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Vyvinuli jsme pro Vás motor 1.0 TSI – náš nový symbol dynamiky
a úspornosti. Ve městě si Vás získá tichým a kultivovaným chodem. Vyjeďte
s ním na svou oblíbenou silnici a užívejte si jeho výkon 81 kW i lehkost, s jakou
zrychluje z 0 na 100 km/h pod 10 sekund. Zajímají Vás auta spíš z ekonomické
stránky? Pak oceníte kombinovanou spotřebu 4,6 l/100 km, vysokou životnost,
podloženou intenzivními zátěžovými testy, nebo výhodné financování
se ŠKODA Financial Services.
Navštivte nás a odhalte sami výhody motoru 1.0 TSI ve voze ŠKODA
RAPID SPACEBACK při testovací jízdě.

novaskodarapid.cz

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu ŠKODA
RAPID SPACEBACK: 4,0–4,9 l/100 km, 103–115 g/km

dost silný a úsporný
Přijďte se sami přesvědčit

AUTODRUŽSTVO, Beskydská 704, Frýdek-Místek
Tel.: 606 692 053, Tel.: 606 628 441
AUTODRUŽSTVO, Brandlova 5, Ostrava - Centrum
Tel.: 602 188 589, Tel.: 724 221 776
AUTODRUŽSTVO, Hlučínská 60, Ostrava - Přívoz
Tel.: 724 173 860, Tel.: 606 634 419
AUTODRUŽSTVO, Frýdecká 12, Český Těšín
Tel.: 730 588 216, 730 588 215
www.ado-autodruzstvo.cz

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Vám, jako kandidátům nabízíme:
* srdce na dlani

* stanete se součástí společnosti, která věří v LEAN a inovace
* stanete se také součástí společnosti, která vlastní certifikát ISO 9001 a WCA

* pracovní prostředí, kde "nasloucháme" našim zaměstnancům
* dovolenou nad zákoník práce

* příspěvek na stravování
* příspěvek na penzijní připojištění

* příspěvek na dovolenou a na Vánoce
* možnost jazykového a dalšího vzdělávání

* zajišťujeme dopravu z Budišova

Společnost Copreci ve dvorcích u bruntálu
vyrábějící komponenty pro domácí spotřebiče s exportem do celého světa
a vlastnící certifikát společensky odpovědné společnosti by ráda přijala:

ÚdRŽbáŘe - eLektRo
(vhodné i pro absolventy elektrotechnických škol)

miStRa - PŘedáka
(vhodné pro technicky a lidsky zdatné kandidáty)

oPeRátoRY
(vhodné pro kohokoliv, kdo chce pracovat a zvládne výrobní linku)

V případě, že Vás naše nabídka oslovila, zašlete svůj životopis na adresu:
Copreci Cz s.r.o, oddělení lidských zdrojů, komenského 274, 793 68 dvorce,

vyplňte dotazník na vrátnici naší společnosti, zavolejte 554 773 420/421
nebo mailujte: Lboscikova@copreci.cz

nástupy ihned

Řekněte nám, kolik chcete peněz a my Vám řekneme, jestli Vám je umíme dát.

INZERCE

P rotože má nová generace jiné pre-
ference a kariérní představy než
v oborech, kde je věkové složení

pestřejší, musí se jim česká centra pod-
nikových služeb přizpůsobit.

Tato generace reprezentuje zhruba tři
čtvrtiny celkového počtu zaměstnanců
podnikových služeb v republice. Z prů-

zkumu asociace ABSL vyplynulo, že ta-
koví pracovníci stojí o další vzdělávání
a růst, flexibilitu, adekvátní finanční
ohodnocení a zajímavou práci.

„Svým způsobem chce generace Y
získat to nejlepší z obou světů, flexibili-
tu pracovníků na volné noze a stabilitu
tradičního zaměstnaneckého poměru,“
poznamenal Jonathan Appleton, ředitel
ABSL.

Personalisté se shodli, že je nutné je-
jich požadavkům vyjít vstříc: podporují
se pružné pracovní úvazky, investice do
vzdělávání a kariérního růstu – a do
technologií, které zažehnávají rutinu
a ovlivňují kreativitu. „Až 80 % zaměst-
navatelů podnikových služeb nabízí
plný anebo částečný home office

a umožňuje zkrácené úvazky. Zaměstna-
vatelé nové lidi školí až šest měsíců, na
profesní růst padne až 45 hodin ročně.
Navíc 74 % center investuje do jazyko-
vých kurzů,“ řekl Appleton.

Pokud zaměstnavatelé dokážou svým

lidem nabídnout požadované podmín-
ky, zajistí si jejich loajalitu. „Obecně se
prodlužuje doba, kterou generace Y strá-
ví v jednom zaměstnání,“ vysvětlil Pa-
vel Šimák ze společnosti Deloitte s tím,
že flexibilita je pro ně důležitá. (dmk)

Nová generace vnímá zaměstnání jinak než ta předchozí. ILUSTR. FOTO | MAFRA

Mileniálové, neboli generace Y, již představují
hlavní skupinu na trhu práce. V oboru podnikových
služeb je průměrný věk takových zaměstnanců 31 let.

Mileniálové
Představují ročníky, které se
narodili mezi lety 1986 a 1995.
Čerstvě dokončili vysokou školu
nebo pár let sbírají první
zkušenosti v práci.

Nová generace chce vzdělání,
odpovídající plat i dobrou práci


