Otevřeli jsme v pořadí 19. prodejnu v Lounech

Před měsícem jsme rozšířili naši síť
franšízových prodejen TESCOMA
o další prodejnu. Tentokrát v Ústeckém kraji konkrétně ve městě Louny. Jedná se už o naši v pořadí 19.
prodejnu napříč celou republikou.
Prodejna se rozkládá na 80 m²
a interiér je přizpůsoben do nového dřevěného a vzdušného desig-

nu. Slavnostní otevření proběhlo
v dopoledních hodinách. Nechyběli ani zástupci našeho partnera
TESCOMA a společně s generálním
ředitelem Ing. Jiřím Černým a ředitelkou prodejních center Adélou
Piskačovou, DiS., přestřihli pásku.
Celý den se nesl v duchu pohodové atmosféry doprovázené ob-

čerstvením a dobrou náladou. První den otevření byl velmi úspěšný,
co se týká návštěvnosti a dosažení
obchodních cílů.
„Chtěla bych poděkovat všem, kteří
se podíleli na výstavbě prodejny
a přeji prodejně mnoho spokojených zákazníků,“ říká Adéla Piskačová, DiS.
-ms-

Seznámení se společností CERVA
Nová spolupráce se společností CERVA GROUP je v plném proudu.
V rámci nejefektivnějšího seznámení došlo také na vzájemné školení
obchodních týmů.
V první fázi měli členové obchodního týmu Ergotepu možnost navštívit prostory firmy CERVA, kde
se dozvěděli podrobnosti o všech
produktech této značky. Proč je
symbolem bezpečnosti a pohodlí při práci a jak se zaměřuje na

používání osobních ochranných
pracovních prostředků – pracovní
oděvy, obuv, rukavice, volnočasové oblečení a mnoho dalšího.
Během dne byla možnost navštívit showroom a vyzkoušet si produkty této značky.

Zpravodaj skupiny Ergotep

Následně se karty obrátily a zástupci týmu CERVA zavítali do
Ergotepu v Proseči. Zde si mohli
projít všechny prostory našeho
komplexu a zjistit, jak celá firma
funguje a v čem je specifická.
strana 2 >
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Nová vedoucí
střediska integrace
V rámci návštěvy došlo také ke
školení obchodního týmu CERVA na téma Náhradní plnění,
během kterého se také projednávaly budoucí možnosti obchodní spolupráce. Následoval
teambuilding firmy CERVA, kdy

obchodníci společnosti využili
příjemných prostor chalupy Sokolík. Všechen společný čas se
nesl v přátelském duchu, a proto věříme, že nás čeká zajímavá
společná budoucnost.
-ma-

Otevření nové budovy
ČSOB v Hradci Králové

Se začleněním a obecně s komplexní integrací našim zaměstnancům
pomůže Petra Janošová, nová vedoucí střediska. Její dobrosrdečnost a úsměv zpříjemní nejenom
den, ale zároveň namotivuje člověka ke změně. Pojďme ji poznat blíž.
Co se Vám líbí nejvíce na práci
s lidmi? Dobrý pocit, pokud někomu dokážu pomoci, získávání
nových zkušeností a vědomostí.
Jaký je Váš největší koníček?
Mimo zahradničení a pečení, miluji lyžování a řízení.
Řídíte se nějakým mottem? Líbí
se mi motto: „Žij každý den, jako
by byl ten poslední.“ Musím ale
zapracovat na jeho plnění.
Co považujete za svůj životní
úspěch? Že mám úplnou a fungující rodinu.

Zdroj: www.csob.cz

Dne 22. 9. 2021proběhlo oficiální
otevření nové regionální centrály
skupiny ČSOB v Hradci Králové.
Z naší firmy se slavnostního otevření zúčastnil generální ředitel
Jiří Černý a ředitel útvaru IT Marek
Lustyk.
Budova je zajímavá svojí soběstačností a šetrností k životnímu prostředí. K vytápění a chlazení slouží
107 tepelných čerpadel v hloubce
až 200 metrů.
Zpravodaj skupiny Ergotep

Zajímavá čísla:
Rozloha budovy: 36 982 m²
Pracovních míst: 1 050
Celkem 9 výtahů
Luční a travnaté porosty: 6 168 m²
345 parkovacích míst pro cyklisty
314 parkovacích míst pro auta
a motorky

Které roční období je pro Vás
nejhezčí a proč? Snažím se užít
si to nejlepší z každého ročního
období, abych se nemusela těšit
celý rok na to jedno oblíbené.

Jak už jsme informovali v minulém
čísle Ergonovin, tak parkovací místa
pro cyklisty byla vytvořena naším
střediskem údržby.
-ms-

Jste spíše samotář nebo máte
ráda společnost? Mám ráda společnost, ale také si ráda si utřídím
myšlenky osamotě.
-tr-

Horký čaj nebo horká čokoláda? Na chuť rozhodně horká čokoláda se šlehačkou.
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Říjen jsme zahájili večírkem

Jakmile nový měsíc zaklepal na
dveře, přišla s ním i naše kulturně-firemní akce, též známá jako
„Vánoční večírek“. Přesně v pátek
1. 10. se Sokolovna v Proseči začala plnit zaměstnanci Ergotepu.
Následovalo přivítání zúčastněných generálním ředitelem Ing.

Jiřím Černým, který zároveň shrnul úspěchy firmy a poděkoval
za dobře odvedenou práci. Po
tomto úvodu na všechny čekalo
představení od nápaditého oddělení distribuce, které za svoji
scénku, tanec a hodnocení poroty sklidilo obrovský potlesk.

Na každém správném večírku
musí být tombola s cenami. Ta
nechyběla ani u nás. Zmíněné
ceny by se daly označit za hotovou paletu různorodosti od
poukazů, nářadí pro kutily, přes
hračky pro děti, až po toaletní
papír. Od sedmé hodiny večerní přišla na řadu volná zábava
s hudbou. Divoké rytmy Michala
Davida nebo Kabátů nenechaly
nikoho chladným.
Setkání se neobešlo bez švédských stolů obsahujících plno
výborných jídel z restaurace
U Toulovce, jako například řízek
s bramborovým salátem, guláš,
grilované koleno, zelenina, pečivo,
koláče, ani bez pitného osvěžení.

Foto: archív firmy
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Nezbývá, než poděkovat všem,
kteří se podíleli na zorganizování uvolněného večera, kde jsme
se pobavili, zasmáli, zatancovali,
najedli, napili a utužili kolegiální
vztahy. To všechno bezpečně za
aktuálně platných epidemiologických opatření. Doufejme, že
příští rok nás čeká stejně úspěšná akce.
-tr-
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Zahrada na Bosně ulehla k zimnímu spánku

Svůj premiérový rok odstartovala zahrada na Bosně znamenitě!
Ojedinělý způsob sázení ve vyvýšených záhonech dopadl více
než úspěšně. Z bohaté půdy,
která měla výborný základ, byla
opravdu velká úroda. Ať už se
jednalo o několik druhů zeleniny nebo o okrasné květiny,
které byly třešničkou na dortu
a tvořily příjemné zázemí. Završením zahrádkářské sezóny byla
příprava zdravé svačiny ve formě

obložených chlebů, které zdobila
chutná bio zelenina ze zahrady.
Přípravu svačin zajišťovali klienti
sociální služby, kterou servírovali
našim zaměstnancům.
Nově se na zahradu navozila
půda, která srovnala nerovný
povrch a rozšířil se počet vyvýšených záhonů. Aktuálně se dostavuje zahradní domek, který
bude sloužit jako úložný prostor
pro nářadí.

Chceme poděkovat sociální službě
a útvaru provozu za celoroční údržbu a péči o celou zahradu. Budeme
se těšit na příští sezónu.
jž-

Foto: archiv sociální služby

Třetí článek ve zpravodaji e-Logistika
| Zkušené call centrum v Ergotepu
Úspěšnou sérii tří článků, které
jsme publikovali během tohoto
roku ve spolupráci se zpravodajem logistika.info, završilo téma
týkající se našeho call centra.
Nechává nahlédnout pod pokličku samotného dění. Ukazuje,
jak velkou roli hraje v komplet-

Zpravodaj skupiny Ergotep

ním servisu, který poskytujeme
pro e-shopy (fulfillment). První
kontakt se zákazníkem vyžaduje určitou zodpovědnost a naši
operátoři ji zvládají na výbornou.
Nejsou tu jen jako spolehliví rádci,
ale i jako skvělí obchodníci. Ročně
uzavřou několik stovek objednávek a rozdají přes 10 tisíc rad.

Odkaz na celý článek naleznete
na našich facebookových stránkách, kde mimo jiné najdete
rozhovor s vedoucí distribuce
TESCOMY paní Obrovskou nebo
článek týkající se e-shopu Nakupu na Dobro.
jžstrana 4

Aktuální výběrová řízení
PRACOVNÍK OBCHODU
TESCOMA

BRIGÁDA – PRACOVNÍK
OBCHODU TESCOMA KROMĚŘÍŽ

Zaměstnavatel: ERGOTEP, d. i.
Typ smluvního vztahu: pracovní
smlouva. Nejnižší požadované
vzdělání: střední odborné s výučním listem. Pracovní úvazek: práce na zkrácený úvazek. Oblast výkonu práce: ČESKÉ BUDĚJOVICE
(Pražská 1247/24, 370 04 České
Budějovice). HRADEC KRÁLOVÉ
(OC Atrium, Dukelská třída
1713/7, 500 02 Hradec Králové)
a (OC AUPARK, Gočárova třída 1754/48a, 500 02 Hradec
Králové). HAVLÍČKŮV BROD
(prodejna Na Valech 3568, 580 01
Havlíčkův Brod). KARLOVY VARY
(OC Varyáda, Kpt. Jaroše 375/31,
360 06 Karlovy Vary). KOLÍN (OC
Futurum Kolín, Rorejcova 906,
280 02 Kolín IV). PRAHA (OC Černý Most, Chlumecká 765/6, 198 19
Praha 9). LITOMYŠL (Smetanovo
náměstí 39, 570 01 Litomyšl).

Zaměstnavatel: ERGOTEP, d. i.
Oblast výkonu práce: Kovářská
19/4, 767 01 Kroměříž. Typ smluvního vztahu: DPP/DPČ. Nejnižší
požadované vzdělání: střední odborné s výučním listem.

VEDOUCÍ OBCHODU ZLÍN

BRIGÁDA – PRACOVNÍK
OBCHODU TESCOMA
HAVLÍČKŮV BROD
Zaměstnavatel: ERGOTEP, d. i.
Oblast výkonu práce: Na Valech
3568, 580 01 Havlíčkův Brod. Typ
smluvního vztahu: DPP/DPČ. Nejnižší požadované vzdělání: střední
odborné s výučním listem.
BRIGÁDA – PRACOVNÍK
OBCHODU TESCOMA VYŠKOV
Zaměstnavatel: ERGOTEP, d. i.
Oblast výkonu práce: Jana Šoupala
491/1, 682 01 Vyškov. Typ smluvního vztahu: DPP/DPČ. Nejnižší
požadované vzdělání: střední odborné s výučním listem.

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

PRACOVNÍK OBCHODU CERVA
Zaměstnavatel: ERGOTEP, d. i.
Oblast výkonu práce: Dr. Milady
Horákové 11, 537 01 Chrudim. Nejnižší požadované vzdělání: střední odborné s výučním listem. Typ
smluvního vztahu: pracovní smlouva. Pracovní úvazek: zkrácený.

VEDOUCÍ OBCHODU HRADEC
KRÁLOVÉ ATRIUM

PHP/SYMFONY DEVELOPER

Zaměstnavatel: ERGOTEP, d. i.
Nejnižší požadované vzdělání:
střední odborné s výučním listem.
Typ smluvního vztahu: pracovní
smlouva. Pracovní úvazek: zkrácený. Mzda: 13 560 Kč – 18 510 Kč
(při úvazku 30 hodin týdně).
strana 5

Seminář
o budování značek

Pardubický kraj dlouhodobě podporuje sociální podnikání, a proto
vznikla ve spolupráci s Podnikatelským inkubátorem P-PINK
a agenturou CzechInvest série deseti seminářů. 14. září proběhlo
další z těchto setkání Akademie
sociálního podnikání, které zahájil
Pavel Šotola, radní pro sociální
péči a neziskový sektor za Pardubický kraj.
Samotný workshop vedl Petr
Kouble. Jako téma si zvolil marketing a jeho nástroje. Konkrétně
se zabýval tím, jak využít zkušeností s propagací velkých značek
a aplikovat je také na potřeby
sociálních podniků. Vše předkládal srozumitelně, jednoduše
a s mnoha příklady. Snad mohu
mluvit za všechny účastníky, že
jsme se všichni rozcházeli obohaceni o nové informace i potěšeni
příjemným setkáním.
-pl-

Zaměstnavatel: KomTeSa spol. s r. o.
Oblast výkonu práce: HAVLÍČKŮV
BROD (KomTeSa Center, Masarykova 2853).
Bližší informace k pracovním nabídkám naleznete
na našem webu www.ergotep.cz. v sekci Kariéra.
Nenašli jste zde své vysněné místo? Zašlete nám
životopis nebo se zastavte na kus řeči pro pořádnou inspiraci.

Foto: archiv P-PINK

-tr-
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POSVAČÍME Novinky na našem webu
jablkový závin

Ingredience: 250 g hladké
mouky + trochu navíc, špetka
soli, 1 kelímek zakysané smetany, 150 g másla, podle potřeby smetana (šlehačka), lžička
cukru.
Ostatní: jemně nadrobené
piškoty, jablka nebo hrušky,
hrozinky, ořechy, mandle, vanilkový cukru, skořice, vajíčko
na potření.
Postup: Z mouky, soli, zakysané smetany, másla a lžičky
cukru vypracujte pružné těsto.
Pokud by se vám zdálo těsto
sušší, přidejte lžičku smetany
a naopak pokud je lepivé přidejte trochu mouky. Těsto zabalte do fólie a nechte hodinu
odpočívat v ledničce.

Naše webovky www.ergotep.cz
nezahálí a díky tomu můžeme
představit další novinky na tomto
portálu. Stále se snažíme zlepšovat zákaznickou podporu, proto
jsme spustili chat, který slouží
jako další varianta pro komunikaci s námi. Upravili jsme sekci
Fulfillment. Pro lepší přehlednost
a představu nyní nabízí zajímavé body této služby. Pokud máte
známé ze zahraničí, kteří se o nás
chtějí dozvědět něco více, pak jim

můžete nabídnout anglickou verzi webu, kde naleznou všechny
zásadní informace. To není vše,
další novinky a vylepšení jsou již
na cestě a my se těšíme na vaši
zpětnou vazbu.
-ma-

Jedeme na sociálních sítích
Ergotep se na sociálních sítích
činí. Kromě Facebooku nás můžete sledovat také na Twitteru,
Instagramu a LinkedInu. Kromě
zajímavých zpráv, které jinde nezveřejňujeme, zde můžete sledovat také naše nejnovější videa,

například video, oslavující 18 let
Ergotepu, nebo záběry z otevření
další prodejny TESCOMA, tentokrát v Lounech. Nezapomeňte
nás sledovat a sdílet.
-ma-

Sekce webu Kdo jsme? Přehledněji…
Foto: Martina Štrumfová

Vychladlé těsto rozválejte, posypejte nadrobenými piškoty,
obložte nakrájenými jablky,
posypejte cukrem, skořicí.
Dobře závin zabalte a potřete
rozšlehaným vajíčkem. Pečte
v rozehřáté troubě na 180 stupňů.
-mš-

Jak už jsme několikrát zmínili, vylepšujeme náš web. Nyní přišla
na řadu sekce O nás, Kdo jsme.
Jelikož je stránka stěžejní pro ty,
kteří se o Ergotep zajímají, nesmí
se zanedbat. Hned v úvodu tak
návštěvníka přivítají slova generálního ředitele Ing. Jiřího Černého. Pak si přečtete podrobnosti o firmě, a zároveň se můžete
pokochat cestou, kterou jsme již
prošli. V závěru najdete reference

od našich partnerů. Snažíme se,
aby celý tento prostor byl pro potencionálního zájemce co možná
nejpřehlednější.
-tr-

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: skalnik.m@ergotep.cz.

