ZÁSOBNÍK PLNÝ
BENEFITOV.
Na našich
naftároch
nám záleží.

Pridaj sa k nám
a užívaj si množstvo
benefitov, z ktorých
si vyberie naozaj
každý.

Ročná
odmena
Úspešný a bezpečný rok pre firmu?
Zaslúžiš si odmenu!

Príspevok na regeneráciu
pracovnej sily
Dopraješ si oddych a načerpáš energiu
na nové nápady.

Vianočný
príspevok
Darčeky nemusíš kupovať len ostatným,
za vianočný príspevok si vyberieš niečo
pekné aj pre seba.

Príspevok pri
práceneschopnosti
Dlhšia choroba či vážnejší úraz sú
vyčerpávajúce nielen fyzicky. Pri
dlhodobej PN môžeš čerpať príspevok.

Príspevok pri narodení
dieťaťa
Plienky, postieľka, vanička, kočík...je
toho proste veľa. Po príchode bábätka
ti to trochu uľahčíme.

Príspevok na materské
škôlky a školy
Ruksak na chrbát a tvoj drobec
môže vyraziť. Na školské poplatky
ti prispejeme.

Podniková
pôžička
Kúpa bytu či rekonštrukcia domu? Spýtaj
sa na možnosti našej podnikovej
pôžičky.

Doplnkové dôchodkové
sporenie
Myslíme na tvoju budúcnosť nielen
v NAFTA, ale aj po odchode do penzie.

Príspevok
za darovanie krvi
Našich šľachetných darcov odmeňujeme
a organizujeme vlastnú Naftársku
kvapku krvi.

Flexibilný
pracovný čas
Príchod a odchod z kancelárie si vieš
prispôsobiť podľa toho, čo ťa cez deň
čaká.

Home
office
Efektívne pracovať môžeš aj zo svojej
obývačky. Pokojne aj v pyžame.

Sick
days
Nekašli na nás.
Ak sa necítiš dobre, ostať radšej doma
a daj si čaj.

Dni voľna
naviac
Chystáš svadbu? Si novopečený otecko?
Hrdo vedieš do školy prváčika?
Neskracuj si dovolenku, poskytneme
ti samostatné voľno.

Firemné
akcie
Môžeš si s nami zašportovať,
zavinšovať, zabaviť sa aj pomáhať.
A náš vianočný večierok je legendárny.

Športové
aktivity
Športovcov plne podporujeme.Vyzdvihni si
Multisport kartu, zúčastni sa s nami Od
Tatier k Dunaju alebo Do práce na bicykli...

Vzdelávanie
a rozvoj
Odbornosť a rozsiahle know-how je
našou najlepšou vizitkou. Preto radi
uvidíme tvoj osobnostný a profesionálny
rast cez rôzne druhy školení a programov.

ZVYŠUJEME
NAŠE KAPACITY.
Potrebuješ viac informácií?
Spýtaj sa nášho HR.
nafta.sk/kariera

