OBJEDNÁVKA k dočasnému přidělení zaměstnanců

Pracanti s.r.o.
se sídlem:
IČ:
společnost zapsaná v obchodním rejstříku u krajského soudu v Ostravě C 64904
zastoupená:
(dále jen Agentura práce)

se sídlem
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení: ______________________, č. ú. ___________________________
společnost zapsaná v obchodním rejstříku
zastoupená (předsedou představenstva)
(dále jen „Uživatel“)
tel. ……………………………….……………………
fax ………………………………………………….
mobil …………………………………………………
e-mail ……………………………………………….
bankovní spojení
……………………………………………………………………………………………
jednající/náležitě
zastoupený………………………………………………………………………………….
pověřené/kontaktní osoby
…………………………………………………………………………………….
charakteristika společnosti
…………………………………………………………………………….…….
(dále jen Uživatel)

objednává obstarání pracovníka/ků pro dočasné přidělení dle těchto požadavků:
pro výkon práce na pozici (druh práce, charakteristika pracovní náplně)
………………………….…………
…………………………………………………………………………….………………………………
…
počet pracovníků
………………………….…………………………………………………………………... případný
oprávněný požadavek na muž/ži - žena/ny ……………………..…………………………………….
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místo výkonu práce
………………………………………………………………..………………….……….
den požadovaného nástupu k výkonu práce u Uživatele …………. doba dočasného
přidělení ….……...…
případné oprávněné věkové omezení
…...………………………………………………………………………
pracovní doba …………………………….……...…… rozvržení
……………….…………………….……
požadované vzdělání a předchozí praxe v oboru
……………………………………………………….……………………………………………………
….
……………………………………………………………………………………….……………………
…
požadováno (ano/ne): speciální lékařská prohlídka .……................. zdravotní průkaz ..
………………….
aktuální výpis z Rejstříku trestů ……..............… prověření řidič.
oprávnění ………
další specifické předpoklady a požadavky kladené na výkon práce (jazyk, PC, ŘP aj.):
……………….…….………………………………………………………………………………………
…
……………………………………………………………………………………………………………..
…
Sdělení uživatele:
Uživatel tímto v souladu s ust. § 308 odst. 1 písm. f) zákoníku práce sděluje, že pro
srovnatelného zaměstnance jsou u Uživatele dány tyto podmínky:
a) pracovní:
..........................................................................................................................................
........………………………………………………………………………………………………
…………………..…………………………………………………………………………………
…………………
b) mzdové:
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
...............................................................
c) sociální výhody:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………
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Uživatel prohlašuje, že s přihlédnutím ke kvalifikaci a délce odborné praxe budou dočasně
přidělenému zaměstnanci poskytnuty stejné pracovní a mzdové podmínky jako srovnatelnému
zaměstnanci.

V ………………. dne……………..

…………………………………………………..
firma společnosti, podpis oprávněné osoby,
razítko

Potvrzení objednávky:
V souladu s článkem II. odst. 2. Rámcové smlouvy o dočasném přidělení zaměstnanců tuto
Objednávku potvrzujeme / odmítáme (nehodící se škrtněte).

V ………………. dne……………..
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