MA 1 – MA 5
CENTRALA

POGODNOSTI
ZA NAŠE ZAPOSLENIKE
U CENTRALI

Sve što ti Kaufland kao poslodavac nudi
u poslovnoj godini 2019.
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FINANCIJSKE POGODNOSTI
ZA NAŠE ZAPOSLENIKE
….jer znamo koliko je kućni budžet bitan…
Božićnica:
1500,00 kn

Prijevoz

plaćeni trošak javnog
prijevoza na posao

Poklon za dijete
200,00 kn

PRIJEVOZ: Svim našim zaposlenicima na nerukovodećim radnim
mjestima u Centrali osiguravamo plaćene troškove prijevoza na
radno mjesto.
(maksimalna isplata na mjesečnoj razini do 1.200,00 kuna - ovisno o
mjestu stanovanja & troškovima prijevoza).

BOŽIĆNICA: Pobrinuli smo se da svi naši zaposlenici na nerukovodećim radnim mjestima u predblagdansko vrijeme dobiju i
prikladne darove poslodavca u obliku poklon bona u vrijednosti
od 1.500,00 kuna.
POKLON ZA DIJETE: Za svako dijete koje je prijavljeno na
poreznoj kartici našeg zaposlenika, osiguravamo poklon u iznosu od 200,00 kuna koje zaposleniku isplaćujemo u prosincu s
plaćom za studeni.
Našim zaposlenicima osigurali smo i povoljnije uvjete kreditiranja u nekoliko hrvatskih banaka.
Ponosni smo na to što našim zaposlenicima isplaćujemo plaću
najkasnije 3. radni dan u mjesecu.
Našim zaposlenicima je plaćena svaka minuta njihovog redovnog ili prekovremenog rada jer mi imamo elektroničku evidenciju radnog vremena u svim našim poslovnim područjima.
Svi naši zaposlenici imaju 5-dnevni radni tjedan bez obzira na
poslovno područje.

NAMA JE ZNANJE VAŽNO!
Ulažemo kontinuirano u razvoj i edukaciju svih naših zaposlenika. Tako naši zaposlenici na raspolaganju imaju različite online i
učioničke tečajeve kroz koje ih osposobljavamo za svakodnevan rad. Osim razvoja u profesionalnom smislu, zaposlenicima
nudimo i učioničke tečajeve njemačkog ili engleskog jezika,
ako radno mjesto zahtjeva znanje stranog jezika.
Edukacije se u Kauflandu
uvijek odvijaju unutar
radnog vremena.

Jako puno pažnje pridajemo novim zaposlenicima i zato sve
naše nove kolegice i kolege dočekujemo manifestacijom pod
nazivom Dan dobrodošlice koji se u našoj Centrali održava
svakog 1. radnog dana u mjesecu!
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Program za nove zaposlenike nastavljamo na
radnom mjestu kad svi novi zaposlenici u
ruke dobivaju strukturirane planove
uhodavanja s detaljnim opisom
njihovih budućih radnih zadataka.

MI BRINEMO I ZA TVOJE TIJELO
I ZA TVOJ DUH!
Kontinuirano radimo na inicijativama za osvještavanje važnosti
zdravlja pa tako svim zaposlenicima više puta godišnje uručujemo i zdrave poklon pakete s proizvodima za jačanje imuniteta,
čuvanje zdravlja i aktivnu brigu o zdravlju u svakom pogledu!

…jer je nama zdravlje bitno!
Za najhrabrije smo pripremili i sport challenge!
Kilometre broji i nagrade osvoji!
Bavljenje sportom i sportskim aktivnostima iz perspektive brige
o zdravlju je nezaobilazno. Zato smo svim našim zaposlenicima
omogućili korištenje Multisport kartice kroz koju će imati pristup
više od 200 sportskih objekata te brojnim sportskim aktivnostima i programima diljem zemlje. Svim zaposlenicima nudimo
mogućnost besplatnog članstva u trajanju od dva mjeseca, a
onima koji se odluče produžiti članstvo suﬁnanciramo mjesečni
trošak!

MI ZNAMO ŠTO JE
DOBRA ZABAVA!
Kao poslodavac koji zapošljava
preko 3.000 ljudi u Hrvatskoj, znamo koliko je važno da se naši zaposlenici druže i izvan okvira svog
radnog mjesta.
Zato radimo na povezivanju naših
timova kroz zajedničke aktivnosti
koje organiziramo nekoliko puta
godišnje.
Bilo da je riječ o velikim ili malim
okupljanjima na ljetnoj fešti ili
blagdanskom domjenku, uz dobru
ekipu, zabava je uvijek zagarantirana!
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BRINEMO ZA NAŠE MALENE!
Prvi dan u školi

Sve naše mame i tate mogu svog malenoga
đaka ili malene đake prvake otpratiti do
škole na najvažniji dan u rujnu!
Svim zaposlenicima čija djeca kreću
u školu prvog ponedjeljka u rujnu
osigurali smo plaćeni dopust!

Dobru dječicu koja u prosincu marljivo čiste svoje čizmice valja
nagraditi! Pa tako sveti Nikola navrati i donese slatko veselje
velikima i malenima!

Flexi mama

Kako bismo majkama koje se vraćaju na posao nakon rodiljinog
dopusta olakšali povratak na radno mjesto, nudimo im mogućnost da na vlasati zahtjev prvih mjesec dana rade samo 50% ili
75% radnog vremena.
Taj period rado mogu iskoristiti za ponovno uhodavanje u posao.

Nismo zaboravili ni na one najmlađe!

Sve Kauﬂand bebe u 2019. darivat ćemo prigodnim poklon
paketom s proizvodima naše vlastite robne marke za njegu
osjetljive dječje kože!

PAZIMO NA DETALJE!
Kakvi bi blagdani bili bez znaka pažnje kojim našim
kolegicama i kolegama želimo reći HVALA!
Prigodni blagdanski poklon paketi očekuju svakog
našeg zaposlenika u posljednjem mjesecu u godini!
Posebno su nam važne osobne proslave naših zaposlenika kao
što su rođendani. Svaki naš zaposlenik za svoj rođendan od
direktnog rukovoditelja dobiva i mali slatki dar poslodavca.
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NI DOBRE IDEJE
NE PROLAZE
NEZAPAŽENO!
Kaufland klub
Za naše zaposlenike organiziramo različite radionice za prijenos
internih znanja koja mogu biti vezana
uz poslovno područje, ali i ne moraju!
Dajemo ti mogućnost da preneseš svoje
znanje drugima ili da od drugih saznaš male tajne velikih kuhara, kako se pravi domaći sapun, prijavljuje porez ili kako da se
riješiš treme prije javnog nastupa!

UČINKOVITOST U FOKUSU!
Uzmi stvari u svoje ruke uz pomoć alata za uspjeh!
Sudjeluj u radionicama koje će te mentalno ojačati i učiniti te
još fokusiranijim i uspješnijim u savladavanju poslovnih i osobnih
zadataka!

SABBATICAL - TVOJ
PROFESIONALNI PREDAH.
Svi naši zaposlenici koji
imaju neprekinuti radni
staž u grupaciji Schwarz
duži od 5 godina imaju
mogućnost korištenja
Sabbaticala odnosno
neplaćenog dopusta bez
navođenja razloga.
Iskoristi Sabbatical u trajanju od 1, 2 ili 3 mjeseca i
posveti se svojoj obitelji,
prijateljima, putovanju oko
svijeta ili školovanju!!!
Kako ćeš iskoristiti svoj
dopust ovisi samo o tebi!
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