Ohlédnutí za rokem 2021
Milí čtenáři Ergonovin, s blížícím se adventem a vánočními svátky je tu
opět čas bilancování: „Jaký byl ten letošní rok? Splnil naše očekávání?“
Ten náš v Ergotepu byl naplněný nejen vyhledáváním nových
obchodních příležitostí, které
bychom mohli realizovat. Máme
za sebou otevření nových kamenných prodejen značky TESCOMA,
CERVA. Nechybělo ani spuštění
nových e-shopů Nakup na Dobro, Kokoza, Vitakom. Objevily se
zajímavé nabídky spolupráce

s Českým svazem chovatelů na
projektu Zverimex nebo se společností Nobilis Tilia a IKEA. Nadále se věnujeme udržitelnému
využití areálu v Otradově.
Inspirací a pohonem jsou pro nás
nové výzvy a projekty, které jsou
před námi v novém roce. Protože
právě díky nim se posouváme dál.

Chtěli bychom vám poděkovat za
vaši přízeň, které si vážíme. Klidné
svátky a do roku 2022, přejeme
za celou redakci Ergonovin jen to
nejlepší a hlavně zdraví.
-ms-

Otevřeli jsme první prodejnu CERVA v Chrudimi
Dne 29. 11. jsme v Chrudimi
u Tesca slavnostně otevřeli první franšízovou prodejnu CERVA.
Navazujeme tak na velkoobchodní spolupráci (B2B), kterou
jsme zahájili v tomto roce.
Po slavnostním přestřižení pásky
zahájil otevření prodejny generální ředitel firmy Ergotep Ing. Jiří
Černý, přivítal hosty a přednesl
krátký proslov. Během tohoto
otevíracího dne byla návštěvníkům představena celá prodejní
jednotka a zázemí zaměstnanců,
které je bezbariérové a je přizpů-

sobeno i vozíčkářům. Byl odprezentován rozsáhlý sortiment od
značky CERVA, jako například
kvalitní pracovní oděvy, rukavi-
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ce, boty a ochranné pomůcky, ale
také oblečení pro volnočasové
aktivity. Navíc zde najdete originální sportovní zboží značky KILPI
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Prodejna CERVA v Chrudimi otevřela své brány >

Ergotep
je na Shoptetu

Foto: distribuce v Havlíčkově Brodě
Foto: z otevření MPC Chrudim

a kvalitní úklidové prostředky Vileda. Speciálně proškolený tým
zaměstnanců je připraven každému ohledně sortimentu odborně
poradit a zboží ukázat.
„Myšlenka spolupráce s firmou
CERVA a budování prodejen
vznikla v únoru 2021 – říkáme
jí pracovně „Myšlenka z gauče“,
která proběhla a formovala se
na základě spatření reklamy
CERVA No Jistě.“

Těšíme se, že se do prodejny
přijdou podívat a nakoupit také
zaměstnanci Ergotepu. Přejeme
prodejně spoustu spokojených
zákazníků a již dnes můžeme říct,
že začínáme pracovat na přípravě další prodejny v Olomouckém
regionu, o které vás budeme následně informovat.
-ma-

Řekl Ing. Andrej Galko, ředitel
útvaru obchodních akvizic, ohledně počátku této spolupráce.

Necháváme první výraznou stopu
na nejznámější e-shopové platformě v České republice.
Díky společnosti KomTeSa se podařilo vyvinout a aktivovat doplněk,
který je nyní umístěn na Shoptetu.
Tato technologie umožňuje snadný
přístup k našim distribučním a logistickým službám. Klientský e-shop
běžící na této platformě, může
nově získat bezstarostné komplexní logistické služby od Ergotepu.
Zákazník se tak bude moci naplno
věnovat rozvoji svého podnikání
a starosti s distribucí nechat na nás.
Pro naši firmu tím vzniká velmi zajímavý akviziční kanál, který nám
může v budoucnosti přivést nové
klientské e-shopy.
-ml-

Whatspot má 1 rok
Čas rychle běží a už je to rok, co byla spuštěna služba Whatspot. Na
jaře letošního roku jsme začali rozvíjet první marketingové aktivity
a od června začaly přicházet platící organizace.
Od té doby se podařilo získat
první desítky platících a zdá
se, že i spokojených zákazníků.
Postupně se přidávají jazykové
lokalizace a tak dnes aplikace
umí mluvit již osmi jazyky, mezi
nimiž se vyjímá pro nás poměrně
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exotická gruzinština, která díky
svému specifickému písmu působí na první pohled téměř jako
umělecké dílo.
Na podzim se podařilo naimplementovat například obráz-

ky ke spotům, které usnadňují
vyhledávání konkrétního spotu
a každým dnem se objeví update umožňující řadit spoty do
sloupců, díky dennímu zobrazení
(v době vydání tohoto čísla již
možná implementováno).
-mlstrana 2

Na výletě v Kladrubech
Klienti sociální služby navštívili jeden z nejstarších hřebčínů na světě.

mem celého dne byla návštěva
hřebčína v Kladrubech, který je vůbec nejstarším hřebčínem na světě a řadí se do památek UNESCO.
Chov tažných hřebců a klisen zde
má dlouholetou tradici a tím si drží
jistotu unikátnost. Celá prohlídka
trvala přes hodinu a půl, klienti
se dozvěděli spousty zajímavých
informací a prohlédli si malebné
prostředí. Po celý den byla veselá
a příjemná atmosféra. I na úkor
nepříznivého počasí, výlet předčil
všechna očekávání.
-jž-

Po roce uspořádala sociální služba pro své klienty tradiční poznávací výlet, aby se mohli společně
setkat a sdíleli své zkušenosti.
První zastávkou byla Kunětická
hora, kde dýchala nejen historická atmosféra, ale především zde

můžete obdivovat krásy zdejší
přírody. Po načerpání veškerých
dojmů mohla cesta pokračovat
dál a to do města Přelouč, kde si
klienti mohli prohlédnout zdejší
náměstí. Mnozí navštívili město
vůbec poprvé. Hlavním progra-

Foto: archiv sociální služby

Podzimní kolo potravinové banky, tentokrát v Poličce
a luštěniny, těstoviny a základní
i dětská drogerie.

Foto: archiv sociální služby

Česká federace potravinových
bank ve spolupráci se svazem
obchodu a cestovního ruchu
a Asociací společenské odpovědnosti s několika sociálními
i obchodními partnery uspořádala 20. listopadu den solidarity
v podobě potravinové sbírky.
Tato celorepubliková akce má
za úkol pomoci lidem, kteří se
ocitli v tíživé životní situaci a mají
nedostatek finančních prostředků. Nejžádanějšími potravinami
jsou například: konzervy, rýže
strana 3

Této akce se již pravidelně zúčastňujeme i my. Tentokrát jsme
vyrazili do Tesca v Poličce, kde lidé
ukázali svou dobročinnost a přispěli do potravinové sbírky 50 kg
drogerie a 275 kg potravin. Pokud
víte o někom, kdo potravinovou

pomoc potřebuje, neváhejte se
obrátit na paní Bc. Alenu Machovou (tel. 702 223 773), která
zajistí, aby se pomoc dostala do
těch správných rukou.
Velký dík patří všem dárcům, ale
především také sociální službě,
která tuto sbírku měla na starost.
-jž-
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Cesta po stopách dobra

Foto: z cesty po stopách dobra

V rámci společného poznání
projektu Nakup na Dobro jsme
se s Asociací společenské odpovědnosti v říjnu vydali na takzvanou cestu po stopách dobra. Naši
partneři a členové se vydali do
cílové stanice v Havlíčkově Brodě s dobrobusem od společnosti
FlixBus. Důležitou mezizastávkou

byl Humpolec, kde jsme s dalšími
partnery DPD.cz a Letem lesem
zasadili symbolicky první strom
v rámci projektu Nakup na Dobro
a to navíc ideálně na Mezinárodní
den stromů. Následoval již zmíněný sklad projektu v Havlíčkově
Brodě, kde bylo během exkurze
vysvětleno, jak funguje balicí lin-

zační struktura

ka, a jak důležitou součástí jsou
naši zaměstnanci s hendikepem.
Sladkou tečkou na závěr povedeného dne bylo občerstvení
od GULE FOOD TRUCK, kde jsme
mohli ochutnat slané tartaletky,
koblížky nebo sipředseda
dát družstva
výbornou
kávu.
Bc. Petr Herynek -ma-

generální ředitel družstva

Finanční oddělení skupiny
ředitel

P

Ing. Jiří Černý

Ing. Stanislav Piskač

JU

Útvar obchodních akvizic
ředitel útvaru

Útvar ekonomiky a mezd
ředitel útvaru

Nový útvar – obchodní akvizice
návaznosti
Útvar integračníV
personalistiky
ředitel útvaru

na Útvar
naše
rozrůstající
marketing
a vzdělávání
ředitel útvaru
se
obchodní
příležitosti
a spoluPetra Černá
Bc. Matěj Skalník
práce vznikl nový útvar obchodStředisko ních
personalistiky
Středisko vzdělávání
akvizic. Ředitelem
tohoto
vedoucí střediska
vedoucí střediska
je pan Ing. Martina
Andrej
Galko,
Jitkaútvaru
Teplá
Štrumfová
vedoucí střediska CERVA pan
Středisko integrace
Středisko marketingu
a vedoucí
vedoucíIng.
střediskaVítězslav Mencvedoucí
střediska
Ing. Petra
Janošová péče o firemní
Bc. MartinzákazAlt
střediska
níky paní Věra Galková. Tento
Středisko sociální služby
vedoucíútvar
střediska bude mít na starosti projekt
Bc. Alena Machová
CERVA a péči o firemní zákazníky.
Přejeme jim mnoho úspěchů.
-ms-

Útvar prodejních center
ředitel útvaru

Adéla Piskačová, DiS.
Středisko PC TESCOMA
vedoucí střediska
regionální manažer

Michaela Hamplová
PCT Varyáda Karlovy Vary
PCT Litvínov
PCT Louny
PCT Olympia Plzeň

Ing. Eva Daňková

Ing. Andrej Galko
CERVA – obchodní manažer
vedoucí střediska

Středisko reportingu
vedoucí střediska

Ing. Vítězslav Menc

Bc. Irena Sochová

MPC – CERVA Chrudim

Středisko ekonomiky
vedoucí střediska

Kamila Secká

Božena Nádvorníková

Péče o firemní zákazníky
vedoucí střediska

Středisko zpracování mezd
vedoucí střediska

Věra Galková

Hana Vaňousová

PCT Praha CČM

Prodejní centrum Ergotep – TESCOMA

PCT Galerie Teplice

Eva Víchová

PCT Olympia Teplice
Středisko PC TESCOMA
vedoucí střediska
regionální manažer

David Rabens
PCT IGY České Budějovice
PCT Havlíčkův Brod

Zpravodaj skupiny Ergotep

PCT Hradec Králové Aupark
PCT Hradec Králové Atrium
PCT Futurum Kolín

Foto: výřez z firemní organizační struktury
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Duch Vánoc opět v našich domovech
Vánoce nám mají připomenout
klid a pohodu. Evergreenem, na
který se těší většina lidí, je vánoční televizní program. Popelka nás
učí skromnosti, jelikož jí udělají radost tři oříšky nebo nás Mrazík v té
zimě učí, jak zůstat pokorní. Nešlo
by to ani bez vánočního cukroví.
Konkrétně například bez lineckého, jenž se nám, sem tam, lepí na
zuby. Vosí úlky nám dopraví do
žaludku kapku vaječného koňaku, vanilkové rohlíčky se nám pro
změnu rozpadnou na jazyku. Mezi
námi mohou být ale tací, kteří tráví
Vánoce sami. Ne z vlastní vůle. My
jim můžeme pomoci. Jít nalévat
polévku do dobročinné organiza-

Nový
obchodní zástupce

ce, koupit jim něco malého k jídlu
nebo poslat peníze na dobrou věc.
O tom by Vánoce měly být. O rozdávání radosti, o pomoci, jednoduše zlepšit náladu tam, kde je třeba.
Nezapomínejme, že svátky letošní
a vlastně každé další, jsou založeny
na lásce. Nejenom mezi rodinami,
ale stejně tak k cizím lidem. To je
to kouzlo Vánoc.
-tr-

Foto: obchodní zástupce Tomáš Němeček

Středisko obchodu přivítalo nového obchodního zástupce Tomáše Němečka. Když s ním mluvíte, zjistíte, že je profesionálem
ve svém oboru. Dokáže dobře
mluvit, ale zároveň vás poslouchá
a je schopen diskutovat na různá
témata. Přesvědčte se sami.
Co považujete za svoji přednost
a proč? Snad to, že si občas vzpomenu, co mi říkal táta: „Mlčeti zlato.“ A mlčím.

Říjnové školení
sociálních podniků

Nový obchodní
partner – Zverimex

Pokračování další části ze série deseti seminářů, které mají
pomoci sociálním podnikům
v jejich rozvoji se již tradičně konalo v Pardubicích. Zkušení lektoři znovu předávali své znalosti.
Říjnový seminář byl zaměřen na
téma business plán a cenotvorba.
Celodenní program byl doprovázen lektorem Jaroslavem Selvou,
který na základě dlouholetých
zkušeností předává své rady
dál. Hlavními otázkami tohoto
workshopu byly například: Jak
získat potencionálního obchodního partnera? V čem spočívá originalita daného podnikání nebo
jaká jsou rizika, kterých je třeba se
vyvarovat? Na tyto otázky se pokusil přednášející podrobně odpovědět ve svých prezentacích.
Po celý den se vedla otevřená živá
diskuse.
-jž-

Díky naší aktivní obchodní činnosti můžeme do našeho portfolia klientů přivítat nového člena
ČSCH neboli Český svaz chovatelů. Naše spolupráce bude rozdělena do dvou rovin. Tvorba e-shopu
a budování maloobchodní sítě
prodejen po celé ČR pod značkou
Zverimex.

Na čem byste naopak chtěl zapracovat? Méně soudit lidi a více
je chápat, zde bych tedy mohl
hodně zapracovat.

V druhé polovině příštího roku
bude spuštěn e-shop, ve kterém
naleznete farmářské a chovatelské potřeby včetně krmiv, potřeby pro chov, pracovní oblečení
a mnohé další.

Čeho byste chtěl v životě ještě
dosáhnout? Najít Boha – tento cíl
je stále galakticky vzdálený.

strana 5

Zároveň se bude připravovat
první prodejna, která bude u nás
v areálu Otradov. Bude zde možnost si vyzvednout e-shopové
objednávky a zároveň přímo nakoupit sortiment, který bude i na
e-shopu.
-ms-

Jak zvládáte stresové situace
a co vám pomáhá? Snažím se je
zvládat, pomáhá mi v tom každodenní meditace.

Jaký je váš nejoblíbenější vánoční film? Mrazík.
Řízek nebo kapr? Kapr.
Nejoblíbenější druh cukroví?
Linecké cukroví.
Co si přejete v novém roce? Asi
to, co většina lidí – štěstí, zdraví,
lásku pro sebe a blízké.
-tr-
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Evidence docházky a zpracování mezd
Vážení kolegové,
s blížícími se svátky nás bude čekat i zasloužený odpočinek v podobě
dovolené. Ráda bych Vám v tomto článku přiblížila pár základních pravidel, které usnadní nejen schvalování dovolené a evidenci pracovní
doby v docházkovém systému RON ale také zpracování mezd celkově.
PRAVIDLO 1: „Čipuji to, co se
právě teď chystám dělat!“ Odcházíte z odpracované směny
- čipnete „odchod“; V rámci probíhající směny odcházíte k lékaři
- čipnete „k lékaři“; V rámci probíhající směny odjíždíte na služební cestu - čipnete „služební cesta“.
V rámci směny odcházíte na oběd
mimo pracoviště - čipnete „přestávka“. Je důležité, pokud odcházíte
v rámci ještě neodpracované směny
čipnout pouze některou z výše uvedených možností bez předchozího
použití tlačítka „odchod“!
Odcházíte z odpracované směny
a víte, že následující pracovní den
(klidně až po víkendu) budete mít
dovolenou nebo jdete hned ráno
k lékaři. V tomto případě prosím
zvolte následující postup: Čipnu
odchod; (svou směnu jsem odpracoval a odcházím domů) a hned
poté čipnu „dovolená“/„k lékaři“ (tím dám systému vědět, co
má očekávat příští směnu, pokud
nedojde k čipnutí jiné položky).
Může se samozřejmě stát, že k lékaři nakonec nepůjdete a přijdete
normálně do práce, což není žádný problém a čipnutím příchodu
předchozí volbu zrušíte. Je důležité,
pokud jste směnu odpracoval a chcete označit, co budete dělat až následující pracovní den použít současně
tlačítko „odchod“ a následně svou
volbu na příští směnu! Při správném
využívání tohoto postupu např.
u dlouhodobějších dovolených
značně zjednodušíte schvalovací
proces docházky, kdy systém bude
např. celých 14 dní v kuse propi-
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sovat do docházky dovolenou,
dokud se nevrátíte a neoznačíte
standardní příchod do práce.
PRAVIDLO 2: „Maximálně 6 hodin práce bez přestávky!“ Toto
pravidlo je důležité především pro
vedoucí pracovníky, kteří docházku schvalují. Je z hlediska pracovně-právních vztahů nezbytné, aby
každý pracovník nejpozději po 6 hodinách práce absolvoval přestávku
na jídlo a oddech. Tato přestávka
musí být nezbytně zanesena do
evidence docházky. Může se stát,
že v případě nevhodné kombinace
automatického doplňování docházky a čipování systém například přestávku rozdělí na dvě části.
V součtu však přestávka musí činit
30 minut a žádný odpracovaný úsek
v docházce nesmí být delší než 6 hodin. Toto pravidlo platí i pro případ
Služební cesty - pokud např. služební cestu vyplňujete do docházky
ručně, po 6 hodinách služební cesty
vložíte přestávku v délce 30 min.
Pokud je služební cesta delší než 12
hodin, přestávky musí obsahovat
dvě! NIKDY NESMÍ BÝT SCHVÁLENA
DOCHÁZKA SE SMĚNOU, KTERÁ PO 6
HODINÁCH NEOBSAHUJE PŘESTÁVKU
V MINIMÁLNÍ DÉLCE 20 MINUT!
PRAVIDLO 3: „Neposkytujeme náhradní volno dopředu!“ Stává se,
že pracovník si chce vybrat volno
s tím, že si chybějící hodiny vybere
v následujících směnách. Toto ale
nadřízený pracovník nesmí povolit.
Může se totiž stát např., že pracovník onemocní a chybějící hodiny
si nestihne odpracovat a vznikne

mu mínus v pracovním fondu. Již
jsme řešili i takové situace, že pracovník zůstal nemocný dlouhodobě
a následně ukončil pracovní poměr
a již neodpracoval žádnou směnu
a v jeho docházce pak zůstaly mínusové hodiny. Z nich plyne krácení
nároku na dovolenou atd. A proto:
NÁHRADNÍ VOLNO POSKYTUJEME
POUZE Z HODIN ODPRACOVANÝCH
NAVÍC NAD RÁMEC PLÁNOVANÝCH
SMĚN PRACOVNÍKA!
PRAVIDLO 4: „Hlášení všech změn
na mzdovou účtárnu!“ V průběhu
trvání Vašeho pracovního poměru
se u Vás může změnit spousta věcí.
Vdáte se či oženíte, narodí se Vám
dítě, rozvedete se, Vaše dítě dostuduje vysokou školu, změníte zdravotní pojišťovnu, změníte banku,
získáte či ztratíte status OZZ (osoby
zdravotně znevýhodněné), získáte
či ztratíte invalidní důchod, nebo
si požádáte o starobní důchod.
Všechny tyto životní situace mohou mít vliv na zpracování Vašich
mezd a je nezbytně nutné, abyste
nám je proto vždy oznámili. Dveře
na mzdovou účtárnu jsou Vám vždy
otevřené a nemusíte se bát přijít se
zeptat na cokoliv nejasného.

Pokud jste dočetli až sem, děkuji
Vám za Váš čas a pozornost, kterou jste výše uvedeným pravidlům
věnovali, a věřím, že nám pomohou k zefektivnění procesů, které
předchází nejpříjemnějšímu dni
v měsíci - výplatnímu termínu…
Milé kolegyně, milí kolegové, přeji
Vám všem klidné prožití svátků vánočních, ať se Vám splní všechna
Vaše přání a do nového roku 2022
Vám přeji především pevné zdraví.
S úctou a díky za spolupráci
Ing. Eva Daňková
ředitelka ekonomiky a mezd
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Vzdělávání
zaměstnanců
2022 +

Aktuální výběrová řízení
OBCHODNÍ MANAŽER
Zaměstnavatel: ERGOTEP, d. i.
Nejnižší požadované vzdělání: střední. Typ smluvního vztahu: pracovní
smlouva. Pracovní úvazek: plný.
OBCHODNÍ ZÁSTUPCE
Zaměstnavatel: ERGOTEP, d. i.
Nejnižší požadované vzdělání: střední. Typ smluvního vztahu: pracovní
smlouva. Pracovní úvazek: plný.
PRACOVNÍK V ADMINISTRATIVĚ
HRADEC KRÁLOVÉ
Zaměstnavatel: ERGOTEP, d. i.
Oblast výkonu práce: ČSOB, Collinova 573, 500 03 Hradec Králové. Nejnižší požadované vzdělání: střední
odborné vzdělání s výučním listem.
Typ smluvního vztahu: pracovní
smlouva. Pracovní úvazek: zkrácený.
PRACOVNÍK OBCHODU
TESCOMA
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). KOLÍN (OC Futurum
Kolín, Rorejcova 906, 280 02 Kolín
IV). PRAHA (OC Černý Most, Chlumecká 765/6, 198 19 Praha 9).
PHP/SYMFONY DEVELOPER
Zaměstnavatel: KomTeSa spol. s r. o.
Oblast výkonu práce: HAVLÍČKŮV
BROD.
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VEDOUCÍ OBCHODU
ČESKÉ BUDĚJOVICE
Zaměstnavatel: ERGOTEP, d. i.
Nejnižší požadované vzdělání:
středoškolské s maturitou. Typ
smluvního vztahu: pracovní
smlouva. Pracovní úvazek: zkrácený (30 hodin týdně).
VEDOUCÍ OBCHODU HRADEC
KRÁLOVÉ ATRIUM

Foto: Google školení

Zaměstnavatel: ERGOTEP, d. i.
Nejnižší požadované vzdělání:
středoškolské s maturitou. Typ
smluvního vztahu: pracovní
smlouva. Pracovní úvazek: zkrácený (30 hodin týdně).

S novým rokem pro vás chystáme
i novinky v rámci interního vzdělávání. Víme, že za sebou máte
již řadu školení, vzdělávání, kurzů a že už toho je někdy až moc.
A jak se říká, všeho moc škodí.

VEDOUCÍ OBCHODU ZLÍN

Proto od nového roku bude změna v rámci interního vzdělávání.
Workshopy budou dobrovolné
a ne povinné, takže se na ně
přihlásí jen ti, kteří budou chtít.
Vzdělávání je benefit a ne nutnost. Workshopy budou více interaktivní, tzn., že nebudou vedeny formou nudné přednášky, ale
více se zapojí účastníci a budou
se řešit konkrétní situace z praxe.

Zaměstnavatel: ERGOTEP, d. i.
Nejnižší požadované vzdělání:
středoškolské s maturitou. Typ
smluvního vztahu: pracovní
smlouva. Pracovní úvazek: zkrácený (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.
SUPPORT PRO E-SHOPY
Zaměstnavatel: KomTeSa spol. s r. o.
Oblast výkonu práce: HAVLÍČKŮV
BROD. Typ smluvního vztahu: práce na HPP nebo živnostenský list.

A které workshopy vás čekají?

●
●
●
●
●

sociální sítě
rady a tipy jak prezentovat
obchodní komunikace
seminář/webinář
a mnohé další

Workshopy vás budou provázet
známé tváře z firmy, jako Marek
Lustyk, Milan Resl a další.

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.

Podrobnosti se dozvíte brzy od
svých nadřízených a už se na vás
v příštím roce moc těšíme.

-tr-

-ms-
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POSVAČÍME
rohlíčky
z lískových oříšků

Ingredience: 250 - 300 g hladké
mouky, 80 g moučkového cukru,
2 ks žloutků, 200 g másla, 100 g
mletých lískových oříšků, citronová kůra.
Postup: Ze všech surovin vypracujeme těsto, které zabalíme do
potravinářské folie a necháme
odpočinout v chladu. Z těsta vytvarujeme rohlíčky, které skládáme na plech vyložený pečicím papírem. Rohlíčky pečeme
ve vyhřáté troubě na 180°C,
Upečené rohlíčky obalujeme
v moučkovém cukru s vanilkou.
-mš-

Nový pomocník
při přepravě
Na středisko dopravy dorazil nový
pomocník pro přepravu. Stal se jím
kvalitní přívěsný podvál, který je hojně využíván ihned od jeho koupě.
Díky němu mohou kolegové převážet nejrůznější techniku a zboží, díky
čemuž se usnadní a zrychlí následná
práce. Dvě nápravy a opěrné kolo
usnadňují manévrování se stojícím
přívěsem. Pevné rukojeti pro zajištění nákladu garantují bezpečnost
přepravovaného zboží. Jedná se tedy
o kvalitního pomocníka, který bude
ve firmě jistě využíván.
-ma-

O svůj pohled na svět
se s námi podělil Andor Šándor

Pozvání do Ergotepu přijal bezpečnostní analytik Andor Šándor.
Ve vzdělávacím centru Ergoeduka
zahájil setkání ředitel obecně prospěšné společnosti Ergotep CSR
Institut JUDr. Pavel Nádvorník
a potleskem ho přivítal i plný sál
posluchačů.
Ve svém vystoupení hovořil na
téma bezpečnostní politiky, glosoval rozhodnutí významných světových i našich politiků, upozornil na

možná rizika související s nárůstem
terorismu a migrace. Okomentoval
vztahy mezi světovými velmocemi,
bezpečnost Evropské unie, stav evropských armád, včetně té české,
ale také akcentoval i aktuální nebezpečí na sociálních sítích.
Závěrem odpovídal charismatický
a ostřílený řečník na řadu otázek
z publika a následně podepisoval
zájemcům své knihy z oblasti bezpečnosti.
-pah-

Ať vás zdraví,
štěstí a pohoda
provází celým
nadcházejícím
rokem.
S přáním
všeho dobrého

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.

