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PROFIL
GROUPE PSA
Trnavská automobilka je súčasťou koncernu
Groupe PSA, ktorý zákazníkom po celom svete
ponúka modely Peugeot, Citroën, DS, Opel a Vauxhall.

Automobilka
v spolupráci
plánovaná
Vývojové a výskumné centrá
Nástrojárne, zlievarne a motorárne
Montážne závody

Výroba 2018
3 878 000 ks

205 000

zamestnancov

6

6 značiek

WLTP norma

všetky osobné vozidlá
spĺňajú normu WLTP

4

4× motor roka

benzínový motor
Pure tech

1

Líder vo výrobe

ľahkých úžitkových
vozidiel v Európe

PROFIL AUTOMOBILKY GROUPE PSA SLOVAKIA
Príbeh trnavskej automobilky Groupe PSA
Slovakia sa začal v roku 2003 jej výstavbou.
Už v roku 2006 odštartovala svoju produkciu
s úspešným modelom Peugeot 207. Neskôr
pribudol jedinečný Citroën C3 Picasso.
Trnava je lídrom vo výrobe malých
vozidiel segmentu B. V súčasnosti vyrába

mimoriadne obľúbené modely Citroën C3
a Peugeot 208. A aktuálne sa pripravuje
na spustenie výroby piateho, úplne nového
modelu.
Do decembra 2018 bolo vyrobených
celkovo 3 000 000 vozidiel, ktoré smerovali
k zákazníkom do celého sveta.

Citroën
C3

Peugeot
208

Začiatok výstavby
2003

Výrobné centrum Groupe PSA na Slovensku

Spustenie sériovej výroby
2006

Celkom investícia už
viac ako 1 mld. €

Doteraz vyrábané modely

183 hektárov

Peugeot 207
(2006 – 2013)

rozloha pozemku

Citroën C3 Picasso
(2008 – 2017)
Aktuálne vyrábané
modely

Dodávateľský park

Logistika

Kvalita

Montáž

Lakovňa

4 výrobné prevádzky

Zvarovňa

lisovňa, zvarovňa, lakovňa, montáž

20 000 pracovných postov

Lisovňa

vrátane dodávateľov

4 400 zamestnancov
1 395 vozidiel
denná produkcia

Peugeot 208
(od roku 2012)
Citroën C3
(od septembra 2016)
Výroba v roku 2018
352 007 vozidiel

Park
vozidiel

Celková investícia Groupe PSA na Slovensku vysoko prekračuje 1 mld. €. Ide o jednu
z prvých a najväčších zahraničných investícií v novodobej histórii Slovenska.
viac ako

1 mld. €
investície
na
Slovensku

5.

najväčší

výrobný podnik
na Slovensku *

4. 90 %

najväčší

exportér na
Slovensku*

produkcie
smeruje
na trhy EÚ

Nový
model

0 kg

odpadu ide
na skládku

šetrný

k životnému
prostrediu

najlepší

v spotrebe
el. energie

roku
* v2017

podľa
rebríčka
TREND Top

export do sveta

Japonsko, Nový Zéland,
Egypt a Latinská Amerika

02

03

PRACOVNÉ REŽIMY

1. TROJZMENNÁ PREVÁDZKA
od pondelka do piatka, možnosť nadčasov
t ýždenné striedanie ranná – nočná – poobedná

2. VÍKENDOVÝ REŽIM
jedinečný režim na čiastočný úväzok
práca len 2 alebo 3 dni v týždni (cez víkend)
priestor na starostlivosť o rodinu alebo inú
príležitostnú prácu
3. NEPRETRŽITÉ PREVÁDZKY NA ÚDRŽBE
12-hodinové zmeny v nepretržitej prevádzke
v priemere do 4 pracovných dní týždenne
práca s modernými technológiami
4. ADMINISTRATÍVA
jednozmenná prevádzka od pondelka do piatka
možnosť dohodnúť si začiatok a koniec zmeny
možnosť práce z domu (tzv. Home office)

PRAVIDELNÝ
MESAČNÝ PRÍJEM

Mzda na osobný účet, každý mesiac najneskôr do 10. dňa v mesiaci.
Okrem základnej mzdy môžu zamestnanci získať osobné hodnotenie
a príplatky za prácu podľa režimov.

Príklady pravidelného mesačného príjmu od mája 2019 pre novonastúpeného zamestnanca

Mzdová položka

Novonastúpený
výrobný pracovník
v 3-zmennej prevádzke

Novonastúpený výrobný
pracovník na víkendovej
zmene (práca 2 dni v týždni)

Novonastúpený
údržbár (nepretržitá
prevádzka)

Základná mzda

800 €

405 €

959 €

Osobné hodnotenie (priemer)

100 €

51 €

100 €

Nočné príplatky (priemer)

87 €

66 €

137 €

Víkendové príplatky
(priemer)

V prípade pracovnej soboty
(približne 1× do mesiaca)

186 €

110 €

SPOLU PRIEMERNÝ
MESAČNÝ PRÍJEM

987 €

708 €*

1 306 €

* hrubý mesačný príjem zamestnanca na víkendovej zmene
(po splnení podmienok, odpracovaní priemerného počtu zmien a prepočítaní v pomere k úväzku)
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ZVÝŠENIE MESAČNÉHO PRÍJMU

Vďaka zvýšeniam a rôznym odmenám sa mesačný príjem zamestnancov môže jednorazovo
zvýšiť približne každé tri mesiace. O ďalšie zvýšenie príjmu sa môže pričiniť sám zamestnanec
vernosťou, dobrým nápadom či povýšením v rámci internej mobility.

2019
Zvýšenie
pravidelného
mesačného
príjmu

2020

Zvýšenie
pravidelného
mesačného
príjmu

Január

Apríl

AG

(Plošné zvýšenie
základných miezd)
Vyššie príplatky
za sobotu a nedeľu

Január

Zvýšenie
vďaka postupu
do inej tarify

Apríl

Máj

100 % 13. plat
Vyššie príplatky
za sobotu a nedeľu

Máj

August

November

50 % podielu
na zisku

50 % podielu
na zisku

August

November

50 % podielu
na zisku

AG

(Plošné zvýšenie
základných miezd)
Vyššie príplatky
za sobotu a nedeľu

Zvýšenie
vďaka postupu
do inej tarify

100 % 13. plat

50 % podielu
na zisku

+ doplnková
odmena pre
verných
zamestnancov*

Odmena za zlepšovacie
nápady KAIZEN*
v ýška odmeny v závislosti
od prínosu nápadu,
minimálne 20 €
 dmena za nápad
o
s významným prínosom
– výška je stanovená
individuálne podľa
ekonomického prínosu
– maximálne 1 000 €
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VERNOSŤ SI VÁŽIME
Verných zamestnancov oceňujeme viackrát.

Odmena pri pracovnom jubileu
pre zamestnancov, ktorí dosiahli
okrúhle pracovné jubileum
vyplatená v mesiaci, keď zamestnanec
dosiahol pracovné jubileum

Doplnková odmena pre verných
zamestnancov*

04

 dmena lojálnych zamestnancov
o
v robotníckych a technicko-hospodárskych
profesiách (tzv.kategórie MOD, MOO, TAM)
vyplatená v novembrovej mzde v roku 2020

5 rokov

10 rokov

15 rokov

50 %
základnej
mzdy,
min. 400 €

100 %
základnej
mzdy,
min. 400 €

100 %
základnej
mzdy,
min. 400 €

DODATKOVÁ DOVOLENKA
Vernosť sa v Groupe PSA Slovakia
skutočne cení. Verní zamestnanci
získavajú aj dodatočné pracovné voľno,
ktoré môžu tráviť podľa svojich predstáv.
Odpracované
roky

Voľno navyše
zákonného nároku*

5 rokov

+1 deň

10 rokov

+ 2 dni

15 rokov

+3 dni

Odpracované roky
v Groupe PSA Slovakia
k 1. 12. 2020

Výška
odmeny*

Viac ako 1 rok

100 €

Viac ako 2 roky

200 €

Viac ako 3 roky

250 €

Viac ako 4 roky

300 €

Viac ako 5 rokov

400 €

* Výška odmeny a počet dní pri plnom pracovnom úväzku.
Pri nižšom úväzku sa odmeny a počet dní prepočítajú
pomerne k úväzku.

Vyplatená priemerná hrubá
mzda zamestnancov
bez top manažmentu
za rok 2018

1 537 €
celkovo

1 177 €
operátori
vo výrobe

04

ODMEŇOVANIE A OSOBNÝ ROZVOJ

05

Od roku 2018 automobilka upravila svoj systém odmeňovania. Mzda zamestnancov
v robotníckych profesiách sa zvyšuje podľa zručností (tzv. kompetencií) a odpracovaných
rokov. Systém je transparentný, postavený na objektívnych kritériách. Ak zamestnanec
splní určené kritériá, systém mu GARANTUJE dohodnuté zvýšenie mzdy.

ZVÝŠENIE VĎAKA POSTUPU DO INEJ TARIFY
Výrobný pracovník
A
Základná

Trieda

1

Odpracované roky v Groupe PSA Slovakia
Preukázaná úroveň kompetencií

B
Nominálna

C
Pokročilá

D
Skúsenostná

menej ako 1 rok

1 rok a viac

3 roky a viac

5 rokov a viac

10A, 11A

12B, 13B, 14B

15C, 16C

17D, 18D

Minimálna základná mzda v roku 2019*

800 €

835 €

879 €

937 €

Minimálna základná mzda v roku 2020*

850 €

885 €

929 €

987 €

05
Kvalifikovaný robotník (údržbár, monitor...)
A
Základná

B
Nominálna

C
Pokročilá

Odpracované roky v Groupe PSA
Slovakia v kategórii MOO

menej
ako 1 rok

1 rok
a viac

3 roky
a viac

Preukázaná úroveň kompetencií

20A, 21A

22B, 23B

24C, 25C

26D, 27D

28E, 29E, 2EE

Minimálna základná mzda v roku 2019*

959 €

1 019 €

1 089 €

1 189 €

1 279 €

Minimálna základná mzda v roku 2020*

1 009 €

1 069 €

1 139 €

1 239 €

1 329 €

Trieda

2

D
Skúsenostná

E
Skúsenostná

5 rokov a viac

ýška mzdy pri plnom
* Vpracovnom
úväzku.
Pri nižšom úväzku
sa mzda prepočítava
pomerne k úväzku.

ODMEŇOVANIE
A OSOBNÝ ROZVOJ
VEĽKÉ MNOŽSTVO PRÍLEŽITOSTÍ
V automobilke pracuje približne 4 400 zamestnancov na
technických i netechnických pozíciách. Prednostne sú
povyšovaní interní zamestnanci. Vďaka tomu majú zamestnanci
mnoho príležitostí na osobný rozvoj a kariérny rast. Možnosť
pracovať na nových technológiách a projektoch nielen na
Slovensku, ale i v zahraničí.
Príklad povýšenia
Názov pozície

Najnižšia základná
mzda na pozícii

Výrobný pracovník

800 €

Monitor

959 €

RU (vedúci výrobnej jednotky)

1 266 €
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PRESTUP DO KMEŇA
Zamestnanci, ktorí do PSA nastúpili
prostredníctvom agentúry dočasného
zamestnávania, môžu prestúpiť do kmeňa
a získať tým nové výhody.
Príklad výhod pri prestupe do kmeňa
istota zamestnania v stabilnej
zahraničnej spoločnosti
 renájom auta na operatívny lízing od 113 €
p
mesačne vrátane PZP a havarijného poistenia
príspevky na benefity od 154 € ročne
rekreačný poukaz a tábory pre deti
vyššia doplnková odmena za lojalitu
dodatková dovolenka
sociálne výpomoci
životné a úrazové poistenie
doplnkové dôchodkové sporenie

VZDELÁVANIE
NAD RÁMEC ZÁKONA
jazykové vzdelávanie:
francúzsky, anglický
a nemecký jazyk – individuálne
a skupinové kurzy, workshopy
e-learning s možnosťou výberu
7 jazykov, je voľne prístupný
každému zamestnancovi
s pracovnou mailovou adresou
r ozvoj mäkkých pracovných
zručností (soft skills)
technické odborné školenia
semináre, odborné
konferencie

STRAVOVANIE
A PITNÝ REŽIM
	stravovanie v jedálni alebo rozvoz do výroby
Výhody:
bohatá ponuka, viac ako 6 jedál denne, 3 polievky, šaláty
jedlo už od 0,67 €

DENNE

diétne stravovanie schválené dietológom

viac ako

bezhotovostná platba

6 jedál
3 polievky
+ šaláty

bufet a kaviareň

	bezplatný pitný režim priamo v prevádzkach (studená,
perlivá a neperlivá voda)
	v kantíne sa jedlo nemusí vopred objednať
	vo výrobe sa nečaká v rade;
jedlo je možné pohodlne objednať
aj z domu
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UBYTOVANIE
	v blízkosti závodu formou zdieľaného
podnájmu bytu alebo v ubytovni
	nájomné byty

AUTÁ A DOPRAVA
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Groupe PSA Slovakia organizuje dopravu v spolupráci s mestskými a regionálnymi
prepravcami. Autobusy sú zabezpečené pre každú pracovnú zmenu.
a) V
 ýhodný predaj vozidiel
pre zamestnancov

b) Spolujazda

	výhodné ceny automobilov
Peugeot a Citroën

Naši zamestnanci majú možnosť
vzájomne si dohodnúť spolujazdu do
práce a z práce cez internetovú stránku.

	kúpa v hotovosti, na úver
alebo prostredníctvom lízingu

Spolujazda umožňuje:

c) P
 ríspevok zo sociálneho fondu
na dopravu
	možnosť dobitia čipovej karty na
autobus benefitným príspevkom

	dohodnúť sa s kolegami
na spoločnom cestovaní
rýchlejšie a pohodlnejšie cestovanie
úsporu času a nákladov
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NOVÝ CITROËN C3
SHINE PureTech 82

Viac ako 30 domácich a svetových ocenení

08

Najlepšie malé auto – Fleet News 2017 (UK)
 edzinárodné ocenenie RED DOT 2017 za dizajn,
M
produktový dizajn
 ena Auto Europa 2018 (Taliansko)
C
najlepšie auto vyrábané a predávané v Európe

MESAČNÁ CENA
S bohatou
výbavou

PRENÁJMU

113€

NOVÉ AUTÁ BEZ
INVESTOVANIA
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SUV
PEUGEOT
3008

	s bohatou výbavou

	nepotrebujete
hotovosť, žiadna
počiatočná investícia,
len mesačné poplatky
	zákonné a havarijné
poistenie v cene
	každých 10 mesiacov
úplne nové auto

Allure HDi 130k
MESAČNÁ CENA

PRENÁJMU

SUV PEUGEOT 2008
Allure PureTech 130 k
MESAČNÁ CENA

PRENÁJMU

169 €

245 €

Allure HDi 130 k - autom. prevodovka
Vozidlá sú obuté
na celoročných
pneumatikách M + S.

MESAČNÁ CENA

PRENÁJMU

260€

NEKONEČNÁ PONUKA BENEFITOV
2006

2007

PRÍSPEVKY NA BENEFITY SO ZVÝHODNENÍM VERNOSTI
príspevok na benefity podľa odpracovaných rokov

	výber vášho benefitu je len a len na vás: môžete si natankovať,
kúpiť vstupenku do kina alebo do fitka, dobiť si čipovú kartu
SAD na dopravu do práce, zaplatiť si dovolenku či vzdelávací
kurz alebo aj rybárske náčinie či vitamíny
	viac ako 1 700 prevádzok na celom Slovensku
s možnosťou neustáleho rozširovania

Príspevok
10 rokov
už štvrtý rok
Odpracované
na
benefity
produkcie
0 kg odpadu
roky
v roku
2018
vyvezeného na skládku
viac ako
1 mld.
do 5 rokov
154
€
celkových
5 – 10 rokov
231 €
investícií na
100
Slovensku
nad 10 rokov
308
€
valifikovaných
Centre
ch
ch služieb
BEZÚROČNÉ PÔŽIČKY viac ako
2,15 mil.
Peniaze navyše sa kedykoľvek
zídu.
vyrobených
Zamestnancom ponúkame
bezúročné
vozidiel
pôžičky aj výhodné bankové
produkty.
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01

02

08

03

07

nancov

06

centrálny
nákup z Trnavy
obstaráva
komponenty
za 700 miliónov

 very úplne zdarma 1 000 € alebo 2 000 €
ú
- na čokoľvek a bez úroku

05

04

takmer 60 mil. eur

	
spotrebný úver nazaplatených
čokoľvek do 50 000 €
priamych
so zvýhodnenou pevnou
úrokovou sadzbou
vyše
190 miliónov
eur zaplatených
daní a odvodov

firemných
daní

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

DOPLNKOVÉ DÔCHODKOVÉ SPORENIE
Príspevok zamestnávateľa max. 3 %
z hrubého príjmu.

10 rokov
produkcie
skládku

09

01
02

8

06

navy

nty
iónov

viac ako
1 mld.
celkových
investícií na
Slovensku

03
05

04

vyše
190 miliónov
eur zaplatených
daní a odvodov

viac ako
2,15 mil.
vyrobených
vozidiel

takmer 60 mil. eur
zaplatených
priamych
firemných
daní

Príspevok
zamestnanca

Príspevok
zamestnávateľa

0,25 %

0,25 %

0,50 %

0,50 %

0,75 %

1,00 %

1,00 %

1,50 %

1,25 %

2,00 %

1,50 %

2,50 %

1,75 %

3,00 %

> 1,75 %

3,00 %
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NEKONEČNÁ PONUKA BENEFITOV
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

ŽIVOTNÉ A ÚRAZOVÉ POISTENIE
plne hradené zamestnávateľom
	celoročne v práci aj mimo nej,
kdekoľvek na svete
365 dní v roku, 24 hodín denne

kdekoľvek na svete

	poistkou možno bezplatne vinkulovať
poistné krytie – pri hypotéke
alebo úvere

09

100
valifikovaných
Centre
ch
ch služieb

viac ako
1 mld.
celkových
investícií na
Slovensku

01
02

08

07

09

nancov

06

centrálny
nákup z Trnavy
obstaráva
komponenty
za 700 miliónov

24/7

10 rokov
produkcie

už štvrtý rok
0 kg odpadu
vyvezeného na skládku

05

03

04

vyše
190 miliónov
eur zaplatených
daní a odvodov

viac ako
2,15 mil.
vyrobených
vozidiel

takmer 60 mil. eur
zaplatených
priamych
firemných
daní

kedykoľvek celoročne

POISTNÉ UDALOSTI
Poistenie kritických ochorení
Strata života
z akéhokoľvek dôvodu
Úplná trvalá invalidita* následkom úrazu
* invalidita, ktorá neumožňuje poistenému vykonávať
žiadnu prácu

Trvalé následky úrazu

POISTNÉ PLNENIE
5 000 €
jednorazovo vyplatené oprávneným osobám

14-násobok základnej mzdy
jednorazovo vyplatené oprávneným osobám

14-násobok základnej mzdy
vyplatené zamestnancovi v 60-tich mesačných
splátkach počas piatich rokov

do výšky 12-násobku zákl. mzdy

ZDRAVIE

Preventívne akcie pre zamestnancov
	výrobní pracovníci sa striedajú na
jednotlivých postoch (ergorotácia), aby
bola lepšie rozvrhnutá záťaž; strieda sa
práca na ľahších a náročnejších postoch
	rehabilitačné stredisko priamo v areáli
závodu (masáže, cvičenia a ďalšie
procedúry)
	bezplatné očkovanie proti chrípke
	preventívne lekárske prehliadky
u závodného lekára
	dni zdravia
	príjemné oddychové zóny pre nefajčiarov

Procedúry v rehabilitačnom stredisku
	SM systém - cvičenia zamerané na
pohybový aparát človeka, predovšetkým
chrbticu
	DNS podľa Kolářa
	ultrazvuk
	elektroliečba, DD prúdy
	kinesio tejpovanie
a lymfotejping
	mäkké techniky
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VOĽNÝ ČAS A RODINA
DODATKOVÁ DOVOLENKA
Vernosť sa v Groupe PSA skutočne cení. Verní
zamestnanci získavajú aj dodatočné pracovné
voľno, ktoré môžu tráviť podľa svojich predstáv.
Odpracované roky

Voľno navyše zákonného nároku

5 rokov

+1 deň

10 rokov

+ 2 dni

15 rokov

+3 dni

ĎALŠIE VOĽNO NAVYŠE ZÁKONA
Zamestnancom podávame pomocnú ruku
v rozličných rodinných situáciách. Ďalšie
pracovné voľno nad rámec zákona ponúkame
pri narodení dieťaťa, sťahovaní, svadbe či pri
úmrtí blízkeho rodinného príslušníka.

11
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POUKAZY NA REKREÁCIU
	príspevok na rekreáciu do 275 €* ročne oslobodený
od dane a odvodov
	elektronický poukaz na rekreáciu bez zbytočnej
byrokracie
	zamestnanec za rekreáciu neplatí vopred,
ale až po získaní príspevku od zamestnávateľa
	možnosť rozširovať zoznam rekreačných zariadení
na Slovensku
	pre kmeňových zamestnancov, ktorí nepretržite
odpracovali min. 24 mesiacov
* Výška príspevku pri plnom pracovnom úväzku. Pri nižšom úväzku
sa príspevok prepočíta pomerne k úväzku.

DETSKÉ LETNÉ TÁBORY
	bohatý program pre deti počas letných prázdnin
	čas táborov prispôsobený zmenovým aj
nezmenovým zamestnancom
	denné tábory v závode i mimo neho
	týždenné pobytové tábory
	
Automobilová juniorakadémia (AJA) v spolupráci so
Zväzom automobilového priemyslu a s MTF v Trnave;
vzdelávanie zábavnou formou na pôde univerzity aj
automobilky

25

POŽIČANIE AUTA
	na svadbu – zamestnanca, detí alebo rodičov
	na prepravu ťažko zdravotne postihnutého dieťaťa
do zdravotníckeho zariadenia, špeciálnej školy alebo
zariadenia sociálnej starostlivosti
	na prepravu zamestnanca alebo jeho rodinného
príslušníka, ktorý má diagnostikované kritické ochorenie
(do nemocnice, na vyšetrenie, na liečenie...)

SOCIÁLNE VÝPOMOCI
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narodenie dieťaťa

200 €

ŤZP dieťa alebo rodinný príslušník

130 €

PN dlhšia ako 3 mesiace

170 €

úmrtie zamestnanca

500 €

úmrtie rodinného príslušníka
mimoriadna udalosť
diagnostikovanie kritického ochorenia
najbližšieho rodinného príslušníka

350 €
max. 700 €
max. 1 000 €

ASOCIÁCIA ŠPORTU PSA
Od roku 2007 zastrešujeme neziskové občianske združenie
Asociácia športu PSA. Jeho hlavnou úlohou je podpora a rozvoj
športu zamestnancov PSA, ale aj ich rodinných príslušníkov,
priateľov a známych.
	15 rôznorodých sekcií (oddielov)
	športové vyžitie počas celého roka
- turistické, lyžiarske, vodácke či motoristické výlety
- vodné lyžovanie, bežecké preteky, turnaje v rybolove
- spoločné tréningy v bedmintone, hokeji, v tenise i v stolnom
tenise, vo fitnes a v aerobiku
- verejné korčuľovanie, plávanie i tancovanie
	možnosť spoznať mnoho nových priateľov a zažiť
nové zážitky
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PODUJATIA
PRE ZAMESTNANCOV
A VEREJNOSŤ

Deň detí

PSA Hockey Cup

PSA Trnava polmaratón

Ladies Night

PSA City Run

PSA TT In-line

NADÁCIA PSA
A MIKROSPONZORING
Zamestnanci automobilky majú možnosť požiadať o finančný
príspevok z celoskupinovej Nadácie PSA, ktorá niekoľkokrát
ročne rozdeľuje finančné prostriedky na podporu:
	
mobility a integrácie do spoločnosti,
	
mobility a hendikepovaných,
	
v zdelávania a kultúry.
V automobilke v Trnave podporujeme
voľnočasové aktivity zamestnancov
príspevkami z programu Mikrosponzoring
pre podporu v oblastiach:
	
v zdelávanie,
	
ochrana životného prostredia,
	
šport, zdravie a bezpečnosť,
	
talenty našich zamestnancov,
	
charita.
Zamestnanec môže požiadať
o sumu do 500 €. Vďaka
tomuto projektu sme
od roku 2014 podporili už
50 neziskových organizácií,
združení alebo klubov,
v ktorých sú naši
zamestnanci členmi.
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Z HR NU T IE

MZDY A BENEFITY
VÝROBNÝ PRACOVNÍK
V ROKU 2019

Nová
tarifná úroveň

1 022 €
Osobné hodnotenie
(priemer 100 €)

PRIEMERNÝ
MESAČNÝ PRÍJEM
(základná mzda
po zvýšení tarifnej
úrovne + priemerné
príplatky a prémie)

VERNO

987 €
887 €
1 MESIAC
NÁSTUP

ODMENY &
BENEFITY

3M
Skúšobná
doba
Prenájom auta
Príspevok na benefity priemer 13 €

13. PLAT
Ubytovňa
Strava

DDS
Životné a úrazové
poistenie

1 ROK

PODIEL
NA ZISKU
Bezúročná pôžička

1 000 € alebo
2 000 €
SOCIÁLNE
VÝPOMOCI

SŤ

Nová
tarifná úroveň
Nová
tarifná úroveň

15 ROKOV

1 124 €
10 ROKOV

1 066 €

Vernostná
odmena

5 ROKOV
3 ROKY
2 ROKY

Vernostná
odmena

50 %
POUKAZ NA
REKREÁCIE

Príspevok na
benefity priemer

19 €
Dovolenka
+1 DEŇ

Vernostná
odmena

100 %

100 %
Dovolenka
+3 DNI

Príspevok na
benefity priemer

26 €
Dovolenka
+2 DNI

SI VÁŽIME 15

VSTUP 2
Entrance 2

P
TIR

NÁBOROVÉ CENTRUM

Recruitment Center

VSTUP 1

GPS súradnice (navigácia)

Entrance 1

P

48°21´55.68´´ S
17°37´59.35´´ V

P

UŽITOČNÉ
KONTAKTY:
Benefity

P

HLAVNÝ VSTUP

Main Entrance
to the Plant

P

telefón: +421 33 548 27 00
mail: benefity@mpsa.com
Náborové centrum
telefón: +421 33 548 30 58
+421 33 548 29 22
+421 33 548 25 25
mail: nabor@mpsa.com
Groupe PSA Slovakia
Automobilová ulica 1
917 01 Trnava, Slovensko
www.psa-slovakia.sk

www.facebook.com/PSATrnava
www.instagram.com/groupe_psa_slovakia
www.youtube.com/Groupe PSA Slovakia
www.linkedin.com/Groupe PSA
Brožúrka má informatívny charakter. Jednotlivé mzdové podmienky a benefity v nej uvedené sú aktuálne
ku dňu vydania. Podrobnú úpravu poskytovania mzdových podmienok a benefitov, ktoré sú záväzkami
z pracovnoprávnych vzťahov, upravujú príslušné pracovnoprávne dokumenty.
Dátum vydania: február 2019

