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Vážení,
dovolte mi, abych Vám představil náš nový HR
bulletin. Jeho cílem je přinášet Vám každý měsíc
novinky a důležité informace z personalistiky,
pracovního práva a souvisejících oblastí, to vše ve
stručné a přehledné formě.
Budeme Vám zde také postupně představovat naše
personální konzultanty a ostatní členy týmu Pragma.
Doufám tedy, že Vás náš bulletin osloví
a samozřejmě rádi přivítáme jakékoliv Vaše tipy
týkající se obsahu, tak aby pro Vás byl HR bulletin
maximálně přínosný.
Přeji Vám úspěšný den!
Martin Lejsek
ředitel agentury

Změna v přístupu k pracovní
neschopnosti
Od ledna 2009 vstupuje v platnost novela zákona,
která
přinese
změnu
v přístupu
k pracovní
neschopnosti.
Jednou z novinek je kromě změny způsobu vyplácení
nemocenských
dávek
také
větší
pravomoc
zaměstnavatelů kontrolovat dodržování léčebného
režimu zaměstnancem.
Podstatnou změnou je
způsob vyplácení nemocenských dávek, které bude
po dobu prvních čtrnácti dní nemoci vyplácet
zaměstnavatel ze mzdových prostředků.

Světová finanční situace a
nezaměstnanost v ČR
Úbytek pracovních míst, který souvisí s celosvětovou
finanční situací je zatím nenápadný a ne moc rychlý.
Firmy zatím propouští po desítkách, maximálně
stovkách lidí, probíhají odstávky výroby.
Úřady práce uvádějí, že se zatím nečeká žádné velké
ukončení výroby, díky kterému by o práci přišlo větší
množství lidí. Případným propouštěním jsou méně
ohroženi lidé ve velkých městech. Na druhou stranu
jsou ovšem firmy více opatrné a raději neplánují
žádné větší nábory zaměstnanců.

Pokud nemáte zájem o zasílání HR
bulletinu, odpovězte na tento e-mail a
do předmětu napište „nezasílat“.

Novinky z oblasti personalistiky
PRAGMA se představuje
Martin Lejsek
Pozice: ředitel agentury
Věk: 39
Znamení: Štír
Zájmy: lyžování, windsurfing, běh, moje práce
Zážitek roku: studijní pobyt v Irsku
Plány: rozvíjet dál agentury Pragma a ERGO a také se více
věnovat svým blízkým

Přísnější dohled nad personálními
agenturami
Novela zákona o zaměstnanosti, platná od ledna příštího roku,
umožní přísnější posuzování licencí pro zprostředkovatele práce. To
povede k lepšímu dohledu nad fungováním personálních agentur,
zejména v oblasti agenturního zaměstnávání zahraničních dělníků.

Jak úspěšně vyplnit a odevzdat
projektovou žádost?
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pořádá kulatý stůl na
téma "Jak úspěšně vyplnit a odevzdat projektovou žádost?", který
je určen i pro žadatele o dotace z fondů Evropské unie z oblasti
podpory 2.3. Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji.
Cílem akce je podat zájemcům a zástupcům projektových týmů
informace nutné pro úspěšné dokončení projektových žádostí,
upozornit je na nejčastější chyby a pomoci při řešení problémů,
které se při vyplňování žádostí vyskytují. Více informací na
www.msmt.cz

ERGO
headhunting
Od listopadu 2008 působí
v oblasti cíleného vyhledávání
zaměstnanců nová společnost
ERGO HEADHUNTING - vznikla
vyčleněním headhuntingových
aktivit z personální agentury
Pragma, s cílem poskytovat
klientům ještě vyšší kvalitu a
profesionalitu služeb executive
search. Více na www.ergocz.cz

Statistické okénko
Aktuální míra nezaměstnanosti
v ČR: 4,3%
Průměrná hrubá mzda za
II. čtvrtletí 2008: 23 182 Kč
Aktuální počet CV v DTB
Pragma: 28 568 kandidátů
Přírůstek nově registrovaných
kandidátů v DTB Pragma za
10/2008: 1015 kandidátů

