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V minulých vydáních našeho newsletteru jsme vám představili naše
nejexponovanější divize – Engineering a ICT divizi. Otočme tentokrát
list a pojďme se podívat zblízka na naše kolegy, kteří jsou důkazem, 
že integrace hendikepovaných do společnosti funguje. Oba byli 
finalisté soutěže Zaměstnanec roku 2014, kterou pořádá 
Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

Jedním z nich je Pavel, náš úplně první kolega s takto velmi těžkým 
zdravotním postižením. Ačkoliv je postižen praktickou slepotou, již při 
výběrovém řízení rozbil pomyslné ledy a dnes pracuje jako HR Researcher. 
Pavel pracuje s databázemi a registracemi kandidátů, denně musí 
analyzovat stovky dat. Jeho výsledky jsou výborné.
 
Druhým finalistou je Petr, který pracuje v naší společnosti rovněž na pozici 
HR Researcher. Díky jeho pracovním výsledkům byl přeřazen na mnohem 
náročnější pracovní pozici researchera v naší IT divizi. Zde se specializuje 
na přímé vyhledávání a oslovování specialistů v oboru IT. Přes svou 
praktickou slepotu vyniká nadstandardním pracovním nasazením 
a šikovností, které přenáší na celý kolektiv.
 
Vyhledávání vhodných pracovních příležitostí lidem, 
kteří jsou zdravotně znevýhodnění, jsou a budou jednou 
z našich priorit a budeme se jimi i dále zabývat.

Láska prochází žaludkem. Hlad je nejlepší kuchař. 
Neexistuje snad více zaužívaných lidových pořekadel, 
než o jídle. Pojďme se tedy podívat právě jídlu na zoubek 
a sestavit si gastronomicky atraktivní, alespoň zčásti 
kaloricky ohleduplné sváteční menu:

Předkrm
Rybí kousky s cuketou. 1 lžíce másla, 600 g filé z mořské štiky, 
1 ks cukety, špetka oregana, mletého bílého pepře a soli. 
Podle potřeby citronová šťáva a arašidový olej.

Nápoj
Kořeněný čaj Chai s mlékem. 6 tobolek kardamomu, 
2 hřebíčky, 1 svitek skořice, 1 čajová lžička anýzu, 1 čajová
lžička jemně nakrájeného zázvoru, 4 polévkové lžíce černého
čaje, 6 šálků vody, 4 šálky mléka, hnědý cukr, popřípadě med.

Hlavní chod
Kapr dušený na jablkách. 800 g očištěného kapra, 
250 g jablek, 25 g strouhaného perníku, 30 g medu, 
25 ml citrónové šťávy, 60 g cibule, 
300 ml bílého suchého vína, rostlinný tuk, 
podle potřeby bobkový list, skořice, sůl.

Dezert
Jahelník. 250 g jáhel, 1 l mléka, 120 g třinového cukru, 
1ks vanilkového cukru, 2 ks vejce, 30 g másla, 
250 g namočených sušených švestek, citrónová kůra a sůl. 

Polévka
Krémová rybí polévka s hráškem. 500 g rybích odřezků 
a vnitřností, 150 g kořenové zeleniny, 60 g cibule, 50 g másla, 
120 g vařených brambor, 120 g zeleného hrášku, muškátový 
květ, sůl, 150 ml smetany ke šlehání, petrželová nať, 2 vejce.

PartNer PrO buDOVáNí VašeHO týmu

PŘeDStaVuJeme

Engineering Division | ICT Division | Sales & Logistics Division | Finance Division | Healthcare & Chemistry Division

ÚVODem
Vážené dámy, vážení pánové,

s blížícím se koncem roku se v každém z nás probouzí potřeba bilancovat 
a ohlédnout se za tím, co po nás v tom právě se končícím zůstalo. Pokud 
mohu mluvit za Advantage Consulting, pak jsem v tomto ohledu více než 
spokojená.   Vždyť co může být krásnějšího, než se stát vítězem soutěže, 
která dostává do popředí téma sociální odpovědnosti firem.

Jsem velmi pyšná na to, že Advantage Consulting získala první místo 
v soutěži tOP Odpovědná firma 2014 – Cena veřejnosti a dostala se 
do vybrané společnosti mezi průkopníky sociální politiky firem. Ukazuje se, 
že naše snaha otevírat hendikepovaným cestu k důstojné práci, nevede 
do ztracena, že má smysl.  Oblast zaměstnávání osob se znevýhodněním 
pro nás není akademickým tématem, ale každodenní praxí. Kromě toho, 
že v našem týmu již pracují nevidomí zaměstnanci na důležitých pozicích, 
pořádáme, dle mého, důležité workshopy pro personální manažery 
o možnostech uplatnění hendikepovaných zaměstnanců na trhu práce, 
včetně praktických ukázek. Přála bych nejen Vám, ale i naší společnosti, 
aby nám práce vždy dávala smysl a měla lidský rozměr.

Krásný nový rok 2015.

Ing. Olga Hyklová / Executive Head of Advantage Consulting
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Podívejte se na video, které představuje pohled 
na firemní hodnoty, tak jak je vnímáme u nás.

aC aKaDemIe

https://www.youtube.com/watch?v=QxnQd9VkLGo&feature=youtu.be


ČtVrtINu ČeCHů PŘIměJe 
Ke ZměNě míSta až VýPOVěď

Jste spokojeni v práci? Kdo z nás třeba po zvlášť náročném dni 
nebo nepříjemné konfrontaci se šéfem neuvažoval o změně. 
Od úvah však bývá k činu daleko.
 
Tuto otázku jsme prostřednictvím rozsáhlého dotazníkového šetření položili  
792 návštěvníkům dvou významných podzimních veletrhů JobFair mSV, 
který byl součástí Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně 
a na veletrhu práce Profesia days v Praze.

KVůLI VyHLíDCe Na Vyšší PLat 
by OPuStIL PráCI KažDý Pátý 

Pokud byste předpokládali, že nejčastějším impulsem ke změně či hledání 
nového zaměstnání budou finance, třeba v podobě nízké stávající 
mzdy (25,6%) či nabídky vyššího platu (17,2%), zmýlili byste se. 
Pro dvě pětiny dotazovaných je hlavním stimulem zajímavější kariérní 
nabídka (39,3%) nebo lepší pracovní podmínky (38,1%).
Pro čtvrtinu respondentů by byl důvod k odchodu až výpověď ze strany 
zaměstnavatele. U lidí, kteří strávili v zaměstnání déle než 5 let, 
je výpověď na prvním místě v žebříčku důvodů k odchodu.

Despotický šéf je strašákem pro každého desátého účastníka ankety, 
podobně jako špatné vztahy s kolegy. Chuť postavit se na vlastní nohy 
a začít podnikat má desetina oslovených lidí.   

PrO 43 PrOCeNt reSPONDeNtů 
Je StáLe DůLežItá LOKaLIta 

Jaká nabídka osloví ty, kteří hledají novou práci? Podle 
jakých kritérií si lidé vybírají budoucího zaměstnavatele? 
Polovina účastníků ankety se drží jen nabídky volných pracovních pozic. 
U dvou pětin je důležitá nabízená mzda, stejně jako lokalita.

Třetinu lidí motivuje k oslovení potenciálního zaměstnavatele doporučení 
známého nebo reference. Pro třetinu účastníků ankety a především 
pro mladé lidi hraje roli i renomé společnosti a známost značky.   
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Pobočky – BRNO, PRAHA, OSTRAVA, PLZEŇ, OLOMOUC, HRADEC KRÁLOVÉ, ÚSTÍ NAD LABEM.
JSme ČLeNem

O Čem Se mLuVí

SOutěž PF 2015

NeJČaStěJší DůVODy 
ODCHODu Ze ZaměStNáNí
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Lepší plat

Kvůli šéfovi

Práce blíže bydliště

rozhodl jsem se podnikat

Kvůli kolegům

Výpověď ze strany zaměstnavatele

JaKé JSOu HLaVNí FIremNí
HODNOty aDVaNtage CONSuLtINg?
POJmeNuJte aLeSPOň tŘI.

SOutěžte S NámI O tabLet 
SamSuNg gaLaxy!

Odpovězte na naši otázku a zašlete správnou odpověď 
na vyskokova@acjobs.cz. Odměnu získá dvacátý nejrychlejší z vás. 
V příštím čísle zveřejníme správnou odpověď a jméno výherce.

Podívejte se na video, které představuje pohled 
na firemní hodnoty, tak jak je vnímáme u nás.
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