
REFFERAL PROGRAM 
 
V Skupine ENGIE neustále hľadáme nových kolegov do jednotlivých tímov.  
Nájsť vhodného kandidáta však nie je jednoduché, najmä ak nám okrem nevyhnutných 
odborných predpokladov záleží aj na tom, aby s nami noví kolegovia zdieľali aj naše 
hodnoty a princípy.  
Aby to, ako sa hovorí, cvaklo, aby zapadol, aby sme pokiaľ možno od prvých dní cítili vzájomnú 
dôveru a pohodu, ktoré sú tak potrebné pre tímovú spoluprácu. 
  
Preto sa vedenie spoločností Skupiny ENGIE rozhodlo s prosbou o pomoc osloviť práve 
vás, našich zamestnancov.  
Z vlastných skúseností viete najviac o firme, v ktorej pracujete a zároveň aj o kandidátovi, 
ktorého sa rozhodnete odporučiť.  
Na stránke www.engie.sk v časti Kariéra/Aktuálne pracovné ponuky nájdete každú voľnú 
pracovnú pozíciu a máte šancu aktívne sa zapojiť do procesu jej obsadenia. 
  
Vami odporučený kandidát bude zaradený do výberového procesu za rovnakých 
podmienok ako všetci ostatní kandidáti. V prípade, ak sa vo finále stane naším kolegom, 
svojím pracovným výkonom počas skúšobnej doby nás presvedčí, že bol tou správnou voľbou 
a zároveň prejaví aj on/ona záujem pokračovať v spolupráci, 

odmeníme Vás finančným bonusom vo výške 500 €! 
  
A ako na to? 

1. Prečítajte si pozorne charakteristiku obsadzovanej pracovnej pozície 
a požadované odborné a osobnostné predpoklady na jej výkon. 

2. V prípade, ak poznáte človeka, ktorý by bol vhodným kandidátom spĺňajúcim zadané 
odborné a osobnostné požiadavky: 

• dajte mu informáciu o voľnej pracovnej pozícií u nás; 

• požiadajte ho, aby v prípade záujmu zareagoval zaslaním životopisu priamo cez 
inzerovanú pracovnú pozíciu a zároveň poslal na emailovú adresu hr.sk@engie.com 

o názov a referenčné číslo pracovnej pozície, o ktorú sa kandidát uchádza 
o meno a priezvisko zamestnanca Skupiny ENGIE, ktorý ho ako kandidáta 

odporučil 
o čestné prehlásenie kandidáta, že sa v prípade prijatia do zamestnania 

nedostane pri výkone práce na danej pracovnej pozícii do konfliktu záujmov 

• zároveň Vy, ako človek, ktorý kandidáta odporúča, pošlete na emailovú adresu 
hr.sk@engie.com   

o meno kandidáta a názov a referenčné číslo pracovnej pozície, na ktorú ste ho 
odporučili 

o krátky popis, prečo ste odporučili práve tohto kandidáta, odkiaľ poznáte jeho/ 
jej pracovné a ľudské kvality, prečo si myslíte, že práve tento kandidát by mal 
byť novým členom ENGIE tímu... 

o  vaše čestné prehlásenie, že sa v prípade prijatia odporučeného kandidáta do 
zamestnania nedostanete pri výkone práce do konfliktu záujmov 

• až po spárovaní informácie od vás a kandidáta budete zaradený do Referral 
programu. 

3. Ak bude váš kandidát vo výberovom procese úspešný a jeho/jej pracovný pomer 
bude pokračovať aj po skúšobnej dobe, finančnú odmenu vo výške 500 € 
dostanete vyplatenú najneskôr spolu so mzdou za mesiac nasledujúci po mesiaci, 
v ktorom odporučenému kandidátovi skončí skúšobná doba. 
(Príklad: Ak kandidátovi vznikne pracovný pomer 1.1. a jeho skúšobná doba skončí 
31.03., tak svoj Referral bonus dostanete vyplatený najneskôr spolu so mzdou za 
mesiac apríl, t.j. začiatkom mája.)   

  
Dôležité! 

1. Aby sme predišli možnému konfliktu záujmov, nie je uvedeným spôsobom možné 
odporučiť na voľnú pracovnú pozíciu príbuzného a známeho v prípade, ak by išlo 
o voľnú pracovnú pozíciu v priamej podriadenosti alebo nadriadenosti zamestnanca 
podávajúceho návrh. 

http://www.engie.sk/
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2. Finančnú odmenu nie je možné vyplatiť zamestnancom oddelenia ľudských zdrojov, 
štatutárom a členom vedenia spoločností Skupiny ENGIE a tým zamestnancom, ktorí o 
obsadení voľnej pracovnej pozície finálne rozhodujú (priamy nadriadený, riaditeľ 
divízie...). 
Tip na vhodného zamestnanca je ale samozrejme aj od nich za dodržania všetkých 

pravidiel vítaný      .  

  
Veríme, že sa nám aj vďaka vám podarí rozširovať naše rady o kvalitných, proaktívnych a 
odborne zdatných ľudí plných elánu, dobrých nápadov a pozitívneho myslenia!  
 
 
Dominika Hippová 
Manažér ľudských zdrojov 
 


