
 

 

  

POZNÁTE ŠIKOVNÝCH ĽUDÍ? 
TAK ICH K NÁM ODPORUČTE! 

 
ZÍSKAJTE BONUS ZA ODPORUČENIE 

250 € v hrubom a po splnení podmienok 

PODMIENKY PRE ZÍSKANIE BONUSU 
1. Odporúčaný kandidát nie je bývalým zamestnancom 

spoločnosti Jaguar Land Rover Slovakia. 
2. Odporúčaný kandidát zotrvá v pracovnom pomere s Jaguar 

Land Rover Slovakia po ukončení 3-mesačnej skúšobnej 
doby. 

 
AKO NA TO?   
3. Kandidát a zamestnanec vyplnia údaje do dotazníka (časť 1 

a časť 2). 
4. Zamestnanec dá 1. časť dotazníka potenciálnemu 

kandidátovi a 2. časť odovzdá HR Direct v spoločnosti Jaguar 
Land Rover Slovakia do 31.5.2019. 

5. Odporúčaný kandidát bude pozvaný na osobný pohovor, 
pričom na stretnutie prinesie vyplnenú 1. časť dotazníka. 

 

 
                                                                      DOTAZNÍK – časť 1 - PRE KANDIDÁTA 

Meno a priezvisko kandidáta:                    .................................................................................................................................................................. 

Telefónne číslo a/alebo email:                   ................................................................................................................................................................. 

Preferovaná pozícia:    .................................................................................................................................................................    

Meno a priezvisko zamestnanca:              ................................................................................................................................................................. 

Telefónne číslo a/alebo email:                ................................................................................................................................................................. 

Svojím podpisom potvrdzujem, že: 

a) mi bolo zo strany spoločnosti Jaguar Land Rover Slovakia s.r.o., so sídlom: Vysoká 2/B, 811 06 Bratislava, IČO: 48 302  392 (ďalej len „JLR Slovakia") poskytnuté vyhlásenie o ochrane 

osobných údajov, vrátane informácií o mojich právach v súvislosti s týmto spracúvaním, a že som sa s nim oboznámil(a); 

b) že zamestnanec JLR Slovakia uvedený v tomto formulári je oprávnený poskytnúť vyššie uvedené  osobné údaje len spoločnosti JLR Slovakia. 

Dátum: ......................................                                                                     Podpis kandidáta: ................................................ 

Dátum: ......................................                                                                     Podpis zamestnanca: ......................................... 

 

 

 

 

 

 

DOTAZNÍK – časť 2 - PRE ZAMESTNÁVATEĽA 

Meno a priezvisko kandidáta:                   ................................................................................................................................................................... 

Telefónne číslo a/alebo email:                  .................................................................................................................................................................. 

Preferovaná pozícia:                .................................................................................................................................................................. 

Meno a priezvisko zamestnanca:             .................................................................................................................................................................. 

E-mail zamestnanca:                                   .................................................................................................................................................................. 

Svojím podpisom potvrdzujem, že: 

a) mi bolo zo strany spoločnosti Jaguar Land Rover Slovakia s.r.o., so sídlom: Vysoká 2/B, 811 06 Bratislava, IČO: 48 302  392 (ďalej len „JLR Slovakia") poskytnuté vyhlásenie o ochrane 

osobných údajov, vrátane informácií o mojich právach v súvislosti s týmto spracúvaním, a že som sa s nim oboznámil(a); 

b) že zamestnanec JLR Slovakia uvedený v tomto formulári je oprávnený poskytnúť vyššie uvedené  osobné údaje len spoločnosti JLR Slovakia. 

Dátum: ......................................                                                                     Podpis kandidáta: ................................................ 

Dátum: ......................................                                                                     Podpis zamestnanca: ......................................... 



 

PODMIENKY PRE ZÍSKANIE BONUSU 

 
VÝŠKA BONUSU 
Bonus za odporučenie je vo výške 250€ v hrubom za jedného odporúčaného kandidáta. Tento bonus je vyplatený 
jednorázovo v najbližšom možnom výplatnom termíne po ukončení skúšobnej doby (skúšobná doba sa predlžuje o čas 
prekážok na strane zamestnanca - odporúčaného kandidáta). Platba bonusu podlieha zdaneniu a odvodovej povinnosti 
do sociálnej a zdravotnej poisťovne v súlade so slovenskou legislatívou. 
 
PODMIENKY PRE VYPLATENIE BONUSU 
Kandidát musí so spoločnosťou Jaguar Land Rover Slovakia uzavrieť pracovnú zmluvu na výrobnú pozíciu triedy A až B 
a T (Rekvalifikant) so začiatkom pracovného pomeru do 31.7.2019 a zotrvá v spoločnosti po ukončení skúšobnej doby. 
 
VYLÚČENÝ Z NÁROKU NA BONUS  

 Zamestnanec, ktorý odporučí kandidáta, pri ktorom už prebieha výberový proces. 

 Zamestnanec, ktorý odporučí kandidáta, ktorého už v minulosti odporučil iný zamestnanec. 

 Zamestnanec, ktorý odporučí kandidáta, nesmie byť jeho budúcim priamym nadriadeným. 

 Zamestnanec, ktorý odporučí interného kandidáta. 

 Zamestnanec, ktorý odporučí kandidáta, ktorý ukončil pracovný pomer s Jaguar Land Rover Slovakia v priebehu 

posledných 12 mesiacov od dátumu odporučenia. 

 Zamestnanec oddelenia HR spoločnosti Jaguar Land Rover Slovakia. 
 

Akákoľvek spolupráca medzi zamestnancami s cieľom oklamať, získať neoprávnenú platbu alebo obísť vyššie 
uvedené obmedzenia sa bude brať vážne a môže viesť k disciplinárnemu konaniu, prípadne až k rozviazaniu 
pracovného pomeru so spoločnosťou Jaguar Land Rover Slovakia. 

 
 

  

POKYNY PRE KANDIDÁTA 

 Prosíme, uveďte na prednej strane informáciu, o ktorú pracovnú pozíciu máte záujem. 

 Kontaktuje konzultanta náboru na bezplatnej infolinke 0800 700 800.  

 Zaregistrujte sa do databázy uchádzačov po tom, čo vám náborový konzultant pošle e-mail. 

 Očakávajte, že vás bude kontaktovať náborový konzultant s cieľom zistiť, aké sú vaše doterajšie pracovné 
skúsenosti, prípadne o aký typ práce by ste mali záujem. V prípade, že náborový konzultant bude mať pre vás 
vhodnú pracovnú pozíciu, pozve vás na osobný pohovor.  

 Odovzdajte vyplnenú a podpísanú 1. časť tohto dotazníka na osobnom pohovore náborovému konzultantovi.  

 Údaje na oboch častiach (1 a 2) dotazníka musia byť zhodné. 
 

 

 

 

 
 

POKYNY PRE ZAMESTNANCA 

 Prosíme, uveďte na prednej strane dohto dotazníka, o ktorú výrobnú pracovnú pozíciu má vami odporučený 

kandidát záujem. 

 Vyplňte 1. a 2. časť dotazníka, podpíše ju a dajte ju podpísať aj odporúčanému kandidátovi.  

 Poskytnite kandidátom Vyhlásenie o ochrane osobných údajov, ktoré je k dispozícii na Zamestnaneckom portále  
a v Zamestnaneckých centrách 

 1. časť dotazníka/formuláru odovzdajte kandidátovi. 

 2. časť dotazníka/formuláru vložte do obálky, zalepte ju a vhoďte ju do boxu označeného ako HR Direct 
nachádzajúceho sa v Zamestnaneckom centre. Na obálku uveďte názov KANDIDÁT. 

 Údaje na oboch častiach (1 a 2) dotazníka musia byť zhodné. 
 


