Luštěte a vyhrajte!

Zašlete nám nejpozději do 31. 1. 2015 správnou tajenku na e-mail marketing@wincottpeople.com.
Tři z vás vyhrají nákupní poukázku do hypermarketu v hodnotě 500 Kč!

Vážení externí zaměstnanci,
Rády bychom vám všem, jménem vedení skupiny Wincott People, poděkovaly za spolupráci v tomto roce.
Velmi oceňujeme vaši píli a pracovní nasazení, a to ve všech profesích, které vykonáváte. Děkujeme vám.
Jako odměnu za vaši práci vám kromě samozřejmostí, jako je včasná výplata, ubytování,
nebo poskytnutí ochranných pracovních pomůcek…

…nabízíme také možnost účastnit se našich soutěží,
kde vám nabízíme lákavé výhry.

A co se dočtete v tomto vydání?
Hodila by se vám dárková poukázka do hypermarketu? Tak to pro vás máme dobrou zprávu.
Koukněte na čtvrtou stranu a třeba tím šťastným budete tentokrát právě vy!
A že nemáte šťastnou ruku? Nooo, to nám řekla i většina, dnes již
našich výherců, které vám představujeme na straně 3.

Rádi se otočíte za pěknou holkou? Koukněte na stranu dvě  tam jich máme hned několik. A nejsou to
holky ledajaké! Jsou to naše úžasné náborářky,
které pro vás každý den sledují možnosti
zaměstnání, které vám poté nabízejí. Tentokrát
jsme děvčata nafotili na sériích veletrhů, kterých
jsme se letos účastnili. Další veletrh, na který se
chystáme, abychom vám představili naše pracovní
novinky, bude Profesia days
v Bratislavě. Takže ještě jednou připomínáme, strana 2

A co na závěr tohoto proslovu?
 Rády bychom s vámi spolupracovaly ještě trochu více, než „jen“ tím, že vám nabídneme práci a zaměstnáme vás.
Rády bychom z vás měly „parťáky, kteří s námi budou spolupracovat třeba právě na tomto časopisu a to vašimi náměty,
tipy, rozhovory, fotkami vašich profesí a tak dále a tak podobně

…koneckonců, jsme přeci PRÁCE, KDE VÁS OCENÍ…
Za spolupráci nabízíme odměnu. To je jasné. Protože zadarmo ani kuře nehrabe…
Ozvěte se nám!

Děkujeme za přízeň v roce 2014.
Je nám ctí s vámi spolupracovat.
Šťastný nový rok
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Glückliches neues jahr

Telefon: Slovensko: 0800 500 105
Mail: marketing@wincottpeople.com

Česká republika: +420 725 42 77 42
FB: my vás zamestnáme

Těšíme se, že příště budeme magazín připravovat již s vámi.
za Wincott People

Happy New Year
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vaši známíěstnání
Hledají změně zam
jí o
Uvažu

Zde jsme vyhráli cenu za nejhezčí stánek.
Samozřejmě bylo třeba se hned pochlubit

Pak jsme se přesunuli na veletrh
Profesia days v Praze, kde nám
náborářka Adéla předvedla svůj
americký úsměv.

?

Předejte kontakt na zájemce o práci svému
koordinátorovi,
nebo nás kontaktujte na čísle:

725 42 77 42
Říjen se u Wincott People nesl ve znamení
veletrhů. Naše kroky (pneumatiky auta) nás
nejdříve zavedly do Liberce.

Chcete s námi soutěžit? pošlete nám tajenku ze strany 4!
že se na vás neusměje štěstí?
představujeme vám výherce našich uplynulých soutěží.
....a sem tam kolem nás
V Praze kolem nás sem tam prosvištěla (i když menší
prosvištěl maskot veletrhu... rychlostí) naše náborářka
Market.

Holky při urovnávání letáčků
a magnetek objevily své
umělecké sklony.

Soutěž o zájezd dle
vlastního výběru
v hodnotě
20 000 Kč / 800 Eur
Jiří V.

Náš tým aneb Jedna za všechny, všechny za jednu!
Pro dobrou fotku je občas třeba se i otočit ke všem zády.

Pozvánka
Hledáte práci?
Přijďte na největší veletrh práce na Slovensku Profesia days! U stánku Wincott People
můžete vybírat z množství kvalifikovaných i nekvalifikovaných pracovních pozic
v České republice, na Slovensku, v Rakousku či Německu.
Kdy: 25. – 26. února 2015
Kde: Viedenská cesta 3 – 7, 851 01 Bratislava, Incheba Expo Bratislava
Vstup: ZDARMA

Soutěž Ztvárněte
logo Wincott People
a vyhrajte 10 000 Kč
/ 400 Eur
a další ceny...
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Soutěž Zaregistrujte se u nás a vyhrajte dárkový koš v hodnotě
2 000 Kč / 70 Euro

Daniela P.
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Lukáš K.
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