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Bulletin 02/2017
Od 1. ledna 2018 vzroste měsíční minimální mzda ze současných 11.000,-Kč na 12.200,-Kč. Minimální
hodinová mzda se zvýši z 66,- Kč na 73,20 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 .

Oblastní manažeři společnos
Renata Vol k ZOUBKOVÁ - oblastní
manažer
Tel: 775 870 985
E-mail: zoubkova@bbs.eu

Libor BLAHUTA - oblastní manažer
Tel: 775 870 984
E-mail: blahuta@bbs.eu

Romana RUMLOVÁ - oblastní manažer
Tel: 777 740 732
E-mail: rumlova@penzionbbs.cz

Václav ŠROUBEK - oblastní manažer
Tel: 777 740 247
E-mail: sroubek@bbs.eu
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Informace pro zaměstnance
Dovolujeme si Vás informovat o zřízení úředních hodin pro osobní oddělení a to Po, Út, St od 8:30 do 12:30.
V naší nepřítomnos můžete veškeré dokumenty zanechat na vrátnici v přízemí budovy na adrese
Domažlická 172A Plzeň.

Důležitá informace týkající se pracovních neschopnos
Na vystavené neschopence musí být vždy název a adresa společnos , na které pracuje zaměstnanec na HLAVNÍ
PRACOVNÍ POMĚR. Neschopenku si zkontrolujte vždy hned v ordinaci. Pokud bude na neschopence jiná adresa
nebo název, jsme nuceni neschopenku vracet zaměstnanci k opravě u lékaře (lékař opraví a dá razítko). Tímto
se obě strany zdržují a může se proto zdržet i výplata Vašich peněz.
Pokud zaměstnanec marodí déle než 14 dní, lékař vystaví ,, žádost o nemocenské “. Na druhé straně
zaměstnanec vždy musí vyplnit, zda chce nemocenské dostávat na účet – vyplnit číslo účtu, nebo složenkou na
adresu. Nemůže toto bohužel vyplnit pracovník osobního oddělení, musíme vracet zaměstnanci a opět se
výplata peněz může zdržet.

Žádáme o doručení neschopenky do 3 dnů od jejího vystavení.

Výhody pro zaměstnance, které poskytuje naše společnost
ź pravidelný měsíční příspěvek ve výši 500,- Kč pro OZP, ID
ź zajištění odbornos - Zkoušky odborné způsobilos zdarma
ź zaměstnanci, kteří jsou ID mají nižší odvody na zdravotním a sociálním pojištění
ź možnost profesního růstu až na pozici vedoucího objektu, popřípadě oblastního manažera
ź každoročně pravidelné navýšení mezd
ź dlouhodobý výkon práce na jednom pracoviš
ź péče o zdraví a bezpečnost zaměstnance
ź různé mo vační a bonusové programy pro zaměstnance
ź individuální přístup k plánování směn
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Poděkování našim zaměstnancům
Rádi bychom poděkovali panu Jelínkovi, který už několikrát pomohl ke stabilizaci zaměstnanců na
objektech ve Stodě a ve Zbůchu, dále panu Salcmanovi, který nám přispěl nejen svojí pomocí na jednorázových
akcích společnos , ale přivedl do naší ﬁrmy i dalšího schopného zaměstnance.
Dík patří i paní Tolarové a panu Volfovi – kteří zabránili škodě na majetku zákazníka upozorněním na
masivní únik vody v kotelně
ź panu Hrabětovi, který objevil a vykázal cizí osoby ze zadní čás areálu – zabránil m potencionální krádeži
majetku zákazníka
ź panu Szabó, který odhalil pachatele, kteří opakovaně kradli a ničili svým vandalismem majetek zákazníka
ź paní Salákové děkujeme, že odhalila opuštěný a nevypnutý VZV vozík i s klíčky v zapalování po odchodu
zaměstnance-řidiče – zabránila m nejen škodě na majetku, ale i případnému úrazu dalších osob (vozík nebyl
zajištěný pro pojezdu)
Déle oceňujeme ak vní přístup pana Haslera, který nám pomohl rozšířit náš pracovní team na objektu
Daikin o 1 nového zaměstnance. Panu Fajtenhanzlovi, který pracuje na objektu APB Losiná děkujeme také za
rozšíření našeho teamu o 1 zaměstnance. Paní Keilové, která je vedoucí na objektu Daikin Plzeň, bychom chtěli
poděkovat za nadstandardní výkon služby i na úkor svého volna (provádění požárních nácviků o víkendech,
provádění pracovních pohovorů s novými uchazeči).
Paní Koželuhové, která je vedoucí směny ostrahy na objektu Daikin Plzeň, děkujeme za to, že v rámci pochůzky
našla uschovanou drogu – marihuanu a zjis la i majitele této drogy.
Paní Ballesterové, která je vedoucí objektu VIZA AUTO, děkujeme za velmi dobré pracovní výkony a vedení svých
podřízených. Ze strany vedení společnos VIZA AUTO je hodnocena jako výborný pracovník.
Dále bychom chtěli poděkovat zaměstnancům ubytovacího zařízení Plzeň za koordinaci, trpělivost a
neustálou pozornost (vniknu cizí osoby do budovy ) ,občas odvahu s řešením problémů s ubytovanými nebo
cizími osobami ( škody ) . A to jmenovitě paní Fajfrové, Vyoralové, Kyparissisové, panu Kochovi a Jílkovi.
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Volné pracovní pozice - aktuální nabídka volných pracovních míst na webu společnos
Bezpečnostní pracovník Plzeň
Hledáme vhodného kandidáta pro vedení malého kolek vu pro
dlouhodobého a významného partnera společnost Daikin Plzeň.
Místo je vhodné pro osoby zdravotně znevýhodněné (OZZ) nebo osoby
s částečným invalidním důchodem (ČID). Jedná se o kontrolu osob a
evidenci, tato činnost je ve 12- hodinových směnách (ranní, noční).
Možný nástup IHNED nebo po vzájemné domluvě.
Požadujeme:
čistý rejstřík trestů, základní práce na PC, Chuť pracovat ve stabilní
společnos
Cer ﬁkát není nutný – možnost dodělat na náklady naší společnos
Nabízíme:
Průměrná mzda 100,- Kč/hodina
( na pozici Vážič příplatek 7,-Kč/ hodinu )
Příplatky: noční, sobota, neděle, svátek
Invalidé a zdravotně znevýhodnění mají další ﬁnanční bonusy.
Kontakt Bc. Václav Šroubek
tel. 777740247 , email : sroubek@bbs.eu
Bezpečnostní pracovník - Losiná u Plzně
Pro dlouhodobého a stabilního partnera APB Losiná Plzeň hledáme k
doplnění nové členy ostrahy.
Místo je vhodné pro osoby zdravotně znevýhodněné (OZZ) nebo osoby
s částečným invalidním důchodem (ČID). Jedná o službu na vrátnici ve
12- hodinových směnách převážně nočních. Možný nástup IHNED
nebo po vzájemné domluvě.
Požadujeme:
čistý rejstřík trestů, základní práce na PC, Chuť pracovat ve stabilní
společnos
Cer ﬁkát není nutný – možnost dodělat na náklady naší společnos
Nabízíme:
Průměrná mzda od 80,- Kč/hodina
Příplatky: noční, sobota, neděle, svátek
Doprava do objektu zajištěna o víkendech
Příspěvek na dopravu
Invalidé a zdravotně znevýhodnění mají další ﬁnanční bonusy.
Kontakt Bc. Václav Šroubek
tel. 777740247 , email : sroubek@bbs.eu

www.bbs.eu

Bezpečnostní pracovník - Planá u Mariánských Lázní (Tachov)
Práce i na zkrácený úvazek, denní i noční, obchůzka areálu.
Nutná doprava vlastním autem.
Práce pro OZZ nebo ID.
Chráněné místo pro osoby se zdravotním omezením.
Průměrná mzda od 80,- Kč/hodina
Příplatky: noční, sobota, neděle, svátek
Požadujeme: čistý trestní rejstřík, zodpovědnost, loajálnost. Vzdělání –
základní. Možnost složení zkoušek odborné způsobilos u nás zdarmarekvaliﬁkace.
Nástup možný IHNED
Kontakt p. Renata Vol k Zoubková
Tel. 775870985 , email : zoubkova@bbs.eu
Bezpečnostní pracovník Žebrák
Přijmeme strážného/strážnou. Na převážně noční směny.
Jednoduchá práce na vrátnici, v noci obchůzky.
Vhodné pro osoby se zdravotním omezením (OZP), nebo pro ID.
Mzda: od 90,- Kč/hod.
Doprava vlastní.
Příplatky za soboty, neděle, svátky, za noční směny.
Invalidé a zdravotně znevýhodnění mají další ﬁnanční bonusy.
Kontakt p. Václav Šroubek
Tel. 777740247 , email : sroubek@bbs.eu
Ostraha autosalonu Praha - Zličín
Přijmeme strážného/strážnou. Jedná se převážně o noční směny.
Jednoduchá práce na vrátnici, v noci obchůzky.
Vhodné pro osoby se zdravotním omezením (OZP), nebo pro ID.
Mzda: od 86,- Kč/hod.
Příplatky za soboty, neděle, svátky, za noční směny.
Invalidé a zdravotně znevýhodnění mají další ﬁnanční bonusy.
Kontakt p. Václav Šroubek
Tel. 777740247 , email : sroubek@bbs.eu

Přejeme Vám příjemně
a užitečně strávený podzim....
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