Lúštite a vyhrajte!

Pošlite nám najneskôr do 31. 1. 2015 správnu tajničku na e-mail marketing@wincottpeople.com.
Tri z vás vyhrajú nákupnú poukážku do hypermarketu v hodnote 17 Eur!

Vážení externí zamestnanci,
Radi by sme vám všetkým, menom vedenia skupiny Wincott People, poďakovali za spoluprácu v tomto roku.
Veľmi oceňujeme vašu usilovnosť a pracovné nasadenie, a to na všetkých profesiách, ktoré vykonávate.
Ďakujeme vám.
Odmenou za vašu prácu vám okrem samozrejmostí, ako je včasná výplata, ubytovanie,
alebo poskytnutie ochranných pracovných pomôcok…

…ponúkame tiež možnosť zúčastniť sa našich súťaží,
kde vám ponúkame lákavé výhry.

A čo sa dočítate v tomto vydaní?
Hodila by sa vám darčeková poukážka do hypermarketu? Tak to pre vás máme dobrú správu.
Pozrite sa na štvrtů stranu a možno tým šťastným budete tentokrát práve vy!
A že nemáte šťastnú ruku? Nooo, to nám povedala aj väčšina, dnes už
našich výhercov, ktorých vám predstavujeme na strane 3.

Radi sa otáčate za peknými slečnami? Pozrite sa na
stranu dva  tam ich máme hneď niekoľko. A nie
sú to dievčatá hocijaké! Sú to naše úžasné personálne konzultantky, ktoré pre vás každý deň
sledujú možnosti zamestnania, ktoré vám potom
ponúkajú. Tentokrát sme dievčatá nafotili na
veľtrhoch, ktorých sme sa tento rok zúčastnili.
Ďalší veľtrh, na ktorý sa chystáme, aby sme vám
predstavili naše pracovné novinky, bude Profesia
days v Bratislave. Takže znovu pripomíname, strana 2

A čo na záver tohto predslovu?
 Radi by sme s vami spolupracovali ešte trochu viac, než „len“ tým, že vám ponúkneme prácu a zamestnáme vás.
Radi by sme z vás mali „parťákov, ktorí s nami budú spolupracovať napríklad práve na tomto časopise, a to vašimi námetmi,
tipmi, rozhovormi, fotkami vašich profesií a tak ďalej a tak podobne 

…konieckoncov, sme predsa PRÁCA, KDE VÁS OCENIA…
Za spoluprácu ponúkame odmenu. To je jasné. Pretože zadarmo ani kura nehrabe…
Ozvite sa nám!

Ďakujeme za priazeň v roku 2014.
Je nám cťou s vami spolupracovať.
Šťastný nový rok
4

Glückliches neues jahr

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

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

Tešíme sa, že nabudúce budeme magazín pripravovať už s vami.
Za Wincott People

Happy New Year
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Tu sme vyhrali cenu za najkrajší stánok. Samozrejme bolo treba
sa hneď pochváliť

Potom sme sa presunuli na
veľtrh Profesia days v Prahe,
kde nám personálna konzultantka Adéla predviedla svoj
americký úsmev.

?

Odovzdajte kontakt na záujemcov o prácu
svojmu koordinátorovi,
alebo nás kontaktujte na čísle:

0800 500 105
Október sa vo Wincott People niesol v znamení veľtrhov. Naše kroky (pneumatiky auta)
nás najskôr zaviedli do Liberca.

Chcete s nami SÚŤAŽIŤ? pošlIte nám tajnIČku zo strany 4!
že sa na vás neusmeje šťastie?
predstavujeme vám výhercov našich predchádzajúcich súťaží.
V Prahe okolo nás sem
tam prefrčal maskot
veľtrhu...

.... a sem tam okolo nás
Dievčatá pri vyrovnávaní letáčikov
prefrčala (aj keď menšou
a magnetiek objavili svoje umelecrýchlosťou) naša personálna ké sklony.
konzultantka Markéta.

Súťaž o zájazd
podľa vlastného
výberu v hodnote
20 000 Kč / 800 Eur
Jiří V.

Náš tým aneb Jedna za všetky, všetky za jednu!
Pre dobrú fotku je občas potrebné sa aj otočiť ku všetkým chrbtom.

Pozvánka
Hľadáte prácu?
Príďte na najväčší veľtrh práce na Slovensku Profesia days! V stánku Wincott People môžete vyberať z množstva kvalifikovaných a nekvalifikovaných pracovných pozícii
v Českej republike, na Slovensku, v Rakúsku či Nemecku.
Kedy: 25. – 26. februára 2015
Kde: Viedenská cesta 3 – 7, 851 01 Bratislava, Incheba Expo Bratislava
Vstup: ZDARMA

Súťaž Stvárnite logo
Wincott People
a vyhrajte
10 000 Kč / 400 Eur
a ďalšie ceny...
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Súťaž Zaregistrujte sa u nás a vyhrajte darčekový kôš v hodnote
2 000 Kč / 70 Euro

Daniela P.
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