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Zpravodaj skupiny Ergotep

Růst nám pomáhají především 
naši zaměstnanci

Jak se říká, za každým úspěšným 
mužem, stojí silná žena, u firem 
platí, že za každou úspěšnou fir-
mou, stojí její zaměstnanci. Ne-
jinak je tomu i u nás. Za posled-
ních 10 let se počet zaměstnanců 
naší firmy zvýšil o více než 300 %. 
V roce 2010 pracovalo v naší fir-
mě na hlavní pracovní poměr 
78 zaměstnanců a společnými 
silami se podařil roční obrat ve 
výši 81 mil. Kč, na konci loňského 
roku už měla naše firma 324 za-
městnanců a obrat dosáhl částky 
více než 300 mil. Kč. Nárůst počtu 
zaměstnanců je způsoben nejen 
díky novým projektům, ale také 
rozvojem oboru e-commerce, kte-
rý je naší hlavní doménou. Věříme, 
že společně budeme růst i nadále!

 -lm-
Zdroj: personální oddělení firmy

TESCOMA si vzala hlavní slovo 
a upoutala svoji pozornost 
relativně v krátkém časovém 
období hned dvěma akcemi 
najednou. Na tento popud při-
rozeně vzrostl počet objedná-
vek a zvedla se i návštěvnost 
v prodejních centrech. Již pravi-
delně se zúčastnila akce nesou-
cí název „Dny Marianne“, které 
nabízely 20% slevu na všechny 
produkty, což zaujalo mnoho zá-
kazníků.  Krátce po skončení akce 
následoval „Týden s TESCOMOU“, 
který se objevil například 
v rádiové či televizní reklamní 
kampani. Celá akce trvala cel-
kem 11 dní a Ergotep byl na tuto 

akci dobře připraven. V distribuci 
e-shopu se dvakrát po sobě posílil 
pracovní týden pracovními nedě-
lemi. Počet objednávek se zastavil 

Akce v TESCOMĚ rostou, jak houby po dešti 

 -jž-

na konečném čísle 8127. Tímto 
chceme velice poděkovat všem 
zaměstnancům za jejich obětavé 
pracovní nasazení.



Jak jistě mnozí vědí, máme nově 
k dispozici automat na kávu 
od společnosti Cafe+Co, který 
se nachází na recepci Ergotepu. 
Díky tomu si můžete vychutnat 
instantní nebo zrnkovou kávu, 
cappuccino a další horké nápoje, 
které si lze vzít pohodlně s sebou. 
Přístroj má hned několik způsobů 
placení. Kromě tradičního mincov-
níku obsahuje také externí pla-
tební terminál pro bezkontaktní 
platby platební kartou, mobilem 
nebo chytrými hodinkami. Na 
tomto terminálu můžete platit 
také firemními Up e-stravenkami.

zázemí a tj. v Havlíčkově Brodě. 

E-shop spustíme začátkem čer-
vence a velký den pro nás bude 
15. 7. 2021, kdy dorazí do Havlíč-
kova Brodu vzácná návštěva – čle-
nové Asociace, kteří jsou zároveň 
dodavateli udržitelných dárků, 
Lucie Mádlová a další významní 
hosté. Bude vypraven autobus 
Flixbus z Prahy, po cestě bude 
zasazen symbolicky první strom 
a všichni společně pokřtíme 
e-shop první objednávkou. 
Už se moc těšíme.

Květná zahrada, která nám do-
dává domácí výrobky jako jsou: 
sýry, mléko, tvaroh, sušené ovo-
ce, mošty a mnoho dalšího. Nabí-
zíme tak našim hostům možnost 
ochutnání kvalitních produktů 
se skutečnou chutí. Jsme rádi, že 
s námi Květná zahrada rozšířila 
spolupráci v oblasti sociálního 
podnikání a můžeme si vzájemně 
pomoci. Již od samého začátku 
využíváme služeb prádelny Farní 
charity v Nových Hradech.
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Poslední měsíce byly v rámci 
vládního nařízení pro chalupu 
Sokolík nezvykle klidné. To je 
však minulostí a pro nadcházejí-
cí léto má plně obsazeno. Faktem 
je i to, že čeští turisté vyhledávají 
čím dál víc rekreací v tuzemsku 
a objevují krásy české země.  
Situaci jsme rozhodně nepodce-
nili a na daný nápor se intenzivně 
připravovali. V každé místnosti 
jde cítit vůně čerstvě natřené bar-
vy, jelikož je Sokolík kompletně 
vymalovaný. Nově jsou natřeny 
venkovní podlahy, které se osl-
nivě lesknou. Sestříhaný živý plot 
je pak chloubou prostorně pose-
kané zahrady. Standardní údrž-
ba je potom každodenní rutinou 
a vytváří tak útulnou atmosféru 
v celém areálu. Nově spolupra-
cujeme se sociálním podnikem 

Chalupa Sokolík vítá hosty 
s otevřenou náručí

 -jž-

 -ma-

Nový automat
na kávu

Přípravy na e-shop Nakup na Dobro
jsou v plném proudu

Přednášející: 
Lucie Mádlová, ředitelka Asociace 
společenské odpovědnosti

Jiří Černý, generální ředitel druž-
stva Ergotep

Miloš Malaník, generální ředitel 
společnosti DPD

Stanislav Slanina, výkonný ředi-
tel sdružení PEFC ČR 
Cílem je vytvořit e-shop, kde na-
bídneme široký sortiment udr-
žitelných dárků, ekologickou 
dopravu zdarma, udržitelné ba-
lení i kvalitní zákaznický servis. 

V dlouhodobém horizontu chce-
me přispět ke změně nákupního 
chování individuálních i firem-
ních zákazníků. V neposlední 
řadě vzniknou pracovní místa 
pro osoby se zdravotním znevý-
hodněním, které se budou pří-
mo podílet na provozu a logistice 
e-shopu. 

Zákazníci, kteří budou objedná-
vat na e-shopu, budou mít mož-
nost do svého nákupního košíku 
přihodit sazenice stromů a tím tak 
podpořit výsadbu stromů na Vy-
sočině, kde bude mít e-shop svoje 

Společně s našimi partnery jsme se 26. 5. 2021 zúčastnili on-line webináře 
projektu Nakup na Dobro, kde byly představeny detaily a vize projektu. 

 -ms-



O slovo nás také požádal pan 
generální ředitel Jiří Černý, který 
se k celé situaci vyjádřil:  „Moc si 
vážíme práce našich zaměstnan-
ců na prodejnách, jelikož víme, 
že neprocházeli lehkým obdo-
bím, že byli v „první“ linii a o to 
víc bychom vám všem chtěli 
poděkovat.“ 
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Jak si vedou naše prodejny po rozvolnění 
hygienických opatření

Pomalu, ale jistě se blížíme do po-
loviny roku 2021, který probíhal 
za přísných hygienických opatře-
ních. Zavřené služby, restaurace, 
ale i obchody v obchodních cen-
trech byly klasickým obrázkem 
těchto dní. I když se tyto podmín-
ky našich prodejen přímo nedotý-
kaly a mohli jsme mít otevřeno, tak 
nepřímo nás také zasáhly. Úbytek 
zákazníků v obchodních centrech, 
menší návštěvnost a mnohé další 
nepříjemnosti. Vše se mělo změnit 

10. 5. 2021, kdy vláda začala po-
malu povolovat šrouby.
 
„Prodejny opět ožily. Jsem moc rád, 
že si k nám zákazníci během května 
našli cestu a přišli si pro odměnu 
v podobě slevy na zboží. Zájem je 
nyní nejen o potřeby na grilování, 
ale už i o vysloveně letní sortiment, 
jako jsou třeba tvořítka na led nebo 
skleněné džbány na ovocné limo-
nády, říká David Rabens regionální 
manažer PCT.“

 -lm-

Nové středisko v Otradově 
má za sebou první měsíc

Dříve nevyužitý areál bývalé 
Dřevovýroby v Otradově za-
žívá již měsíc postupný zrod 
podpůrného střediska pro naše 
distribuční aktivity = recyklace 
papírového skartu, výroba EKO 
materiálu na probalování zboží 
a produktů (kartonová střiž). Bě-
hem aktuální fáze byla do areálu 
přesunuta vlastní výroba ma-

teriálu pro balení zakázek kon-
covým zákazníkům z e-shopů 
TESCOMA, Vileda, Čtyřlístek, Bo-
dovka a Nakup na Dobro. Jedná 
se o materiál kartonové střiže, 
při jehož výrobě využíváme 
vlastní stávající i nové techno-
logie. Návoz materiálu do Pro-
seče a Havlíčkova Brodu řešíme 
vlastní dopravou.

 -ma-

Díky přemístění práce s kartoná-
ží do Otradova, se uvolnila ka-
pacita na distribuci a skladová 
plocha v Proseči, které budou 
následně využity pro zvládnutí 
procesně, kapacitně a prosto-
rově náročného období konce 
roku na distribuci (naskladnění 
nového zboží, kompletace zaká-
zek, balení a odesílání objedná-
vek nejen z e-shopu TESCOMA 
koncovým zákazníkům). V Otra-
dově se tedy již práce spustila 
na plné obrátky a všichni zdejší 
zaměstnanci se již těší na další 
fáze rozvoje areálu.

Foto: areál v Otradově



jednou za 5 let, což je pro aktivní 
jedince příliš dlouhá doba, jelikož 
intenzivnější používání urychlí sa-
motné opotřebení.

V takové situaci přichází na scénu 
Raeda, která si vezme vozík do pa-
rády a dle přání opraví jakoukoliv 
závadu. Povědomí o této službě 
stále roste. Faktem je, že jsme od 
začátku roku  udělali radost 7 vo-
zíčkářům, kteří této služby využili. 
Celkem jsme použili 89 součástek 
a samotné opravy trvaly přibližně 
70 hodin. 

Michal z Chrasti, kterému jsme 
centrovali vozík, měnili pláště 
a přední kolečka, řekl: „Jsem rád, 
že je v okolí někdo, kdo se opra-
vami invalidních vozíků zabývá. 
Naprostá spokojenost.“  
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Jak jsme vás již informovali v mi-
nulém vydání Ergonovin, e-shop 
Velký Košík v Havlíčkové Brodě 
ukončí svou činnost na přelomu 
července a srpna. Se společností 
OMNI POINT, s. r. o., která Velký 
Košík vlastní ale naše spolupráce 
nekončí. Nově nás čeká spoluprá-
ce na projektu VITAKOM. Jedná 
se o e-shop s výrobky, které jsou 
věnovány zejména péči o zdraví 

těla i duše, naleznete zde tedy ce-
lou škálu zdravotních pomůcek, 
které se postarají o vaši celkovou 
kondici a psychickou pohodu. 
Vzhledem k tomu, že se na rozdíl 
od produktů Velkého Košíku ne-
jedná o sezónní zboží, předpoklá-
dáme stabilní počet objednávek, 
a tudíž by měl být provoz tohoto 
e-shopu plynulý.

VELKÝ KOŠÍK NAHRADÍ VITAKOM

 -lm-

V minulém vydání jsme psali 
o představení nového konceptu 
invalidních vozíků, které nesou 
název Jonny a Karolína. Dnes by-
chom rádi zmínili samotné opravy 
opotřebovaných invalidních vo-

zíků, tedy službu, kterou Raeda 
poskytuje. Vozíčkáři berou svého 
čtyřkolového parťáka jako sou-
část svého těla, kterou využívají 
každý den. Nárok na nový mecha-
nický vozík máte od pojišťovny 

7 oprav, 7 spokojených úsměvů | Raeda

 -jž-

Projděte se s námi virtuálně dis-
tribucí, kterou nás provede ma-
nažerka distribuce, Hana Pešková. 
A jak? Stačí zavítat na náš web 
Ergotep.cz do sekce Fulfillment,  
skladování a distribuce, kde na-
leznete nové video, které vám 

toto středisko přiblíží zase o něco 
více. Paní Pešková zde vzpomí-
ná nejen na začátky spolupráce 
s TESCOMOU, ale také na pokrok, 
který se za tak dlouhou dobu fun-
gování distribuce vytvořil.

Projděte se distribucí

 -jž-
Foto: sklady e-shopu TESCOMA
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VEDOUCÍ OBCHODU ZLÍN

Zaměstnavatel: ERGOTEP, d. i. 
Typ smluvního vztahu: pracovní 
smlouva. Nejnižší požadované 
vzdělání: střední odborné s vý-
učním listem. Pracovní úvazek: 
práce na zkrácený úvazek. Mzda: 
17 920 Kč – 23 820 Kč (při úvazku 
30 hodin týdně).

MARKETINGOVÝ MANAŽER

Zaměstnavatel: KomTeSa spol. s r. o.  
Oblast výkonu práce: Havlíčkův 
Brod. Typ smluvního vztahu: práce 
na HPP. Mzda: od 25 000 Kč.

KOORDINÁTOR/KA PROJEKTŮ

Zaměstnavatel: KomTeSa spol. s r. o.  
Oblast výkonu práce: Havlíčkův 
Brod. Typ smluvního vztahu: práce 
na HPP. Mzda: od 25 000 Kč.

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.

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

PHP/SYMFONY DEVELOPER

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

Bližší informace k pracovním 
nabídkám naleznete na našem 
webu www.ergotep.cz v sekci Ka-
riéra. Nenašli jste zde své vysně-
né místo? Zašlete nám životopis 
nebo se zastavte na kus řeči pro 
pořádnou inspiraci.

DISTRIBUČNÍ PRÁCE PROSEČ 

Zaměstnavatel: ERGOTEP, d. i. 
Oblast výkonu práce: Proseč (Zá-
bořská 93, 539 44 Proseč). Nejnižší 
požadované vzdělání: základní. 
Typ smluvního vztahu: pracovní 
smlouva. Pracovní úvazek: zkrá-
cený úvazek.

ČALOUNÍK/ČALOUNICE

Zaměstnavatel: ERGOTEP, d. i. 
Oblast výkonu práce: Proseč (Zá-
bořská 93, 539 44 Proseč). Nejnižší 
požadované vzdělání: vyučení 
technického směru. Typ smluv-
ního vztahu: pracovní smlouva. 
Pracovní úvazek: zkrácený úvazek 
30 hodin týdně.

PROVOZNÍ ÚDRŽBÁŘ

Zaměstnavatel: ERGOTEP, d. i. 
Oblast výkonu práce: Proseč (Zá-
bořská 93, Záboří, 539 44 Proseč). 
Nejnižší požadované vzdělání: 
střední odborné vzdělání s výuč-
ním listem. Typ smluvního vzta-
hu: pracovní smlouva. Pracovní 
úvazek: plný, nabízíme možnost 
zkráceného úvazku.

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: HAVLÍČKŮV BROD 
(prodejna Na Valech 3568, 580 01 
Havlíčkův Brod(. KOLÍN (OC Fu-
turum 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).  -lm-

Aktuální výběrová řízení

OBCHODNÍK/OBCHODNICE
Máte přesvědčivé jednání s ne-
průstřelnými argumenty, které 
dokážou zaujmout potencionál-
ního obchodního partnera? Jste 
vytrvalí a dokážete se dostat 
k danému cíli i přes náročné pře-
kážky? Máte jasný názor, ze které-
ho neustoupíte? Pokud ano, jste 
důležitým článkem našeho týmu 
a tato pozice je pro vás stvořená.

Co od vás očekáváme
Přesvědčivou komunikaci. Být ino-
vativní a kreativní. Umění prezen-
tovat. Akvizice nových obchodních 
příležitostí. Tah na branku až do 
samotného konce, péči o dlouho-
dobé obchodní partnery. Řidičský 
průkaz skupiny B, protože bez pa-
pírů vás za volant nepustíme. Na 
červených diplomech a titulech 
nám nezáleží.

Co můžeme nabídnout
Práci na plný pracovní úvazek. 
Odpovídající platové ohodnoce-
ní. Služební notebook a mobil. 
Firemní automobil. Když to půjde, 
pracujte z pohodlí domova. Za-
městnaneckou slevu na vybra-
né produkty (TESCOMA, Vileda, 
Hamé). Stravenky. Mimořádné od-
měny. Přátelské a férové prostředí.

Nezapomeňte na životopis,  pouta-
vý motivační dopis a dobrou náladu.

Doplňující informace
Zaměstnavatel: ERGOTEP, d. i. Ob-
last výkonu práce: Proseč (Záboř-
ská 93, 539 44 Proseč). Typ smluv-
ního vztahu: pracovní smlouva. 
Pracovní úvazek: plný úvazek.

VEDOUCÍ STŘEDISKA INTEGRACE
Zaměstnavatel: ERGOTEP, d. i. 
Místo pracoviště: Zábořská 93, 
Záboří, 539 44 Proseč. Typ smluv-
ního vztahu: pracovní smlouva. 
Pracovní úvazek: plný úvazek.



Ingredience pro 4 porce: 
150 g sýru žervé, 1 kelímek 
30% smetany ke šlehání, 2 lžíce 
moučkového cukru, 1 vanilko-
vý cukr, 8 cukrářských piškotů, 
2 lžíce likéru, 300 g čerstvých 
jahod.

Postup: 
Asi třetinu jahod si nechte na 
ozdobu a zbylé rozmixujte spo-
lu s likérem. Piškoty nalámejte 
na kousky a jahodovou smě-
sí je zalijte. Žervé promíchejte 
s moučkovým cukrem, šlehačku 
ušlehejte s vanilkovým cukrem 
dotuha a opatrně prošlehejte 
se žervé. Ochutnejte a případně 
doslaďte. Do 4 skleniček rozdělte 
piškoty, na stěnu každé z nich 
přitiskněte asi 3 půlky jahod 
a cukrářským sáčkem s hladkým 
otvorem naneste do mezer krém. 
Ozdobte zbylými jahodami a mů-
žete podávat.

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.

 -lm-

POSVAČÍME
jahodové
tiramisu

Tak zní anketní otázka na našem 
facebookovém profilu. Podělte se 
s námi o to, kam se letos plánu-
jete vydat na dovolenou, ať už je 
to na chalupu nebo k moři, jaká 
místa chcete navštívit nebo jen 
o to, jaké aktivity si v létě užíváte 
nejraději třeba každý den. Bude-
me rádi i za případné fotografie 
z vašich cest, výletů nebo jen 
lenošení u vody. Tři vylosovaní 
účastnící ankety od nás obdrží 
krásné letní ceny. Pokud nemáte 
Facebook a chcete se naší ankety 
také zúčastnit, pošlete své tipy na 
e-mail ergonoviny@ergotep.cz. 
Těšíme se na vaše příspěvky.

Jaké jsou vaše
plány na léto?

CYKLOSERVIS POINT
je připraven pomoci každému cyklistovi, 
který se ocitne v patové situaci

Chladný květen oddálil již tradičně 
začínající cyklistickou sezónu. Tyto 
dny již zcela jistě polevují a z toho 
vyplývá, že se blýská na teplejší 
zítřky. Zapálení nadšenci se mo-
hou radovat a konečně nasednout 
na svá sedla. Přesně pro ně jsme 
připravili záchranný bod v podobě 
CYKLOSERVIS POINTU, který se na-
chází před hlavním vstupem. V pří-
padě jakékoliv poruchy na vašem 
kole je vybaven všemi potřebnými 
nástroji a nářadím, které v tu chvíli 
potřebujete. Přejeme mnoho uje-
tých kilometrů a šťastnou cestu 
bez nehod.

 -jž-
Foto: vedle hlavního vchodu do firmy Ergotep

Nově nás najdete 
na LinkedIn 
a Instagramu

S rozšiřujícími se aktivitami 
Ergotepu je třeba se rozrůstat 
také na sociálních sítích. Proto 
jsme se rozhodli kromě Face-
booku vytvořit prostředí také na 
Instagramu a LinkedIn. Co vás na 
těchto platformách čeká? LinkedIn 
bude řešit především byznysovou 
stránku Ergotepu, jak se zde sluší 
a patří. Naopak Instagram, jak jis-
tě spousta z vás ví, je především 
o fotografiích. A toho se budeme 
držet i my. Uvidíte zde tedy nej-
čerstvější novinky z chystaného 
e-shopu Nakup na Dobro a také se 
budeme zaměřovat více na naše 
zaměstnance. Na nic tedy neče-
kejte a staňte se fanoušky.

 -ma- -lm-


