POZOR !!! NAVÍC JEDNORÁZOVÁ cílová prémie 1000 Kč pro KAŽDÉHO
zaměstnance při splnění podmínek (všechny dny práce + sjednaný
výkon v požadované kvalitě)

NABÍDKA CHMELAŘSKÝCH STŘEDISEK (farem)
Volná místa se v průběhu náboru mohou měnit !!!
Chmelařské
středisko

Datum odjezdu

Dny PRÁCE

PRŮMĚRNÁ hrubá odměna

Dny POBYTU

Hod práce
denně

Počet
studentů

kde budete
pracovat

bude upřesněno
cca 5 dní před
odjezdem na
brigádu

za jak dlouho byste v průměru měli práci
zvládnout, počítejte s natažením, může
být špatné počasí, také záleží jak
rychle budete navěšovat

závisí na vašem PRACOVNÍM VÝKONU A
POČASÍ … rozdíly lze vidět ve mzdách, které
si vydělali studenti v minulých letech

dny práce + den
příjezd + den
odjezd

počet hodin
práce v rámci
směny

kolik vás je
na farmě

ROČOV
(u Loun)

12. - 13.4.2018

14,5 -15 dnů práce

Průměrná hrubá odměna
11 500 Kč
(závisí na vašem pracovním výkonu)

17 dnů

10 hod

18

Výdělky v předchozích letech

kolik si studenti vydělali hrubého (max-min výdělek/dny práce)

2017

15 280 Kč - 9 600 Kč za 14 dnů práce

2016

14 620 Kč - 9 095 Kč za 13,5 dne práce

2015

11 300 Kč - 8 020 Kč za 11 dne práce

2014

13 465 Kč - 9 245 Kč za 14,5 dne práce

2013

11 225 Kč - 9 530 Kč za 13 dnů práce

V případě, že můžete podepsat daňové prohlášení a uplatnit slevu na dani (tj. neuplatňujete ji v dubnu/květnu u jiného zaměstnavatele) - budete
mít nulové daně!!! Sociální ani zdravotní pojištění se z dohody na jarní chmel neodvádí !!!
ZDARMA doprava tam/zpět + ubytování. Hradíte si pouze příspěvek na celodenní stravu 40 Kč/den, ten je vám při výplatě stržen z
odměny. Výplatu dostanete na ruku na konci brigády.
V tabulce odměňování na dohodě o provedení práce máte uvedené normy, do kterých se můžete svým pracovním výkonem dostat a kolik si můžete
hrubého vydělat.
Studenti, kteří jedou na plošiny poprvé, se většinou dostanou jednu normu pod tu nejvyšší. Záleží jen na vaší šikovnosti, v jaké normě budete.
Příklad výpočtu vaší hrubé odměny !!!
Jste šikovní, jde vám to, jedete rychle.

Nedaří se vám dobře a rychle navěšovat.

Pracujete 14 dnů, váš celkový výkon je 61 600 dr/os

Pracujete 14 dnů, váš celkový výkon je 51 800 dr/os

61 600 drátků: 14 dní práce = 4 400 drátků/os/den

51 800 drátků: 14 dní práce = 3 700 drátků/os/den

Dostali jste se dle tabulky odměňování do sazby 0,24 Kč/dr.

Dostali jste se dle tabulky odměňování do sazby 0,20 Kč/dr.

61 600 drátků x 0,24 sazba = 14 784 Kč hrubého za 14 dnů

51 800 drátků x 0,20 sazba = 10 360 Kč hrubého za 14 dnů

plus prémie 1000 Kč … tj. hrubého 15 784 Kč

prémie 0 Kč … tj. hrubého 10 360 Kč

