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Při hledání nového zaměstnání se 
spousta lidí dívá také na to, jaké kromě 
platu nabízí zaměstnavatel benefity.

Home office - jedním z významných 
plus je možnost práce z domova. Na tu 
si spousta lidí zvykla během řádění viru 
covid-19 a valná většina by se jí jistě 
nejraději nevzdávala. 

Flexibilní pracovní doba - spous-
ta zaměstnavatelů si je také vědoma 
toho, že pevná pracovní doba není pro 
každého a že ne u každé práce je potře-
ba. Někde je potřeba spíš mít výsledky 
než sedět za stolem přesně 8 hodin.

Sick days -  čím dál častěji se objevu-
jící benefit. Jedná se obvykle o něko-
lik dní volna navíc, které se využívají 
k zotavení z krátkodobé nemoci. Nebo 
je lze využít pro krátkodobé a rychlé 
vyléčení z přicházející nemoci. Zaměst-
navatelé je do určité míry proplácí 
podobně jako dovolenou, ale nejedná 
se o čerpání nemocenské.

Kurzy, semináře, jazykové školy - 
Velmi populárními se v poslední době 
staly kurzy zaměřené na vzdělávání 
a seberozvoj zaměstnanců, a tak není 
divu, že zaměstnavatelé začali nějakou 
tu lekci či přednášku zdarma nabí-
zet. Lidé, kteří se rádi zlepšují v tom, 
co dělají, totiž ocení proplacení kurzu 
mnohem více než například firemní 
produkty zdarma. 

Wellness - S odpočinkem a regene-
rací nejednomu zaměstnanci po nároč-
ném pracovním procesu jistě takový 

Benefity, které lákají nové zaměstnance
bazén či vířivka pomůže. Navíc některé 
procedury mohou předcházet nemo-
cem a zabránit syndromu vyhoření. 

Spokojený a odpočinutý zaměstna-
nec pak navíc je ve své práci mnohem 
efektivnější.

Stravenky a slevové karty - Někte-
ré firmy svým zaměstnancům dělají 
také například radost slevovými kar-
tami do posiloven, nabízí jim výrazné 
slevy na produkty jejich společnosti 
či partnerských firem. Stravenky jsou 

dnes již téměř úplnou samozřejmostí. 
Zaměstnavatelé také velmi rádi „své 
lidi“ ocení dárky k narozeninám či 
odměnou za každý odpracovaný rok 
ve firmě (poukazy, dárkové koše,…) 
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