Také v roce 2017 patří CiS systems s.r.o.opět k těm nejlepším zaměstnavatelům na světě

Od: CiS – tiskové oddělení, Irena Fojtíčková

Rodinná firma CiS systems s.r.o. s výrobními stanovišti v Hejnicích a v Ludvíkově patří opět
také v roce 2017 k těm nejlepším zaměstnavatelům na světě.
V březnu 2017 byl auditorskou společností „Intertek“ proveden WCA audit (Workplace
Conditions Assessment), který potvrdil, že pracovní místa a pracovní podmínky jako
bezpečnost práce, mzdy a pracovní doba, zdraví a pracovní prostředí stejně jako systém
řízení a řízení ochrany životního prostředí jsou na nejvyšší úrovni a výrazně také převyšují
celosvětový a český průměr.
Skupina Intertek se sídlem v Londýně je mezinárodní dozorová, zkušební a certifikovaná
společnost. Tato společnost disponuje sítí, která má 1.000 poboček ve více než 100 zemích
s více než 40.000 spolupracovníky.
Výsledek auditu neutrálního auditora „Intertek“ je, že CiS systems s.r.o. z doposud 12.848
auditovaných firem patří s nejlepším výsledkem ke společnostem, které mají přátelské
prostředí pro své zaměstnance. Průměr všech doposud auditovaných společností je 78
bodů. CiS s výjimečným dobrým výsledkem auditu, který je 100 bodů z maximálně možných
100 dosažených bodů, zaujímá ve všech auditovaných oblastech také v roce 2017 opět
nejlepší místo.
Následující faktory přispívají v CiS k nejlepšímu hodnocení:
velmi čistá, bezprašná a nezakouřená,
bezpečná, světlá stejně jako klidná pracovní
místa
minimalizované použití zdraví nebezpečných
pracovních prostředků
dodatečná dovolená až 5 dní
kyvadlová doprava autobusem do/ze zaměstnání
je přátelská pro rodiny s dětmi díky

nabídka bezplatného očkování proti chřipce
nabídka 6 bezplatných masáží v roce pro
všechny zaměstnancer
bezplatný jazykový kurz němčiny
bezplatné vstupenky do bazénu pro rodiče
s dětmi
kde je to možné – pracovní místa na částečný

jednosměnnému modelu pro matky
zvýhodněné vstupenky na kulturní akce jako
např. Valdštejnské slavnosti nebo divadlo
a návštěvy muzikálu v Praze a Liberci
dvě firemní oslavy v roce s velkou tombolou
CiS-management se vyznačuje otevřeným
jednáním, povinnost dodržování kodexu chování

úvazek a homeoffice pro naše maminky
čerstvě vařený a zdravý oběd
znamení solidarity tím, že dáváme pravidelně
práci postiženým
pravidelná, anonymní a konstruktivní kritika
prostřednictvím dotazníku mezi zaměstnanci
stejně tak jako zlepšovací návrhy jsou vítány

Chcete-li se dozvědět více o naší rodinné firmě, navštivte, prosím naše webové stránky
www.cis-europe.eu.
Zde pod „Kariérou“ najdete mnoho zajímavých nabízených pozic.
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