BBS: ochrana majetku / úklidové služby / ubytování / náhradní plnění

Bulletin 04/2016
Úvodní slovo
Rádi bychom Vám prostřednictvím toho zpravodaje, který bude vycházet každé čtvrtle , chtěli více představit
a přiblížit naši společnost a zároveň Vám zprostředkovat plný servis naší činnos s možnos uplatnění pro Vás jako
zaměstnance.
Společnost byla založena v roce 1995. Od roku 2008 pravidelně auditovaná nezávislou auditorskou společnos BDO. V současné
době zaměstnáváme více než 250 kvaliﬁkovaných pracovníků ostrahy, úklidu a dalších poskytovaných služeb s působnos po celé ČR. Od
roku 2003 jsme zaměstnavatelem s více než 50% podílem osob se zdravotním pos žením (OZP) a zabezpečujeme pro významnou část
našich klientů formou dodávek našich služeb povinnost tvz. náhradního plnění ve smyslu §81, zákona 435/2004 sb. ve znění pozdějších
předpisů a novel. Jsme dynamicky rozvíjející se společnost s hledáním nových služeb a potřeb klienta. V roce 2006 byla odstartována I.
inves ční etapa výstavby nových ubytovacích kapacit v Plzni na Borských polích pro 303 osob včetně parkování, II. etapa spuštěna v roce
2015 v CTParku Bor pro 382 osob. V areálu vybudována také prodejna potravin nejen pro potřeby ubytovaných hostů.
Vedení společnos , provozní manažeři a všichni ostatní pracovníci na nižších úrovních řízení jsou připraveni splnit i ty
nejnáročnější požadavky klienta. V duchu hesla „kompletní služby“ a „BBS – být bez staros “ zajišťujeme také pro naše stálé a
dlouhodobé zákazníky dodávku pracovních sil na méně soﬁs kované dělnické a pomocné profese v jejich výrobních závodech.

Vedení společnos

Richard BAYER - jednatel

Václav FROUZ - prokura

Rudolf BAYER - jednatel

Manažeři společnos
Václav ŠROUBEK - oblastní manažer ostrahy
Úřední hodiny: Po-Pá 8.00 - 15.00
Tel: 777 740 247
E-mail: sroubek@bbs.eu

Libor BLAHUTA - manažer ubytovny Bor,
manažer ostrahy
Úřední hodiny: Po-Pá 8.00 - 15.00
Tel: 775 870 984
E-mail: blahuta@bbs.eu

ve volném čase se věnuje turis ce,
adrenalinovým terénním pochodům a
výcviku psa

je všeobecně známo, že je myslivcem s
dobrou muškou

Romana RUMLOVÁ - manažer ubytovny
Plzeň
Úřední hodiny: Po-Pá 8.00 - 15.00
Tel: 777 740 732
E-mail: rumlova@penzionbbs.cz

Renata Vol k ZOUBKOVÁ - oblastní
manažer ostrahy
Úřední hodiny: Po-Pá 8.00 - 15.00
Tel: 775 870 985
E-mail: zoubkova@bbs.eu

vévodí v tanečních soutěžích a výborné
sportovní výkony podává i u hasičů

střílí jen na střelnici, loví spíše fotky přírody,
v oblibě má zdolávání ferrat
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Informace pro zaměstnance
Od 1. ledna vzroste měsíční minimální mzda ze současných 9.900,-Kč na 11.000,-Kč. Minimální hodinová
mzda se zvýší z 58,70 Kč na 66,-Kč dle nařízení vlády č. 336/2016 Sb.
V této souvislos bychom chtěli konstatovat, že naše společnost BBS tak jako v minulos provede navýšení mezd
našich zaměstnanců v souladu se zákonem a s maximálním respektem k legálnímu zaměstnávání. Nebudeme, tak jako řada
konkurenčních ﬁrem, hledat vedlejší cesty výplaty či jinak obcházet zákon. Díky dobře odváděné práci našich zaměstnanců,
jak na výkonných pozicích tak na pozicích manažerských, se nám podařilo s našimi zákazníky najít společné řešení a docílit
skutečného navýšení mezd našich zaměstnanců. Rádi bychom připomněli, že za posledních 5 let byla mzda zaměstnanců
společnos BBS navýšena o 37%.
Naše společnost nabízí svým zaměstnancům legální zaměstnávání, kde dle zákona pravidelně a včas odvádíme za
zaměstnance sociální a zdravotní pojištění spolu se zálohovou či srážkovou daní vůči Finančnímu úřadu. Zároveň
zaměstnanci mají možnost čerpat dle zákona 20 dní dovolené.
Společnost klade důraz na včasné a dlouhodobé dodržování termínu výplat zaměstnanců společnos . Na všech
pracoviš ch důsledně dodržujeme podmínky pro bezpečnost práce.
Rádi bychom Vás informovali o tom, že společnos se daří vytvořit stále více pracovních pozic, kde je odměna
pro zaměstnance vyšší než minimální mzda. O těchto pozicích budete průběžně informováni na webových stránkách
www.bbs.eu a zároveň prostřednictvím oblastních manažerů společnos .

Ubytovací zařzení Plzeň - Borská pole
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Rádi bychom vám představili „Soutěž pro nejlepšího vedoucího objektu”
Kritéria hodnocení
1.Nemocnost na objektu: Hodnocení na známky (jako ve škole):
0 nemocných = 1, 1 nemocný = 2, 2 nemocní = 3, 3 nemocní = 4, 4 a více = 5
2.Pracovní úrazy: Hodnocení stejné jako u nemocnos
3.Včasnost a správnost vyplnění docházkových listů:
Splnění dohodnutého termínu = včasnost = 1, Nesplnění termínu = 5
Správnost vyplnění:
Do dvou drobných chyb = 1,
do 4 drobných chyb = 2,
do 5 drobných chyb = 3,
více chyb nebo 1 a více závažných chyb = 4
2 závažné chyby = 5
Drobné chyby: Neoznačený víkend, druh pracovního poměru, chybějící součet….
Závažné chyby: chybějící směna, nezapočtení svátku, či víkendu, nesečtené hodiny z pracovní neschopnos a odpracované hodiny, špatně
sečtený FPD, chybějící hodiny do FPD, nezapsaná dovolená apod.
Průměr z obou hodnocení = výsledná známka
4.Průběžné čerpání dovolené
Zůstatky dovolené – dodržovat plán čerpání dovolené (tabulka) – pokud je to z provozních důvodů možné – určí VO a manažer
5.Dodržování termínů lékařských prohlídek
Všichni budou mít k dispozici z osobního odd. data prohlídek z r. 2016 a budou u nových zaměstnanců a provedených lékařských prohlídek
průběžně doplňovány
6.Kontrolní činnost
VO má za povinnost provádět namátkovou kontrolu na svěřeném objektu v mimopracovní době. Hodnocení: 4 a více kontrol měsíčně = 1,
3 kontroly = 2, 2 kontroly = 3, 1 kontrola = 4, 0 kontrol = 5.
Záznam o kontrole vždy zapsat do Knihy služeb červeně!
7.Ústrojová kázeň
Snížená známka za každý prohřešek mínus 1 stupeň.
8.Škodní událost
Snížená známka za každou škodní událost mínus 1 stupeň.
9.Personální obsazenost
Dodržení plánovaného počtu zaměstnanců a zástupů (nemoc, dovolená)
10.Informovanost zaměstnanců
Předávání informací = 1, nepředávání informací = 5
11.Odhalení pro právního jednání
2 a více odhalení = 1, 1 odhalení = 2, 0 odhalení = 3

Hodnotící kritéria
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Pracovní úrazy
V časnost a správnost vyplně ní doch. Listů
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1.místo - víkendový pobyt
2.místo - dárkový poukaz
3.místo - dárkový koš
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Ubytovací zařízení Bor - v průmyslové zóně CTPark směr Rozvadov, sjezd z dálnice D5 na Tachov - Nová Hospoda 27

Volné pracovní pozice - aktuální nabídka volných pracovních míst na webu společnos
BEZPEČNOSTNÍ PRACOVNÍK NÝŘANY
Přijmeme strážného/strážnou, na noční směny. Jednoduchá práce na
vrátnici, obchůzky.
Práce v teple, vhodné pro osoby se zdravotním omezením (OZP), nebo
pro ID.
12- hodinová pracovní doba, noční směny.
Mzda: od 66,- Kč/hod.
Doprava vlastní.
Příplatky za soboty, neděle, svátky, za noční směny.
Výkonnostní prémie.
Kontakt p. Renata Vol k Zoubková
Tel. 775870985 , email : zoubkova@bbs.eu

Výstupní kontrolor – vedoucí pozice – nástup leden 2017
Pro našeho klienta v Industriálním parku Ejpovice hledáme vedoucího
pracovníka / pracovnici pro kolek v výstupní kontroly .
Jedná se o lehkou manuální práci.
Trvalý pracovní poměr u stabilní společnos - místo vhodné i pro OZZ,
ID.
Jedná se o výstupní kontrolu vyrobených nápojových obalů s organizací
směn.
Provoz je třísměnný : ranní, odpolední, noční.
Doprava vlastní.
Vedoucí má na staros zpracování docházkových listů pro menší
kolek v, komunikace s manažerem.
Nutné zpracování na PC (word, excel, outlook)

www.bbs.eu

Bezpečnostní pracovník Dýšina
Přijmeme strážného/strážnou. Jednoduchá práce na vrátnici, základy
PC,
sledování kamerového systému, v noci obchůzky.
Práce v teple, vhodné pro osoby se zdravotním omezením (OZP), nebo
pro ID.
12- hodinová pracovní doba, ranní a noční směny.
Mzda: od 68,- Kč/hod.
Doprava vlastní.
Příplatky za soboty, neděle, svátky, za noční směny.
Výkonnostní prémie.
Kontakt p. Renata Vol k Zoubková
Tel. 775870985 , email : zoubkova@bbs.eu

Slovo na závěr
Přejeme Vám, abyste se v novém roce 2017 cí li ještě bezpečněji...

Průměrná Mzda 130-140 Kč/hod.
(včetně nočního příplatku, příplatku za víkendy, příplatku za práci ve
svátek)
Při nástupu obdržíte : Pracovní oděv, obuv, ochranné pomůcky
Služební notebook , služební mobilní telefon
Požadujeme :
spolehlivost a zájem o práci ve stabilní společnos .
Kontakt p. Renata Vol k Zoubková
Tel. 775870985 , email : zoubkova@bbs.eu
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