PŘÍLEŽITOST PRO OSOBY SE
ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM:
HLEDÁME DISTRIBUTORY
Jsme největší poštovní operátor v oblasti neadresné distribuce reklamních a informačních
materiálů v České republice. Na českém trhu působíme již od roku 1991.

Rozšiřujeme náš tým o nové distributory, kteří ke svým úkolům
dokáží přistupovat pečlivě a zodpovědně.
Nabízíme práci na hlavní pracovní poměr s možností
zkrácených úvazků (10, 15 nebo 20 hodin týdně).
Práce je vhodná pro osoby se zdravotním postižením, jejichž specifickým potřebám se
dokážeme přizpůsobit a nabídnout jim veškeré jistoty.
Chcete se stát součástí našeho týmu? Napište nám na e-mail nabor-ozp@distribucni.cz
nebo zatelefonujte na 800 800 882. Více informací najdete na druhé straně.
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PŘÍLEŽITOST PRO OSOBY SE
ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM:
ROZŠIŘUJEME SÍŤ DISTRIBUTORŮ
Roznášení propagačních materiálů do
schránek je ideální pracovní příležitost
pro osoby se zdravotním postižením.

Pomáháme firmám, aby se o nich vědělo

Jak vypadá den distributora a co vás u nás čeká?

Jsme Česká distribuční, zajišťujeme pravidelnou práci pro naše
distributory na území celé České republiky a hledáme nové
kolegy, kteří naši síť rozšíří.

Dopravce vám přiveze letáky na adresu, kterou si sami vyberete,
třeba i k vám domů.

Na trhu působíme již od roku 1991 a mezi našimi klienty jsou jak
velké obchodní řetězce (Globus, Tesco, OBI a mnoho dalších),
tak menší české firmy.
Roznos letáků je činnost, která je vhodná pro lidi s nejrůznějšími
typy postižení. Sami si vyberete, kde a v jakém rozsahu chcete
práci vykonávat.

Zkontrolujete správnost doručených materiálů – tedy jestli sedí
počet a druhy letáků.
V klidu si doma připravíte letáky k roznosu. K dispozici od nás
dostanete i praktickou tašku nebo vozík s kolečky.
Domluvíme se, do kdy musí být práce hotová, ale vy si sami
rozvrhnete, jakým tempem letáky ve svěřené lokalitě roznesete.
Letáky budete dávat buď do poštovních schránek obyvatel,
nebo na odkladná místa pro reklamu, anebo do hromadných
schránek určených pro reklamu.
Až všechny letáky roznesete, již jen zatelefonujete nebo pošlete
e-mail vašemu vedoucímu a potvrdíte ukončení roznosu.

Co obnáší práce distributora?
Přinášíme sedm důvodů, proč je práce vhodná pro osoby se
zdravotním postižením:
1. Práci pomůžeme přizpůsobit vašim potřebám. V rámci
pracovní doby si můžete práci rozvrhnout tak, jak vám to
bude vyhovovat, a letáky roznést vlastním tempem všechny
najednou nebo po částech.
2. Nejste zavření doma. Můžete se projít na čerstvém vzduchu
a máte pravidelný pohyb.
3. Máte jistotu zaměstnání. Na českém trhu působíme již
29 let, zaměstnáváme téměr 1 000 kolegů se zdravotním
postižením.
4. Dostanete tolik práce, na kolik se cítíte. Nastálo vám
svěříme lokalitu k distribuci. Pokud byste se cítili na víc,
můžete si zažádat a přibrat si k ní další.
5. Můžete pracovat blízko vašeho domova. Distribuční
oblast pro vás vybereme tak, abyste nemuseli nikam složitě
cestovat.
6. Nepotřebujete žádné předchozí zkušenosti. Stačí, že
jste zodpovědní a je na vás spoleh. Vše, co budete k práci
potřebovat, vám rádi vysvětlíme. Uvidíte, že je to snadné.
7. Všechny letáky uvidíte jako první. Takže víte v předstihu,
kam jít výhodně nakoupit. :)

Super. Práci máte hotovou!

Seznamte se s našimi kolegy
Marie, Havířov – Prostřední Suchá, distributorka
Nikdo mi do práce nezasahuje. Sama si můžu vše nachystat
a zodpovědně roznést a mám z toho radost. Roznáším po dědině,
kde to dobře znám. Znám tu všechny a můžu se s nimi cestou
pozdravit. Jsem na čerstvém vzduchu.
Petr, České Budějovice, distributor
Vyhovuje mi, že roznáším letáky v místě bydliště a nemusím nikam
dojíždět. Díky práci mám důvod vyjít ven, což je super, protože se
pravidelně hýbu, dokonce i v zimě. Rád se potkávám se sousedy
a mohu si s nimi popovídat. Také mě baví se cestou rozhlížet po
zahradách – získávám tak inspiraci pro tu svou.

Výhody práce u nás
Na co se můžete těšit?
- Práce na hlavní pracovní poměr
- Možnost zkráceného úvazku 10, 15 nebo 20 hodin týdně
- Hrubá mzda od 3 800 do 9 500 Kč měsíčně dle velikosti lokality
a objemu práce, výkonnostní prémie

Chcete se stát distributorem?
Ozvěte se nám. Zavolejte nám nebo napište, rádi vám vše vysvětlíme. Podívejte se také na naše webové stránky, kde najdete více
informací.
Kontakty:
nabor-ozp@distribucni.cz
Tel.: 800 800 882

Markéta Výtisková
vedoucí kanceláře
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Petr Paulus
koordinátor projektu

