Bližší informace naleznete na intranetu
společnosti O2 v sekci Zaměstnanci.

Průvodce
výhodami
našich zaměstnanců

Chceme vám pomoci zorientovat se v nabídce beneﬁtů,
které můžete jako zaměstnanec O2 využít. Přinášíme
jednoduchého kapesního průvodce, ve kterém jsou
všechny výhody přehledně uspořádány.

Jak výhody čerpat, zjistíte na ﬁremním intranetu v sekci Odměňování a beneﬁty.
Podrobnosti k podmínkám využití zaměstnaneckých beneﬁtů a výhod najdete také
ve vnitřních předpisech nebo Podnikové kolektivní smlouvě.

O2 produkty
Produkty O2 pro vás

Zaměstnanecké volání

Další výhody

• Neomezené volání, SMS a internet

• Body do O2 Knihovny

v rámci ČR a v zóně EU

Produkty O2 pro vás

Produkty O2 pro vaše blízké

• Fixní internet

• Až 7× SIM karta s možností

• O2 TV
• Pevná linka

Pevná linka od 199 Kč měsíčně

Zaměstnanecké volání

Zaměstnanecký tarif VIVA 84 Kč měsíčně
Příspěvek na mobilní telefon až 7 200 Kč na 2 roky

Produkty O2 pro vaše blízké

Svým přátelům a známým můžete nabídnout
naše produkty s úsporou až 4 700 Kč měsíčně

Další výhody

200 bodů do O2 Knihovny každý měsíc
Extra výhody až 50 % u našich partnerů

• Extra výhody

• Příspěvek na mobilní telefon

• Bezdrátový internet

Internet od 199 Kč měsíčně, O2 TV od 199 Kč měsíčně

neomezeného volání či mobilního
internetu – O2 Family
• Zvýhodnění na internet, O2 TV či volání
v rámci programu O2 Z první ruky

Podrobnosti o cenách naleznete na ﬁremním intranetu v sekci Telekomunikační produkty a služby.

Výběrové beneﬁty – kafeterie

18 000 bodů ročně na:

Hodnota jednoho bodu odpovídá 1 Kč nebo 0,8 Kč v závislosti na druhu
čerpaného beneﬁtu. Bližší informace naleznete na ﬁremním intranetu.

Produkty a služby O2

Kulturní aktivity

Plaťte faktury, ﬁlmy v O2 Videotéce, kredit do O2
Knihovny, zboží z O2 Prodejen či O2 Operativní
leasing prostřednictvím bodů v kafeterii.

Nakupte vstupenky do divadla,
kina či na koncerty

Finanční beneﬁty
Přispívejte si na penzijní, životní
či havarijní pojištění

Rekreace
a sportovní aktivity

Příspěvek na mateřskou
školu a hlídání dítěte

Odpočiňte si v lázních, sportovních, relaxačních
či ﬁtness centrech nebo jeďte na dovolenou

Vzdělávání
a jazykové kurzy
Investujte do svého vzdělání nad rámec
standardního profesního rozvoje

12 500 bodů Relax
Nadstandardní
zdravotní péče
Stomatologie, optika, wellness,
masáže a další

Pro zaměstnance
se zdravotním postižením

Pracovní a osobní život
Volný čas
• 5 týdnů dovolené
• Možnost neplaceného volna po domluvě

Zdraví
• 3 sick days (2 dny s náhradou
75 % průměrného výdělku, 1 den
s náhradou 50 % průměrného výdělku)
• Dobrovolná očkování proti chřipce
• Na vybraných lokalitách masáže přímo
na pracovišti

Placená volna

Rodina a osobní život

• 1 den při narození dítěte

• Příspěvek až 8 000 Kč při návratu

• 1 den v 1. školní den dítěte
• 2 dny na vlastní svatbu
• 4 dny na péči o blízkého s průkazem ZTP
• 4 dny pro rodiče samoživitele pečující o dítě do 15 let
• Další dny při řešení obtížných životních situací

z rodičovské dovolené do 1 roku dítěte
• Homeworking

Vzdělávání a rozvoj
Kurzy a workshopy

Rozvojové programy

• Experts as trainers

• Speciální rozvojové programy

Učte se nové věci od svých kolegů

• Setkání s inspirativními osobnostmi
Setkávejte se s odborníky z jiných ﬁrem a neziskových organizací

• Workshopy v O2 HUB
Rozvíjejte se v různých oblastech pracovního
i osobního života pomocí praktických seminářů

• Online kurzy
Vzdělávejte se online prostřednictvím interní Virtuální univerzity
či speciálních externích vzdělávacích kurzů

Internship pro studenty vysokých škol,
Graduate pro absolventy,
Leader pro začínající manažery

• Odborné vzdělávací moduly
Individuální rozvoj v oblasti měkkých dovedností

• O2 Tipy pro váš rozvoj
Inspiraci načerpáte v našem newsletteru

• Jeden den se zákazníkem
Poznávejte, jak fungují kolegové z útvarů
v přímém kontaktu se zákazníkem

Mentoring
• Mentor programů Nadace O2
Rozvíjejte se jako mentoři programů podporovaných Nadací O2

• Firemní a meziﬁremní mentoring
Získejte zkušenosti od manažerů a profesionálů od nás i z jiných ﬁrem

Podrobnosti naleznete na ﬁremním
intranetu v sekci Vzdělávání a rozvoj.

Akce pro zaměstnance

Soutěže a motivační programy

Dny zdraví

Podporujeme výkon a motivaci našich zaměstnanců
prostřednictvím soutěží o zážitky a ceny

Radíme se s lékaři a odborníky na zdravý
životní styl přímo na pracovišti a pro
dobrovolné dárce pořádáme pravidelné
odběry krve

Teambuildingy a sportovní hry

Snídaně se zaměstnanci

Táhneme za jeden provaz a bavíme se i mimo práci
Seznamujeme se s novinkami
ve společnosti na pravidelných snídaních
s TOP managementem

Family days
Užíváme si dny plné zábavy i s našimi blízkými

Vánoční party
Slavíme společně Vánoce
a konec roku na velké party

Další výhody
Firemní stravování
Na stravenky v hodnotě 105 Kč O2 přispívá 65 Kč

Výhodné nákupy
Využijte až 50% slev u našich partnerů

Slevová karta na pohonné hmoty
Tankujte výhodněji u čerpacích stanic Shell

O2 Operativní leasing
Výhodné podmínky v rámci programu O2 Operativní leasing

