Výzva předsedy družstva
Proseč, 14. 9. 2020

Vážení spolupracovníci, přátelé.

Chtěl bych Vás tímto požádat o spolupráci a součinnost při řešení aktuální covidové situace. Bohužel
se aktivní nákazová situace začíná negativně vyvíjet a musíme počítat s tím, že se dotkne, jak našich
profesních, tak i osobních životů.
Chtěl bych deklarovat, že jsme se
na tuto eventualitu připravovali
a již dnes jsou v běhu nástroje, které by nám měli pomoci
vzniklé riziko, co nejvíce eliminovat. Rád bych je připomenul
pro možné zapojení do nich.

2. Byl spuštěn program na financování zájemců očkování proti sezónní chřipce. U prosečských zaměstnanců s firmou Bačkovský a spol.
u mimoprosečských družstvo hradí
náklady na očkování u smluvních
lékařů.

1. Družstvo dnes disponuje dostatečnou zásobou dezinfekčních a hygienických prostředků
k zajištění zvýšené potřeby jednotlivých pracovišť.

3. Je připravena nabídka vitamínových doplňků pro zaměstnance, lze
vybírat ze dvou nabídek se zaměřením na chřipkové vitamíny C, D atd.
Družstvo nabízí finanční spoluúčast
při pořízení těchto přípravků.
4. Organizačně družstvo podporuje, kde to je realizovatelné, možnosti práce z domu.

Vydáváme
nový kalendář!
S probíhajícím podzimem se
pomalu přiblížil konec roku, a tak
tradičně přicházíme s novým
kalendářem. Vzpomínáte na jeho
první vydání? Ergotep od té doby
ušel značný kus cesty a jsme
rádi, že se nám do něj podařilo
zachytit, mimo stálic v našem
portfoliu služeb i nové projekty,
které u nás vznikají. Tímto děkujeme panu fotografovi Markovi
Odvárkovi, který je autorem většiny snímků. Doufáme, že se vám
bude kalendář dobře používat
a snad i vnese více barev na pracovní stůl.
-pl-

5. Je zvýšený dohled na organizaci
osobních i obchodních návštěv na
pracovištích družstva, se snahou
převádět maximum do on-line komunikace.

Zpravodaj skupiny Ergotep

Družstvo je připraveno v maximální
možné míře dodržovat nastavené
aktuální hygienické opatření a v některých jít i nad jejich rámec.
Dále bych Vás chtěl požádat,
abyste tam, kde to jen trochu
jde, omezili sociální kontakty
a vyhýbali se setkávání ve větších
skupinách lidí. Rád bych, abyste
omezili či zrušili i slavnostní aktivity spočívající v ukončení pracovního roku, které se tradičně
koncem pracovního roku realizují.
Předpokládám, že nás v následujícím období čeká jedna z nejdůležitějších fází vývoje družstva
a osobní disciplína každého z nás
může výsledek, s jakým touto výzvou projedeme zásadně ovlivnit.
Děkuji a jsem s pozdravem
Bc. Petr Herynek, předseda družstva
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Whatspot
má svůj web

Ergotep a Raeda
v Mladém
podnikateli

Na začátku října se nám podařilo
spustit web nového rezervačního
systému whatspot. Běží na adrese www.whatspot.app a můžete
si ho prohlédnout, jak z počítače,
tak z mobilních telefonů. Obsahuje základní informace o nabízené
službě včetně ceníku. V průběhu
tohoto měsíce nahradíme stávající systém za nový a sami si ho tak
budete moci vyzkoušet.
-ml-

BUDEME
SE VZDĚLÁVAT
VE VELKÉM!
Zapojili jsme se do projektu
„Podpora vzdělávání členů Age
Management, z. s. II“ z Operačního
programu zaměstnanost, jehož
realizátorem je Age Management,
z. s. Brno.
Cílem projektu je zvýšení odborné
úrovně znalostí a tím zvyšování
kompetencí našich zaměstnanců.
Aktuálně je v projektu zapojeno
24 našich zaměstnanců ve více
než 15 vzdělávacích aktivitách,
jako například obchodní dovednosti, psychologie prodeje,
ale i time management nebo
řešení konfliktních situací. Celková výše podpory projektu
činí 806 480 Kč a bude čerpána
z podpory de minimis.
-lm-

Zpravodaj skupiny Ergotep

Ergotep CSR Institut
ruší plánované
přednášky!
Vážení přátelé, vedení Ergotep
CSR Institutu, o. p. s., v zastoupení
JUDr. Nádvorníkem, s ohledem
na stále nepředvídatelný vývoj
aktuální situace do odvolání
ruší veškeré aktivity, zejména
přednášky naplánované na říjen
a listopad. Tyto přednášky se
přesunují do roku 2021.
Děkujeme za pochopení a přejeme
pevné zdraví nám všem.
-jf-

O našem novém brandu Raeda se již dozvěděl také zakladatel webového portálu Mladý
podnikatel, Jiří Rostecký. Jeho
hosty v dalším dílu pořadu byli
Ing. Jiří Černý, generální ředitel družstva invalidů Ergotep
a Jan Prokeš, jednatel KomTeSy spol. s r. o. Ti se v rozhovoru rozpovídali o produktech
a službách skupiny Ergotep,
které nabízí firmám. Pomáhají
jim, jak s tvorbou e-shopu, tak
s distribucí a logistikou, back
officem a mnoha dalšími činnostmi. Společně také provozují
vlastní e-shop Raeda.cz a vyvíjí
dokonce speciální chytrý invalidní vozík. V tématech rozebrali,
jak celý e-shop Raeda.cz vznikl
a jak probíhá výroba vlastního
produktu.
Video můžete zhlédnout
na webovém portálu
Mladý podnikatel.

-jf-
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Není údržba jako údržba
Pokud si pod pojmem údržba představíte jen utahování šroubků nebo
natírání okapů, jste na velkém omylu. Středisko údržby pod vedením
Martina Svobody, jehož tým má aktuálně 3 členy, provádí kromě běžné
údržby objektů a prostorů firmy i větší zakázky.
V letošním roce například realizovali stavební úpravy objektu
v Havlíčkově Brodě pro spuštění
projektu Velký košík. Dále pak
rozsáhlé stavební práce a úpravu

prostorů pro novou prodejnu
v Litomyšli, kdy z neútulných
a zanedbaných prostorů vznikla
moderní prodejna.
Vzhledem k šikovným rukám
realizují i externí zakázky, jejichž
cílem je vylepšení výnosů firmy.
Za zmínku stojí například dokončení technicky náročné ocelové
konstrukce pro zastřešení předloženého schodiště Úřadu práce
ve Skutči. Tuto zakázku realizovali

Kolegové v ČSOB Hradec Králové
Někteří z vás zřejmě ani netuší,
že Ergotep rozšířil své působení
přímo v prostorech ČSOB, a to na
dvou místech v nedalekém Hradci Králové. V rámci rozšiřování
spolupráce s bankou se hledaly
a stále hledají cesty, jakým stylem
spolupráci rozšířit. Po několika
jednáních a delších přípravách
se to podařilo. Od 1. 10. 2019 poskytujeme služby rovnou z ČSOB.
Naši zaměstnanci pracují přímo
v prostorech ČSOB na dvou pracovištích – Sušilova a Akademika
Bedrny. Jejich náplní práce je
zpracování různorodé agendy
(faktury, cestovní příkazy, poskytování informací orgánům státní
správy, kontrola dokladů a další)
v bankovních aplikacích, které
se bance z jejich pohledu nevyplatí „vyvést“ k nám do Proseče.
1. 10. 2019 přestoupila do Hradce
Králové paní Lucie Frydrychová
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(mnohým známá jako Češíková za svobodna), která začínala
v Proseči a zpracovávala bezhotovostní platební doklady. Lucka
je čerstvou maminkou a proto jí,
dcerce Pavlínce a manželovi přejeme všechno nejlepší a hlavně
zdraví!
V průběhu roku 2020 se do
Hradce Králové přidaly ještě
další kolegyně. K dnešnímu dni
máme v ČSOB v Hradci Králové
již 9 kolegů – 6 na Sušilově ulici
a 3 na ulici Akademika Bedrny.
A nejsou to pouze ženy, ale i dva
muži. V polovině příštího roku se
všichni přestěhují do nově vystavěného sídla ČSOB blízko kongresového centra Aldis.

včetně projektové dokumentace a zajištění sklenářských prací.
Další výzvou je pro ně výroba
pozinkovaného zábradlí u nově
budovaných rodinných domků
v Pardubicích. Aktuálně dokončili také zadní fasádu na budově
Ergotepu v Proseči.
-lm-

Kdo měl nejzajímavější úlovek?
Před pár dny skončila naše houbařská soutěž na Facebooku
Ergotep o praktickou houbařskou
výbavu. V komentářích se sešla
pěkná řádka krásných úlovků.
Nejlajkovanější se stala fotografie
od profilu Ladka Tom Berenreiterovi. Gratulujeme! Děkujeme všem
zúčastněným za skvělé komentáře
a těšíme se opět příště.
-ma-

Pevně věřím, že se našim kolegům v Hradci Králové bude nadále dařit a jejich tým se postupně
ještě rozšíří.
-jf-
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MEDAILONEK

Nová vedoucí PCE – TESCOMA se představuje
1) Co ráda snídáte? Opravdu
každé ráno snídám ovesné vločky
s ovocem a jogurt. Tím jsem byla
na AC známá, ale když na to
přijde, dám si i párek.
2) Kdybyste se probudila a zjistila, že máte 1000 nepřečtených
e-mailů, a mohla byste odpovědět jen na 100 z nich, jak byste
vybírala, na které odpovědět?
Z e-mailu bych vybrala jen ty, které bych považovala za důležité.
3) Kde se vidíte za 5 let? Já už
nikam nespěchám. Do důchodu
ještě daleko. Chci mít stabilní práci a být zdravá a spokojená.
4) Kočka nebo pes? Kočka i pes
a jako bonus mám i kanárka.

5) Jak vypadá váš ideální den?
Ideální den, ten je s vnoučátky
(2,5 roku kluk a holka) na chatě.
Když je hezky a můžeme být venku na zahradě.
6) Váš nejoblíbenější film nebo
seriál? Oblíbený film, snad Pelíšky, ale nejsem velký televizní
divák. Ráda jdu do kina anebo si
přečtu knížku a ještě lépe vezmu
kolo anebo koloběžku.
-ma-

Prodejní Centrum Ergotep – TESCOMA
se vrací s novou otevírací dobou
Jak jistě víte, od září máme opět
otevřenou prodejnu na centrále
v Proseči s novou prodlouženou
otevírací dobou a rozšířeným
sortimentem.
Na prodejně jsou pro vás
připraveny produkty TESCOMA,
papírnický sortiment, fitness
náramky, chytré hodinky a klasické
hodinky, dále také hračky pro děti
a mnoho dalšího. Nabízíme také
možnost objednání bílé techniky,
pro obyvatele z Proseče a blízkého
okolí navíc s dovozem až domů.
V nabídce naleznete také piva
z Neratova a na své si přijdou
i vinaři – pro ně jsou tu nachystány kvalitní vína z vinařství Žídek.
V neposlední řadě si zde také
Zpravodaj skupiny Ergotep

můžete vyzvednout svoji objednávku z e-shopu TESCOMY a také
z našeho e-shopu Čtyřlístek.eu.
Na prodejně se na vás těší naše milé
prodavačky Jana Kovářová a nová
vedoucí prodejny Ilona Vašková.
Nová otevírací doba:
Po – Pá: 7:30 h. – 17:00 h.
So – 8:00 h. – 11:00 h.
Telefon: 725 593 637
E-mail: tescoma.prosec@ergotep.cz
-ms, ma-

Vystudovaná škola:
SOU strojírenské v té době
pro ETU Hlinsko
Zajímavé info z předešlého
zaměstnání: Pracovala jsem
střídavě pro automobilový průmysl a energetiku a dost se to
podepsalo na mém zdraví, musela jsem proto z práce odejít
a ubírat se jiným směrem.
Zařazení: Prodejní Centrum
Ergotep - TESCOMA

Znáte náš fialový
web o integračním
sociálním podnikání?

V Ergotepu už nějakou chvíli
spravujeme webový portál
www.isp21.cz, tento web se zaměřuje na integrační sociální podnikání 21. století. Je plný zajímavých příběhů, novinek z legislativy
a v neposlední řadě obsahuje
ucelenou metodiku Ergoprogress.
Přečtěte si poutavé rozhovory
ze sociálních firem a skutečné
osudy lidí pracujících v těchto
podnicích. Mrkněte se do kalendáře akcí a sledujte pravidelné
aktuality s názvem Ze sociálního
světa, jenž vycházejí každé pondělí. Na webu naleznete také zdarma
ke stažení e-booky se sociální tematikou. Sekci blogy plní zkušení
kolegové z praxe a vyjadřují své
názory na danou problematiku.
Podobný obsah byste na českém
internetu těžko hledali.
-mlstrana 4

Produktová zahrada BOSNA
I přes nepřízeň aktuální koronavirové situace členové Ergotep CSR
Institutu, o. p. s. nezahálí. Z října a listopadu jsme byli nuceni přesunout
plánované přednášky, o které jistě nepřijdete, do roku 2021. Za vším se
snažíme hledat pozitivum, proto věnujeme úsilí činnostem, které jsou důležité, ale vzhledem k vytíženosti všech zúčastněných na ně nebylo mnoho
času. Budu konkrétní, aktuálně se věnujeme produktové zahradě BOSNA.

Sociální bydlení V BOSNĚ, které
vzniklo v rámci činnosti Ergotep
CSR Institutu, o. p. s. jsme vám,
našim čtenářům, představili již
mnohokrát. Aktuálně se snažíme
o úpravu přilehlých prostorů zahrady, na které by do budoucna
měla vzniknout právě produktová
zahrada. Ale abychom vše vzali postupně. Již na jaře započaly
přípravy na samotnou realizaci zahrady, kdy bylo zapotřebí zakoupit
dřevěné trámy na zhotovení vyvýšených záhonů. Za účasti členů
správní rady proběhlo hned několik brigád, díky kterým dostaly trámy aktuální podobu vyvýšených
záhonů. Trámy bylo zapotřebí nařezat, ohoblovat, napustit včelím
voskem, zkompletovat a nakonec
dopravit na místo určení. Všechny
tyto činnosti probíhaly na statku
Herynkových za osobní účasti Petra Herynka. Za dobře odvedenou
práci byli vždy všichni odměněni
něčím na zub, což doplnilo síly.
V rámci několika brigád se postrana 5

dařilo zhotovit aktuálně celkem
14 záhonů. První fáze je za námi!
Ve druhé fází, bylo zapotřebí připravit pod záhony netkanou textilii, kterou připravili pracovníci
z útvaru provozu družstva Ergotep.
Následně došlo k umístění jednotlivých záhonů na svá místa. Stále nás čeká mnoho práce, ale už
jsou pomalu a jistě vidět výsledky.
Všichni se moc těší na první sklizeň, ale budeme si muset nějakou
chvíli počkat. Náplň další brigády
je tu. Je zapotřebí záhony připravit
na první výsadbu. V rámci dalšího pracovního dopoledne jsme
záhony naplnili nejdříve kompostem a přírodní senáží (zkvašená
sekaná tráva) a poté slámou. Další
etapou bude doplnění zeminou,
teprve poté budou záhony kompletně připraveny na jarní výsadbu. V současnosti také řešíme materiál, který bude prostory kolem
záhonů pokrývat. Co myslíte, kačírek, písek nebo mulčovací kůra?
Máte nějaké zkušenosti? Záhony

jsou téměř připraveny, ale co do
nich? Návrh osazení jednotlivých
záhonů je připraven. Počítáme
s bylinkami jako je kotvičník, levandule či máta, jedlými okrasnými květinami a v neposlední
řadě samozřejmě zeleninou. A co
je vlastně cílem produktové zahrady? Samozřejmě pěstování
vlastních plodin, které si budeme
moci všichni v Ergotepu vychutnat. Rostliny budou koncipovány
nejen k uplatnění v projektu POSVAČÍME, ale také k dalšímu využití
klienty sociální služby při činnostech majících rukodělný charakter,
zaměřený na výrobu bylinkových
čajů, sušeného ovoce, voňavých
mýdel, ale také koupelových solí.
Ale nebojte se, i zaměstnanci budou mít možnost si vychutnat bylinkové čaje. O záhony se bude starat sociální služba se svými klienty
ve spolupráci se členy Ergotep CSR
Institutu, o. p. s., případně dobrovolníky z řad zaměstnanců Ergotepu. Meze se nikomu nekladou
a budeme rádi za každou pomoc.
Práce bude opravdu hodně, ale
určitě to stojí za to. Abychom neopomenuli nájemníky bydlení
V BOSNĚ. Vyvýšené záhony budou
sloužit k pěstování také obyvatelům bydlení V BOSNĚ. I ti si budou
moci vypěstovat a dopřát bylinky
či zeleninu z vlastní úrody. Právě
díky vyvýšeným záhonům si tak
bude moci dovolit svůj záhon také
vozíčkář, jako je Pepa Žabka.
Již nyní se na výsledky všichni moc
těšíme. Ale pozor! Čeká nás ještě
zdaleka nelehká a dlouhá cesta.
Na statku Herynkových je ještě
spoustu materiálu na zhotovení
dalších vyvýšených záhonů, které na zahradu BOSNA plánujeme.
Realizace bude probíhat v jarních
měsících. Pokud byste měli zájem
přiložit ruku k dílu, nikomu nebudeme bránit.
-jf-
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První dojem je důležitý
První dojem je jen jeden a mnohdy
ten nejdůležitější. To si moc dobře
uvědomujeme i my, a proto nyní
pracujeme na nové podobě hlavní
recepce v Proseči. V rámci příprav
se snažíme zohlednit nejen technické, ale také funkční a estetické
parametry, aby se tato část firmy,
kterou denně projde více než
100 lidí, stala reprezentativním
a funkčním prostorem.
Věříme, že nová podoba tohoto
prostoru, jehož realizace proběhne
v příštím roce, bude zohledňovat,
jak všechny potřeby našich zaměstnanců a provozního zabezpečení
firmy, tak bude i důstojným prostorem pro návštěvy.
-lm-

Kde všude nás najdete?
Jelikož jsme dnes firma, která má
téměř 400 zaměstnanců po celé
České republice, velkou řadu
obchodních a společenských
partnerů, snažíme se komunikovat na více frontách, aby se informace od nás a o nás dostávaly
ve správný čas na správné místo.
Kromě Ergonovin, které právě držíte v ruce nás také najdete na webu
www.ergotep.cz, kde kromě základních informací naleznete informace z aktuálního dění v naší
firmě a také nabízené pracovní
pozice i mnoho dalších důležitých
zpráv. Jsme také na Facebooku,
kde nás najdete jednoduše, pokud zadáte „Ergotep“. Zde objevíte
to nejaktuálnější, co se u nás právě děje, ale také soutěže a fotky
ze zákulisí.
-lm-

Zpravodaj skupiny Ergotep

KomTeSa – Jak jsme v karanténě na jaře,
spustili nejrychlejší IT projekt v historii ČSOB
Při troše štěstí nemusí Covid-19 byznys (pouze) zkomplikovat, ale může
přinést i příležitost vyřešit klientovi problémy, které ještě před karanténou ani netušil, že má. ČSOB patří už roky mezi naše nejvýznamnější
klienty a aktuální situace samozřejmě ovlivnila i je. Banka se na nás obrátila, abychom ji co nejrychleji vyřešili problém s eLearningem, který jí
vznikl přehozením většiny zaměstnanců na home office. O co šlo?
Jak to funguje v ČSOB normálně

Co bylo naším úkolem

Je běžné, že banky mají svůj
interní systém, do kterého se
zaměstnanci každý den při příchodu do práce přihlašují. ČSOB
není výjimkou. Součástí tohoto
systému je i eLearning, který
využívají stálí zaměstnanci pro
profesní a osobní rozvoj, ale také
noví zaměstnanci při náborovém
procesu.

ČSOB potřebovalo zajistit, aby byl
eLearning dostupný jednoduše odkudkoli a pro každého. A to ve stejné kvalitě se stejnou mírou zabezpečení, jako kdyby byl v uzavřeném
bankovním systému. V praxi to
znamenalo vytvořit jednoduchou
oddělenou aplikaci, kde by bylo vše
k dispozici bez jakékoli závislosti
na bankovním systému.

Co nastalo v bance za problém
Značná část zaměstnanců musela přejít na home office. Alternativní režim zkomplikoval i nábor
nových zaměstnanců, kteří se do
eLearningu potřebují dostat a seznámit se s fungováním ve firmě
a začít se vzdělávat. Jenže i nábor probíhá v nouzovém režimu
a místo schůzek jsou noví zaměstnanci o to více odkazováni
na eLearning.

To znamenalo desítky dílčích
úkolů, to nejhlavnější ale bylo:
přehodit všechny kurzy, testy
a prezentace na naše servery
zabezpečení serverů
zajištění toho, aby žádná data
nebyla přístupná zvenku
zajištění importu nových
uživatelů, mazání starých
landing page pro přihlášení
a registraci
design interface eLearningu,
kde jsou kurzy a prezentace
k dispozici
strana 6

KomTeSa - Jak jsme v karanténě … >

Na co jsme pyšní
Klíčové bylo vše stihnout co nejrychleji, abychom vytrhli bance trn
z paty a alespoň trochu jí pomohli
se přiblížit normálnímu fungování.
Dobře víme, že se nejedná o nijak
robustní a technologicky náročnou
aplikaci. Šlo spíše o rychlý zásah
a vyřešení problému dlouhodobému klientovi v době krize. Kdybychom my nebo banka otálela

a spustili bychom aplikaci v květnu, efekt by byl sotva poloviční.
Mimo jiné jsme rádi,
že se nám s ČSOB povedlo:
spustit během 14 dní (10. března

zadání, 24. března spuštění)
aplikace prošla testy
jsme pyšní na banku, protože
skvěle komunikovala a byla velmi
flexibilní v náročné době
Zdroj: www.elasticr.cz

Hrajeme
fair play
Webový portál Fairshop.cz
vznikl na podnět aktuální korona krize. Na počátku všeho byly
hned tři problémy, které bylo
třeba nutně řešit. Jaké? Nedostupnost roušek a respirátorů
v ČR, neetický byznys „šmelení“
překupníků s ochrannými prostředky a problémem třetím
byly neziskové organizace trpící
dopady ekonomického útlumu
v tak těžkém období. Naštěstí se
našlo řešení, které minimalizuje
tyto dopady.
Daniel Šenkýř, otec a zakladatel Keiretsu Fora na začátku krize neváhal, nakoupil a dovezl
do Česka statisíce roušek a rozhodl se svůj zisk z prodeje věnovat nezisku. Díky lokálním pobočkám Keiretsu Fora v Šanghaji
a Pekingu podal pomocnou
ruku rodinám, jednotlivcům
a menším organizacím a spolkům. Tak vznikla myšlenka dobročinného e-shopu Fairshop.cz.
Pomoci se tak dostalo také českým nemocnicím a doktorům,
a to uspokojením akutního nestrana 7

dostatku ochranných prostředků v době pandemie.
I my v Ergotepu rádi spolupracujeme a pomáháme. Proč nepřiložit ruku k dílu v oboru, ve kterém
máme navíc mnohaleté zkušenosti? Pro internetový e-shop
Fairshop.cz družstvo invalidů Ergotep v Proseči zajišťuje
distribuci veškerých ochranných
prostředků, především roušek
či respirátorů. Spolupracujeme
s Fair shopem již celé dva měsíce, a hodláme v tom pokračovat.
V Proseči se všechny tyto
ochranné prostředky zabalí
a dále pak putují k cílovým
klientům. Navíc i tato činnost má přidanou hodnotu.

Nákupem každého produktu
podpoříte částkou 10,- Kč jednu
z neziskových organizací, mezi
které mimo jiné patří A Doma,
Společnost Duha, Debra ČR,
Fandi mámám, Nadační fond
Veroniky Kašákové a další. Při
nákupu ochranných pomůcek
si sami zvolíte, kterou organizaci podpoříte. K dispozici
na e-shopu jsou také roušky pro
děti. Společně jedeme na stejné
vlně. Naše společné motto zní:
„ZISK PRO NEZISK“.
Pokud i vy potřebujete ochranné
prostředky, rozhodně neváhejte a svůj nákup realizujte
na e-shopu Fairshop.cz. Pomůžete tak dobré věci!
-jf-
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POSVAČÍME Aktuální výběrová řízení
dýňovou polévku!
Podzim je tu, s ním i sychravé
počasí, ale také sezóna dýní
a batátů. Není nic lepšího, než
se v tomto období zahřát právě
vydatnou dýňovou polévkou.
Ingredience:
1/2 dýně Hokaido, 1 menší
batát, 1 cibule, kuřecí vývar,
sůl, kousek zázvoru, olivový
olej, sladká smetana, zakysaná
smetana, chilli.
Postup:
Troubu si předehřejte na 170
stupňů, dýni i batát nakrájejte a rozložte na pečící papír, pokapejte olivovým olejem a dejte asi na 30 minut
do trouby rozpéct. Mezitím si
oloupejte cibuli, nastrouhejte
zázvor a osmahněte na olivovém oleji. Přidejte rozpečenou
dýni a batát, zalijte vývarem
a nechte vařit, dokud nebude dýně a batát dostatečně
měkký. Vše rozmixujte ponorným mixérem na krásně hladký krém. Polévku dochuťte
sladkou smetanou a přisolte.
Na dozdobení mám ráda zakysanou smetanu a chilli.

Zdroj a foto: Sesi v cukru

Provozní údržbář
Zaměstnavatel: Ergotep, d. i. Oblast
výkonu práce: Otradov, Proseč
(místo pracoviště – Zábořská 93,
Záboří, 539 44 Proseč). Nejnižší
požadované vzdělání: střední odborné vzdělání s výučním listem.
Typ smluvního vztahu: 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 výučním listem. Pracovní úvazek:
práce na zkrácený úvazek. Oblast
výkonu práce: KOLÍN (OC Futurum Kolín, Rorejcova 906, 280
02 Kolín IV). HRADEC KRÁLOVÉ (OC AUPARK, Gočárova třída
1754/48a, Pražské Předměstí, 500
02 Hradec Králové). ZLÍN (OC
Centro, třída 3.května 1170, Malenovice, 763 02 Zlín). LITOMYŠL
(Smetanovo náměstí 39, 570 01
Litomyšl). OSTRAVA (OC Avion
Shopping Park, Rudná 3114/114,
Zábřeh, 700 30 Ostrava). ČESKÉ
BUDĚJOVICE (IGY Centrum,
Pražská 1247, 370 04 České Budějovice). TEPLICE (OC Olympia,
Srbická 464, 415 01 Teplice).
Hledá se 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:
práce na živnostenský list.

Vedoucí střediska integrace
Zaměstnavatel: Ergotep, d. i.
Místo pracoviště: Zábořská 93,
Záboří, 539 44 Proseč. Typ smluvního vztahu: pracovní smlouva.
Pracovní úvazek: plný úvazek.
Jaká bude vaše náplň práce?
Integrace osob se zdravotním
postižením do pracovní činnosti.
Podpora OZP nejen v začátcích,
ale po celou dobu zaměstnání.
Realizace projektů ve spolupráci s Úřady práce ČR. Individuální
přístup. Poskytování psychosomatické podpory zaměstnancům.
Spolupráce s dalšími organizacemi zaměstnávající OZP.
Co od vás očekáváme?
Min. SŠ vzdělání. Výhodou odborná způsobilost dle zák. 108/2006
Sb., o sociálních službách. Zkušenosti s vedením lidí v oblasti HR,
aktivní a samostatný přístup k zadávaným úkolům. Příjemné vystupování a dobré komunikační
dovednosti. Psychická odolnost,
empatie a sociální cítění. Pokročilá znalost práce na PC. Řidičský
průkaz sk. B.
Co vám nabízíme?
Perspektivní zaměstnání v příjemném kolektivu. Možnost dalšího
vzdělávání. Profesní i osobní růst,
mimořádné odměny. Notebook,
telefon.
Koordinátor/ka projektů
v IT firmě
Zaměstnavatel: KomTeSa spol. s r. o.
Oblast výkonu práce: Havlíčkův
Brod. Typ smluvního vztahu: práce
na HPP nebo živnostenský list.
Nenašli jste mezi vypsanými pozicemi svoje vysněné místo? Zašlete nám životopis nebo se zastavte na kus řeči pro pořádnou
inspiraci.
-lm, ma-
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