ředitelka ekonomiky a mezd

Ve vzpomínkách
stále s námi...

Aktualizace 
firemního webu

Něco starého končí a naopak 
něco nového začíná. Jak jste si 
určitě mohli všimnout, tak náš 
web ergotep.cz prošel změnou.

Každý web je výkladní skříní pro 
firmu a platí zde pravidlo, že méně 
je více. Říct někdy jedinou větou, 
co Ergotep dělá, je skoro nemožné. 
Máme tak velké možnosti a tolik 
projektů, na kterých pracuje-
me – od výrobků pro vozíčkáře, 
přes rezervační systém až po re-
kreační ubytování na chalupě So-
kolík. Takže než představíme něko-
mu naši firmu, tak uplyne hodina 
a stejně jsme neřekli vše a většinou 
se v tom i sami ztratíme. Nový web 
prezentuje naši největší přednost 
a tou jsou kompletní služby pro 
e-shopy. Máme s tím dlouhole-
té zkušenosti (TESCOMA, Vileda, 
Hamé), zaměstnává to nejvíce lidí 
a je to největší obchodní projekt. 
Právě proto jsme se soustředili na 
tuto službu.

Novým webem to ale jenom začí-
ná. Abychom našli další obchodní 
partnery a rozšířili spolupráce, tak 
musíme táhnout za jeden provaz. 
V dnešní době na nás nikdo neče-
ká s otevřenou náručí, a proto je 
důležité umět naši práci „prodat“ 
navenek a otevřít Ergotep okol-
nímu světu. 

 -ms- -lm-

Projekt Velký Košík končí 

Možná si někteří z vás pamatují na 
dvě slečny na vozíku Nikču a Terku 
z Obchodní akademie v Janských 
Lázních, které u nás byly nejed-
nou na praxi. V loňském roce obě 
úspěšně odmaturovaly a nyní jsou 
studentkami Metropolitní univer-

zity v Praze. Vzhledem k tomu, že 
jsou šikovné a ambiciózní, navázali 
jsme s nimi spolupráci v rámci pro-
jektu, který jsme nazvali Holky na 
tahu na Prahu, jehož cílem je moti-
vovat ostatní studenty, především 
středních škol, že i s hendikepem 
lze absolvovat vysokou školu a najít 
uplatnění na trhu práce. Pokud vás 
zajímá, jak takové studium vozíčká-
ře na vysoké škole vypadá, podívej-
te se na web www.holkynatahuna-
prahu.cz, kde tyto dvě demoverze, 
jak se holky s nadsázkou nazývají, 
popisují svůj studentský život. 

HOLKY NA TAHU NA PRAHU

 -lm-

V polovině letošního roku dojde 
k ukončení projektu Velký Košík 
v Havlíčkově Brodě, který je zde více 
než rok. Provoz zde však poběží i na-
dále, budou sem umístěny některé 
stávající menší e-shopové projekty 
z Proseče, kde se nám tak uvolní místo 
pro předpokládaný nárůst objemu zá-
silek pro e-shop TESCOMA. Od červen-
ce se zde také naplno rozeběhne pro-
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PC  TESCOMA - rozhovor s Adélou Piskačovou

Ahoj Áďi, moc ti děkujeme, že 
sis na nás udělala čas. Víme, že 
tě většina čtenářů zná, ale pře-
ci jenom, mohla by ses nám na 
úvod představit? Já moc děkuji 
za oslovení ohledně rozhovoru do 
Ergonovin. Mé celé jméno je Adéla 
Piskačová. Pocházím z Havlíčkova 
Brodu. Svůj volný čas věnuji pře-
devším zahrádce (i když jsem stále 
začátečník a vše se učím) a také 
své 5leté neteřince.
 
Trošku nám popiš, jak probíha-
la tvoje cesta firmou? Začala jsi 
hned na takto důležitém postu? 
Ve firmě jsem od počátku založe-
ní projektu budování prodejních 
center TESCOMA a to od roku 2012. 
Začínala jsem jako regionální ma-
nažerka prodejních center a spo-
lečně s pracovníky prodejen jsme 
tvořili tento proces od samotného 
začátku. Jsem hrdá, že s převážnou 
většinou spolupracovníků se po-
tkávám na prodejnách dodneška.  
Na konci roku 2018 přišla nabídka 
na místo ředitelky útvaru prodej-
ních center. Rozhodnutí to určitě 
nebylo snadné (vzhledem k od-
lišným pracovním zkušenostem), 
nicméně jsem se rozhodla  posu-
nout dál a od začátku roku 2019 
jsem tam, kde jsem. Musím poprav-
dě říci, že tento projekt, je pro mě 
srdcovka a tak trošku moje „dítě“.

Co všechno jako ředitelka PCT 
máš na starosti? Zkusím to ze-
stručnit, kdybych ti měla odpově-
dět, určitě bychom se nevešli na 
vyčleněné místo v Ergonovinách.  
Řízení, posouvání a rozvíjení celé-
ho útvaru, jak činností, procesů, tak 
i samozřejmě všech zaměstnanců.

Popsaná náplň tvojí práce vy-
padá hodně stresující. Co dě-
láš proto, abys to zvládala s ta-
kovým klidem? Každá práce je 
v určitých ohledech stresující. Já 
nejčastěji používám úsměv, pro-
tože s úsměvem jde všechno lépe. 

Přejdeme už k mimo pracov-
ním otázkám. Slyšeli jsme, že 
mezi tvoje nejoblíbenější jídla 
patří zelenina? Je to tak? Ano 
je, tím si myslím, že jsem celkem 
známá:-D Takový „zeleninový sa-
látek“ ze sladkostí, to je moje.

Samozřejmě jsme si dělali leg-
raci a víme, že zelenina není 
zrovna na tvém denním jídel-
níčku. Jak se těšíš na léto? Plá-
nuješ někam vyjet na dovo-
lenou? Pokud to koronavirová 
situace dovolí, tak máme v plánu 
na kole prozkoumat krásy Be-
rounska – např. lom Amerika 
a hrad Karlštejn.
  
Na závěr, je něco co bys chtěla 
říct, co jsme spolu neprobrali? 
Chtěla bych všem pracovníkům 
na prodejnách i regionálním ma-
nažerům poděkovat za dosavadní 
skvěle odvedenou práci i v této 
nesnadné době a hlavně popřát 
pevné zdraví všem zaměstnan-
cům Ergotepu.  -ms-

Jak jsme slíbili v minulém čísle vydání Ergonovin, tak jsme vyzpovídali ředitel-
ku prodejních center Áďu Piskačovou. Dozvíte se například, jak Áďa začínala 
ve firmě, kam plánuje v létě vyjet na dovolenou a mnohé další zajímavosti.

Aktuální
výběrová řízení

OBCHODNÍK/OBCHODNICE

Jaká bude vaše náplň práce?
Komunikace se zákazníky (zpra-
cování cenových nabídek, podmí-
nek spolupráce apod.). Monitoring 
konkurence. Komunikace se stáva-
jícími dodavateli a zákazníky, účast 
na rozvoji společnosti. Vytváření 
a prezentace obchodních nabídek. 
Akvizice nových obchodních part-
nerů. Budování a udržování dlou-
hodobých vztahů s klienty.

Co od vás očekáváme?
Min. SŠ vzdělání. Zkušenost s ob-
chodními aktivitami a akvizicemi,
proaktivní a samostatný přístup 
k práci. Smysl pro týmovou práci,
příjemné vystupování a schop-
nost efektivní komunikace. Časo-
vou flexibilitu. Řidičský průkaz sk. 
B. Pokročilá znalost práce na PC.

Co vám nabízíme?
Zázemí silné a stabilní společnosti,
perspektivní zaměstnání v příjem-
ném kolektivu. Možnost dalšího 
vzdělávání. Profesní i osobní růst. 
Kvalitní pracovní prostředí. Pružná 
pracovní doba. Služební notebook 
a mobil. Referentská vozidla. Stra-
venky. Slevy na výrobky TESCOMA, 
Vileda a jiné cílové odměny, mimo-
řádné odměny.

Součást přihlášky k výběrovému 
řízení je: motivační dopis a struk-
turovaný profesní životopis.

Doplňující informace
Pozice: Obchodník/Obchodnice
Zaměstnavatel: ERGOTEP, družstvo 
invalidů. Místo pracoviště: Záboř-
ská 93, Záboří, 539 44 Proseč. 
Typ smluvního vztahu: pracovní 
smlouva. Pracovní úvazek: plný 
úvazek. Nástup: 1. 6. 2021.
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DISTRIBUČNÍ PRÁCE PROSEČ

Jaká bude vaše náplň práce?
Pečlivého pracovníka na balení 
zboží. Kontrola zboží – kvalita 
zboží, kontrola barev a obalů atd. 
Práce se čtečkou. Kontrola štítků 
dle dopravce. 

Co od vás očekáváme?
Pečlivost, samostatnost, spolehli-
vost. Pracovitost. Smysl pro pořá-
dek a čistotu. Trestní bezúhonnost.

Co vám nabízíme?
Smlouvu na hlavní pracovní po-
měr. Zaměstnání v přátelském ko-
lektivu. Vstupní školení a trvalou 
podporu nejen v začátcích. Sta-
bilní výdělek. Stravenky. Slevu na 
kvalitní zboží TESCOMA. Možnost 
zkráceného úvazku.

Název pozice: distribuční práce, 
práce na PC a pomocné práce. Za-
městnavatel: ERGOTEP, družstvo 
invalidů. Místo pracoviště: Zá-
bořská 93, Záboří, 539 44 Proseč. 
Nejnižší požadované vzdělání: 
základní. Typ smluvního vztahu: 
pracovní smlouva. Pracovní úva-
zek: zkrácený úvazek.

PHP/SYMFONY DEVELOPER

Zaměstnavatel: KomTeSa spol. s r. o.  
Oblast výkonu práce: Havlíčkův 
Brod. Typ smluvního vztahu: prá-
ce na živnostenský list.

VUE.JS SENIOR DEVELOPER

Zaměstnavatel: KomTeSa spol. s r. o.  
Oblast výkonu práce: Havlíčkův 
Brod. Typ smluvního vztahu: práce 
na HPP nebo živnostenský list.

BYZNYS ANALYTIK 
PRO E-COMMERCE

Zaměstnavatel: KomTeSa spol. s r. o.  
Oblast výkonu práce: Havlíčkův 
Brod. Typ smluvního vztahu: práce 
na HPP nebo živnostenský list.

ČALOUNÍK/ČALOUNICE

Jaká bude vaše náplň práce?
Výroba a opravy čalounických do-
plňků k invalidním vozíkům. Sou-
činnost při vývoji invalidních vozíků 
a jejich doplňků. Výpomoc při kom-
pletaci kol. Zajištění kontroly kvality.

Co od vás očekáváme? 
Vyučení technického směru. Zkuše-
nosti s prací ve skladu. Pečlivost, sa-
mostatnost, spolehlivost. Manuální 
zručnost.

Co vám nabízíme? 
Smlouvu na hlavní pracovní poměr. 
Zaměstnání v přátelském kolektivu. 
Vstupní školení a trvalou podporu 
nejen v začátcích. Stabilní výdělek. 
Práce na zkrácený úvazek – 30 ho-
din týdně. Nástup dohodou. Za-
městnavatel: ERGOTEP, družstvo in-
validů. Místo pracoviště: Zábořská 
93, Záboří, 539 44 Proseč.

PRACOVNÍK OBCHODU 
TESCOMA

Zaměstnavatel: ERGOTEP, d. i. 
Typ smluvního vztahu: pracovní 
smlouva. Nejnižší požadované 
vzdělání: střední odborné s vý-
učním listem. Pracovní úvazek: 
práce na zkrácený úvazek. Oblast 
výkonu práce: KOLÍN (OC Futu-
rum Kolín, Rorejcova 906, 280 
02 Kolín IV). PRAHA (OC Černý 
Most, Chlumecká 765/6, 198 19 
Praha 9). ZLÍN (OC Centro, Třída 
3. května 1170, Malenovice, 763 
02 Zlín). TEPLICE (OC Galerie, 
náměstí Svobody 3316, 415 01 
Teplice) a (OC Olympia Teplice, 
Srbická 464, 415 01 Teplice).

PPC SPECIALISTA
Zaměstnavatel: KomTeSa spol. s r. o. 
Oblast výkonu práce: Havlíčkův 
Brod. Typ smluvního vztahu: práce 
na HPP nebo živnostenský list.  -lm-

PROVOZNÍ ÚDRŽBÁŘ

Jaká bude vaše náplň práce?
Údržba budov společnosti. Údrž-
ba venkovních ploch (údržba 
zeleně, úklid sněhu). Drobné zá-
mečnické práce a zednické práce. 
Obsluha kotlů na tuhá paliva /dře-
va/. Kontrola topného systému.

Co od vás očekáváme?
Alespoň základní praxe v oboru 
stavebních řemesel. Manuální 
zručnost. Samostatnost, spoleh-
livost. Pozitivní přístup. Trestní 
bezúhonnost. Výhodou orienta-
ce i v jiných řemeslech. Řidičský 
průkaz sk. B výhodou.

Co vám nabízíme?
Perspektivní zaměstnání v pří-
jemném kolektivu. Možnost zkrá-
ceného úvazku. Možnost dalšího 
vzdělávání. Profesní i osobní růst, 
stravenky. Slevu na zboží TESCOMA.

Nástup od 1. 5. 2021. Oblast vý-
konu práce: Proseč (místo praco-
viště – Zábořská 93, Záboří, 539 
44 Proseč). Nejnižší požadované 
vzdělání: střední odborné vzdě-
lání s výučním listem. Typ smluv-
ního vztahu: pracovní smlouva. 
Pracovní úvazek: plný, nabízíme 
možnost zkráceného úvazku.

VEDOUCÍ STŘEDISKA INTEGRACE

Zaměstnavatel: ERGOTEP, družstvo 
invalidů. Místo pracoviště: Záboř-
ská 93, Záboří, 539 44 Proseč. Typ 
smluvního vztahu: pracovní smlou-
va. Pracovní úvazek: plný úvazek.

Bližší informace k pracovním na-
bídkám naleznete na našem webu 
www.ergotep.cz v sekci Kariéra. Ne-
našli jste zde své vysněné místo? Za-
šlete nám životopis nebo se zastavte 
na kus řeči pro pořádnou inspiraci.



Sídlo firmy: Zábořská 93, Záboří, 539 44 Proseč. Telefon: (+420) 469 660 912, www.ergotep.cz, www.facebook.com/ergotep
Kancelář Praha: Palác YMCA, s. r. o., Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1. Fakturační údaje: IČ: 25997815, DIČ: CZ25997815
Zpravodaj družstva invalidů Ergotep vychází 1x měsíčně v nákladu 200 ks. Svoje příspěvky posílejte na: machackova.l@ergotep.cz.

BENEFITY
pro rok 2021

Sick-days
Tento benefit slouží především 
k eliminaci šíření nákazy CO-
VID19, kdy se zaměstnanec necítí 
dobře, ale zároveň nemá potvr-
zen pozitivní PCR test. Podmínky: 
Zaměstnanec má nárok na 3 dny 
zdravotního volna. Čerpání zdra-
votního volna je nutné projednat 
se svým nadřízeným. Platnost be-
nefitu je do 31. 12. 2021. 

 -lm-

Ředkvičky jsou tím prvním, 
co z našich zahrádek sklízíme. 
Kdo by neměl rád čerstvý chléb 
s máslem obložený na plátky 
nakrájenými ředkvičkami. My 
vám ale dnes přinášíme recept 
na jednoduchou ředkvičkovou 
pomazánku, kterou si určitě za-
milujete.

Ingredience: 100 g ředkviček, 
300 g Lučiny, hrst kopru, pepř, 
špetka soli.

Postup: Ředkvičky nastrouhej-
te na hrubo, osolte a dejte do 

POSVAČÍME
ředkvičkovou pomazánku  

misky na 5 minut stranou. Slijte 
všechnu vodu, co mezitím pus-
tily. Přidejte Lučinu a nadrobno 
nasekaný kopr. Vše pečlivě pro-
míchejte a osolte a opepřete. 
Přidejte citronovou šťávu podle 
chuti. Dejte odležet alespoň na 
20 minut do lednice.

V loňském roce zavedl Ergotep 
na podporu zdraví a motivace 
zaměstnanců hned dva nové 
mimořádné benefity. Vzhledem 
k jejich velmi pozitivnímu přínosu 
se vedení firmy rozhodlo schválit 
tyto mimořádné benefity i pro rok 
2021. 

eStravenka
Tento benefit je poskytován na 
podporu a motivaci pracovního 
nasazení v problematickém ob-
dobí. Podmínky: Zaměstnanec 
musí být v hlavním pracovním 
poměru. Příspěvek je poskyto-
ván prostřednictvím eStravenky. 
Příspěvek je poskytován ve výši 
80 Kč za odpracovaných 8 hodin. 
Zaměstnavatel hradí plnou výši 
příspěvku. Platnost benefitu je do 
31. 12. 2021.

Brožura na podporu 
sociálních podniků v Pardubickém kraji

Pardubický kraj dlouhodobě pod-
poruje sociální podniky v kraji, 
a to hned v několika oblastech. 
Vzhledem k této koncepční prá-
ci se nyní společně s agenturou 
CzechInvest rozhodl vydat  ucele-
nou brožuru, která má za cíl uká-
zat na konkrétních příkladech, jak 
je sociální podnikání společností 
prospěšné, v kterých oblastech 
působí a jak sociální podniky 
mohou být partnerem pro veřej-
nou správu i ostatní podnikatel-
ské subjekty.  Jsme rádi, že jsme 
součástí této brožury, která před-
stavuje sociální podniky napříč 
okresy i odvětvími.  -lm-

 -lm-


