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> Práce za rohem
Vyzkoušejte benefit, který může přivést nové
zaměstnance
Alena Spilková, Rödl & Partner Praha

Úvodem
>	Koncem loňského roku jsme Vás informovali
o možnosti využití mobilní aplikace při vyhledávání
nových pracovníků. S přicházejícím letním obdobím
si Vám dovolujeme nabídnout prázdninovou slevu
pro inzerci Práce za rohem.

Od 17. července 2017 budete moci využít prostřednictvím
naší kanceláře výhodný balíček zveřejnění inzerce 5 pozic
pro období 3 měsíců za celkovou částku 5000 Kč.
Aplikace je spuštěna pro platformu Android i pro iOS.
Kandidáti mohou na nabídku práce odpovědět ihned.
V současné době využívá službu 9 000 inzerujících firem,
v evidenci je aktuálně 300 000 uživatelů.
Jaké výhody tato inzerce přinese Vám?
>	moderní a inovativní přístup k inzerování nabídek
práce
>	přímé oslovení relevantních kandidátů
>	zkušební provoz naším prostřednictvím, při kterém Vám
budeme nápomocni
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Kontakt pro další informace:

Zdroj: Archiv Rödl & Partner

V případě zájmu nás prosím kontaktujte s dostatečným
časovým předstihem, abychom připravili potřebnou textaci
a Vy jste mohli plnohodnotně využít časovou dotaci pro
celé 3 měsíce.

Tvoříme základy

Alena Spilková
podniková poradkyně
Associate Partner
Tel.: 	 +420 236 163 111
E-mail: alena.spilkova@roedl.cz

„Celek se skládá z jednotlivců“ – u Castellers, i v naší společnosti.

„Naše znalosti tvoří základ našeho poradenství. Na nich stavíme, společně
s našimi klienty.“

Lidské věže symbolizují jedinečným způsobem firemní kulturu společnosti
Rödl & Partner. Ztělesňují naši filozofii soudržnosti, rovnováhy, odvahy
a týmového ducha. Jsou paralelou růstu vlastní silou, který Rödl & Partner
promítl do dnešní podoby.

Rödl & Partner

Heslem všech Castellers, jež je i vyjádřením jejich základních životních
hodnot, je „Força, Equilibri, Valor i Seny“ (síla, stabilita, odvaha a rozum).
Toto heslo charakterizuje i nás. To bylo také i jedním z důvodů, proč
společnost Rödl & Partner v květnu 2011 navázala spolupráci s Castellers de
Barcelona, reprezentanty dlouholeté tradice stavby lidských věží.

„Jedinečné lidské věže mohou vyrůst pouze tehdy, mají-li pevný základ.“
Castellers de Barcelona
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Tento newsletter je nezávaznou informační brožurou a slouží obecným informačním účelům.
Nepředstavuje právní, daňové ani podnikové poradenství, jeho cílem není ani nahrazení
individuálního poradenství. Při zpracování newsletteru se společnost Rödl & Partner snaží
o maximální pečlivost, nemůže ale převzít odpovědnost za správnost, aktuálnost a úplnost
informací. Protože se zde obsažené informace nezabývají konkrétními tématy jednotlivých
fyzických nebo právnických osob, měl by si klient požadované informace vždy ověřit
poradenskou zakázkou. Rödl & Partner nepřejímá odpovědnost za rozhodnutí, která čtenáři
na základě článků newsletteru učiní. Naši poradci jsou Vám rádi k dispozici.
Veškerý obsah newsletterů zveřejněný na internetu včetně odborných informací je duševním
vlastnictvím společnosti Rödl & Partner a je chráněn autorskými právy. Uživatelé mohou
obsah newsletterů stahovat, tisknout nebo kopírovat pouze pro vlastní potřebu. Jakékoli
změny, rozmnožování, šíření nebo sdělování tohoto obsahu nebo jeho částí veřejnosti, ať už
online nebo offline, vyžadují předchozího písemného souhlasu společnosti Rödl & Partner.

