
ZÁSTUPCA
 PREVÁDZKY  FRESH PLUS KOŠICE

PREDAVAČ/KA
NA ÚSEKU OVOCIA/ZELENINY, 
MLIEČNYCH VÝROBKOV, PEČIVA

PREDAVAČ/KA
NA ÚSEKU  MÄSA A MÄSOVÝCH VÝROBKOV

PREDAVAČKA-POKLADNÍČKA

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny
700 € + odmena z tržby + odmena za nárast

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny
680 €+ príplatok za nefajčenie + príplatok za prácu  
cez víkend vo sviatok a nadčas + odmena za výkon

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny
Nástupná mzda 650 €+ odmena za obrat + odmena  
od nadriadeného + príplatok za prácu cez víkend a nadčas

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny
Nástupná mzda 630 € + odmena za obrat + odmena 
od nadriadeného + príplatok za prácu v noci, cez víkend  
a nadčas

 
benefity  

l Stabilné zamestnanie v našej spoločnosti
l Kvalitné vstupné zaškolenie podľa firemného štandardu
l Možnosť kariérneho rastu v rámci spoločnosti
l Podávanie teplej stravy: výber z 8 druhov jedál denne za symbolickú 

cenu
l Vernostné za každý odpracovaný rok v spoločnosti
l Vianočná odmena
l Finančné odmeny pri životných udalostiach ako je svadba, narodenie 

dieťaťa, životné jubileum, pracovné výročie
l Firemné akcie: ples, MDD, Mikuláš - Mikulášske balíčky, Vianočné 

balíčky
l Smartphone pre každého zamestnanca s neobmedzeným paušálom 

 a internetom
l Príspevok zamestnávateľa na kartu MultiSport ( voľný vstup do siete 

s viac ako 380 športoviskami po celom Slovensku ) - rôzne Fitness 
zariadenia, bazény, kúpaliská, wellness, soľné jaskyne a ďalšie 
relaxačné centrá

l Zľavy pre zamestnancov v rámci spolupráce s cestovou 
kanceláriou Ferrotour

l Možnosť preplatenia výdavkov za získanie osvedčenia  
o odbornej spôsobilosti pre prácu v potravinárstve  
v hodnote 95 €

l Možnosť nákupu vo veľkoobchode Labaš s.r.o.  
za VO ceny aj so zamestnaneckou zľavou

l Zamestnanecká karta so zľavou na nákup  
v predajniach Fresh plus

Chceš 
naštartovať 
svoju kariéru?
          Naša spoločnosť 
          ti v tom pomôže

VIAC INFO NA: 0902 998 988, 
personalne@labas.sk, 
LABAŠ s.r.o. Textilná 1, Košice


