Nabízíme práci formou brigády při provádění dopravních průzkumů
Hledáme pouze spolehlivé spolupracovníky a klademe důraz na kvalitu prováděné práce

TERMÍN

úterý 12.9.2017 (další a náhradní termíny 13.9. a 14.9.)

V ČEM DOPRAVNÍ PRŮZKUM SPOČÍVÁ?
V průzkumu budou vypsány směny na počítání chodců, automobilů vstupujících do areálu nemocnice. Zároveň bude
sledována obsazenost vozidel a parkovacích ploch v areálu. O přidělení práce rozhoduje organizátor před začátkem směny.
V průběhu dalších dnů budou vypsány anketní průzkumy.

JAKÉ JSOU K DISPOZICI SMĚNY?
Směny (standardně v těchto časových obdobích, některé směny jsou časově přizpůsobeny - viz konkrétní přehled při zápisu):
 6 - 14 hod, 14 - 22 hod, 22 - 6 hod.
Průzkum probíhá v místě s výbornou dostupností MHD trolejbusem 2, 8, 9 "Baťova nemocnice" na kteroukoliv vypsanou
směnu

JAKÁ JE ODMĚNA ZA PROVEDENOU PRÁCI?
Za dobře odvedenou práci náleží pracovníkovi odměna. Výplaty budou probíhat po odsouhlasení Vašich výsledků, cca 3-4
týdny po ukončení průzkumu. Práci je třeba dělat důsledně dle pokynů organizátorů. V případě nesrovnalostí budou
uplatněny finanční sankce v podobě snížení, nebo odejmutí mzdy. Odměna za dobře odvedenou práci je 100,-Kč / hodina.
V případě, že s Vámi budeme více spokojeni, nabízíme k Vaší mzdě prémie.

SMLUVNÍ VZTAH K ZAMĚSTNAVATELI
Podepíšete s námi „Dohodu o provedení práce“. Nejlepší způsob je stáhnout si dohodu předem z internetových stránek
(tam kde se přihlašujete na směnu), 2x vytisknete, vyplníte a předáte v den průzkumu. Dohoda bude na místě podepsána a v
jednom vyhotovení vrácena.
Minimální věk pracovníka je 15 let. Pracovníci 15 – 18 let pouze se souhlasem rodičů. Pracovníci mladší 18 let nesmí
pracovat na nočních směnách.

POŽADAVKY



povinné absolvování školení na místě srazu před začátkem směny (dostavte se na čas srazu uvedeného u Vaší
směny, kam jste se přihlásili),
podepsání dohody o provedení práce a školení bezpečnosti při práci (před začátkem směny na místě srazu),

S SEBOU





psací potřeby, tvrdou podložku na psaní,
vhodné oblečení (sčítá se za každého počasí), deštník,…
nabitý mobilní telefon s číslem uvedeným při registraci,
jídlo a pití na celou směnu

JAK SE NA UVEDENOU PRÁCI PŘIHLÁSIT?
Přes přihlašovací systém, ve kterém se nejprve registrujete (při nové registraci uveďte
„Skupinu uživatelů“ dle Vaší školy a v případě že se v seznamu nevyskytuje tak město ve
kterém probíhá dopravní průzkum). Na stránkách jsou vypsány konkrétní směny, ze kterých si
můžete vybrat. Přihlášení na směnu je závazné, pokud byste měli jakýkoliv problém s účastí
na brigádě, je třeba VČAS kontaktovat organizátora.
Přihlašovací systém a stránku s informacemi o průzkumu najdete na adrese:

http://dopravnipruzkum.czechconsult.cz/

KDO PRŮZKUMY ORGANIZUJE?
Objednatelem dopravních průzkumů je ROPID, zhotovitelem a organizátorem je společnost CZECH Consult, s r.o.
Kontaktní osoba: Ing. Tomáš Matras, Ph.D., E-mail: t.matras@czechconsult.cz Mobil: 604483897

