
PŘÍPRAVÁŘE PRO PROVOZ 
DŘEVĚNÝCH OKEN

DO NAŠEHO KOLEKTIVU PŘIJMEME:

Aktuálně  
přijímáme  
i další kolegy

 CO BUDE  
 VAŠÍ HLAVNÍ NÁPLNÍ? 
 
- zpracování montážní dokumentace
- zaměření stavebních otvorů na stavbě
- zpracování výrobní dokumentace
- koordinace průběhu přidělených zakázek 

 JAKÉ POŽADAVKY  
 JSOU PRO NÁS DŮLEŽITÉ? 
 
- min. ukončené střední vzdělání  
 technické směru (stavební obor výhodou)
- dobrá znalost PC 
 (zejména program Autocad výhodou,  
 případně jiný technický program)  
- technické myšlení
- řidičský průkaz sk. B podmínkou 
 

 KTERÉ VLASTNOSTI  
 U NÁS UPLATNÍTE? 
 
- pečlivost a smysl pro detail, aktivní přístup
- zodpovědnost a samostatnost
- ochotu neustále se vzdělávat

 PROČ SE VÁM U NÁS BUDE LÍBIT? 
 
- budete se podílet na zajímavých zakázkách 
- získáte stabilní práci 
- dostanete velmi dobré finanční ohodnocení  
 odpovídající dosahovaným výsledkům
- máme pro Vás zajímavé firemní benefity

Mgr. Šárka Matyášková

tel.: 727 941 689 
e-mail: personalni@pks.cz

ZAUJALA VÁS TATO POZICE?  
VÍCE INFORMACÍ K POZICI

PKS okna a.s.

Brněnská 126/38  |  591 01 Žďár nad Sázavou 
tel.: 566 697 161

www.pksokna.cz

Kdo nepoznal žabomyší války 
na pracovišti, má v zaměstnání 
dobrou partu a do práce se těší, 
může mluvit o štěstí. Mobbing, 
čili šikanu na pracovišti, zaží-
vá dle průzkumů každý šestý 
zaměstnanec v České repub-
lice. 
� Lenka Kopčáková

Kolegové a spolupracovníci, kte-
ří si tzv. sednou, dokáží vzájem-
ně respektovat své názory i chápat 
drobné nedostatky toho druhého. 
Když jeden z nich něco pokazí, dob-
ří parťáci mu třeba i vynadají, ale 
kolegu nenechají potopit… Jestli to 
máte takto nastavené na pracovišti, 
je to značka ideál. 

Pak jsou totiž i jiné zkušenosti. A 

kdo je poznal, nebo zrovna prožívá, 
může potvrdit, že to není nic příjem-
ného.

Může to potkat jak úplné nováč-
ky, kteří získali vysněné místo, ale i 
stávající zaměstnance. Hlavně ty, co 
něčím vybočují a útokům se neumí 
bránit.

Je to překvapující, ale skrytý teror 
na pracovišti, tzv. mobbing, zaží-
vá u nás dle průzkumů každý šestý 
zaměstnanec. Řada z nich to neu-
stojí a raději z práce odejde. V někte-
rých případech mohou oběti skončit 
až na psychiatrii…

Kdy šikana přechází
v diskriminaci

Bude-li pracovník soustavně 
zesměšňován a ponižován proto, 
jak chodí oblečen, že zrovna nevo-
ní, nebo na jeho způsobu práce 
kolegové neustále hledají chyby a 
negativa, je to mobbing.

Horší je, když šikana na pracoviš-
ti je zároveň projevem diskrimina-
ce. Pak již může člověk požádat o 
pomoc veřejného ochránce práv, 
tzv. ombudsmana.

Jedná se o případy, kdy je šikana 
motivována např. rasou, etnickým 
původem, národností, ale i pohla-
vím, věkem, sexuální orientací, 

zdravotním postižením, nábožen-
ským vyznáním či světovým názo-
rem. Diskriminační obtěžování 
oběti probíhá např. formou rasis-
tických urážek, či zesměšňováním 
zdravotního postižení, či sociální 
úrovně apod. 

Tichý manipulátor
Někdy i v úplně malém kolekti-

vu stačí jeden tzv. tichý manipulá-
tor, který se tváří jako kamarád, ale 
přímo se vyžívá v těžkostech nebo 
neúspěších vytipované oběti. Sta-
ví se jí jako přítel a ponouká oběť 
ke krokům, o nichž ví, že v jejich 
důsledku bude oběť ještě více trpět.

Smutné je, když si skupina 
vyhlédne např. nováčka, nebo sla-
bého či znevýhodněného jedince. 
Neustále jej peskuje, a nebo polo-
hlasně pomlouvá - jako že nic, ale 
aby slyšel…. Cíleně snižuje jeho 
sebevědomí. Byť se tento pracov-
ník sebevíc snaží, je stále středem 
pomluv, a hlavně je sám: při práci, 
obědě či kolektivních akcích. Stále 
na sebe slyší zesměšňující poznám-
ky... Někdy dokonce tito povede-
ní kolegové na svoji oběť nasazují 
u šéfů, a postarají se, aby vedoucí 
věděl o všech jejich chybách… 

 (Pokračování na str. 10)
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