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Csatlakozzon a csapatunkhoz
és dolgozzon velünk.

Az ön megbízható
állása Ausztriában

ÜDVÖZÖLJÜK
a Perner Group Holding GmbH-nál!
A vállalkozásról:

Indítson

most!

Ajánlatunk önnek:
ahatározatlan idejű szerződés
aátlagon felüli bérezés
abaleset – beteg – munkanélküliség
és nyugdíjbiztosítás

akarácsonyi pénz és szabadságpénz
(13.+14. Havi fizetés)

ahelyszíni segítségnyujtás,
kapcsolattartás

A Perner Group csoport 2008-ban lett alapítva és egész Ausztria területén
végzi az üzleti tevékenységét. A vállalat székhelye Salzburg városában található.
A személyzeti tanácsadóink tapasztaltan végzik a munkájukat és folyamatos
továbbképzésben részelsülnek a munkatársaink koordinálásával, munkahelyek
szervezésével kapcsolatosan.

A munkatársaink:
A Perner Group munkatársai egész Ausztrián belül a kompentenciájukról,
a megbizhatóságukról és tapasztalatukról híresek. Mindenki közülünk a
legjobbat próbálja nyújtani, a cég szolgálatában.
A professzionális együttműködés a munkatársak és a tanácsadóink között
hozzájárul a Perner Group folyamatos növekedéséhez, amely mára Ausztria
egyik legsikeresebb vállalatává nőtte ki magát. Ezt csak is az elégedett
munkatársaink teljesítményének köszönhet.

ahosszú távú foglalkoztatás
A tájékoztató prospektusunk tanulmányozása segít a biztos munkahelyével
kapcsolatos alapokat megérteni. A Perner Group megnyitja ön elött Ausztria
munkaerőpiacát és az ön közvetlen kapcsolattartója.
Megszervezzük a szállást, támogatjuk önt a bevetésein és körültekintő
en ellátjuk információval.

Wilfried Perner / ügyvezető igazgató

aÍgy indul az ön együttműködése
a Perner Grouppal

g előre megkap minden minden szükséges dokumentumot (munkaszerződés,

információ a munkavégzés helyéről, jellegéről, pontos kezdési időpont,
müszakvezető neve + telefonszáma, információ a szállásról stb…).
g kap egy munkaóra-nyilvántartó könyvet amiben vezeti a legdolgozott órák

számát és hetente aláiratja a helyi elöljárójával, majd azt nekünk emailben,
whatsappen, akár egy okostelefonról készített fotó formájában, vagy klasszikusan
faxon, esetleg postán elküldi. Itt nagyon fontos hogy az óranyilvántartórol készült
másolatot/fotót időben, a következő honap másodikáig (02.) küldjék el csatolva, az
arbeitszeit@pernergroup.com emailcímre, vagy a +43-664-8629934-es telefonszám
whatsapp applikációjára. A fizetésének részletes elszámolását havi szinten emailben küldjük önnek.
g heti szinten van lehetőség előleg kérésre, az előző heti órapapír (Stundenzettel)

bemutatásával, heti max. 250 EUR, ami majd a havi fizetésből kerül levonásra.
Jelezni az előleg kérelmet mindig kedd délig (12:00), szerdán megérkezik az ön
által megadott bankszámlára.
g szállást keresünk önnek a munkahely közelében és lefoglaljuk önnek. A szállás-

támogatási, és nappali támogatási netto összeget a fizetéssel együtt utaljuk, mindig
a hónap 15.-e elötti szerdai napon. A szállást díját ön egyenlíti ki helyben a bérbeadónak.

?

GYIK

Mikortól vagyok biztosítva és hogy kapom meg
a társadalombiztosítási kártyámat (E-Card)?
ön az elsö perctöl amint elkezd dolgozni a Perner Groupnál,
a Salzburgi SGKK biztosítónál van biztosítva.
g a társadalombiztosítási kártyáját az SGKK-nál lehet telefonon megrendelni:
+43-662-8889, elég a nevét és születési évét bediktálni, és a Perner Group címét,
(Vogelweiderstraße 44, 5020 Salzburg). Amint ide kiküldik az e-cardot,
a Perner Group továbbítja ezt önnek a szállásra postai úton.
g

Magyarországon is be vagyok biztosítva (E-106)?
g Az E-106-os nyomtatványt kell kitölteni amit a szerzödés mellett küldünk önnek, ez

fogja a magyarországi társadalombiztosítási ellátását biztosítani, így otthon is igénybe
veheti az orvosi szolgáltatásokat, amiért az SGKK biztosítása fog fizetni.

Hol találok adózással kapcsolatos információkat?
g Segítünk önnek és informáljuk önt kérdéseivel kapcsolatosan, hivatalos

forrásként pedig használja a www.bmf.gv.at/steuern, osztrák honlapot.

Lehetséges e a családomat külföldön társbiztosítással bebíztosítani?
g Itt is informáljuk önt kérésére, és a hivatalos forrás ezzel kapcsolatosan pedig a:

http://formulare.bmf.gv.at/service/formulare/inter-Steuern/wai/9999/Beih1.htm

Mi az az E301-es nyomtatvány és kii állítja ki?
g Az E301-es nyomtatvány igazolja a foglalkoztatási és biztosítási időszakot

ausztriában, amit munkaviszonyának megszünése után kérelmezünk az
Arbeitsmarktservice Salzburgnál és az otthoni címére küldjük ki.

Jó tudni

Mi az az L16-os nyomtatvány és ki állítja ki?

g autópálya matrica vásárlása kötelez Ausztriában,

árak 2018: 2-havi € 26,20 / éves matrica € 87,30

g Az L16-os nyomtatvány a járulékbefizetési igazolás, amit az éves fizetéséröl szóló

összegzéssel együtt direktben az osztrák adóhivatalnak küldjük.

g sebességhatárok:

autópalya: 130 km/h, autóút: 100 km/h, lakott területen: 50 km/h
Hasznos telefonszámok
Tüzoltóság 122

Telefonos asszisztencia 118877

Foglalkoztatási Szolgálat +43(0)662/8883

Rendörség 133

Autóklub autómentés ARBÖ 123

Adóhivatal +43(0)662/6380547000

Mentők 144

Osztrák autóklub autómentés ÖAMTC 120

Egészségbiztosítási pénztár +43(0)662/8889
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Mennyi szabadságom van?
g 5hét fizetett szabadságot kap munkaévre arányosan kiszámolva.

Az munkaév azzal a nappal kezdödik, amikor belépett a Perner Group-ba.

Barmikor elmehetek szabadságra?
g Nem! A szabadságot kérelmezni és előre egyeztetni kell ön és a Perner Group

között. Kérjük továbbá hogy a szabadságot helyben a foglalkoztató céggel is
egyeztesse le, hogy a mindenkori elöljárója is tisztában legyen a dologgal, és
megtudja tervezni a munkarendet, tudja hogy mikortól számíthat újra magára.

Alábbiakban egy konkrét példát lát, amely a helyes kitöltést ábrázolja:
g bal oldalt a hét napjai egymás alatt, emellett jobbra menve a sorban a délelötti

és délutáni müszakok von-bis (tól-ig) és utána az Std, az összesített napi munkaórák
száma. Az oszlop alján pedig a heti összeszámolt órák végösszege.
A második Std. nevü oszlop pedig a hivatalos szünnapokon való munka (ilyen 99%
nem fog elöfordulni), vagy az időjárás miatti leállások sávja, ha tehát itt a példában
rossz idö miatt szerdán délután csak 15-óráig tudott dolgozni, és az utolsó két órában
„Schlechtwetter“ miatt nem tudott dolgozni de ott volt az építkezésen, akkor ezt így
kell jelölni.
g fent jobbra az elsö négyzetben a foglalkoztató cég neve, alatta az ön neve helye.
g alul jobbra pedig az ön aláírása, és fontos bal oldalt alul az elöljáró/müszakvezetö
aláírása.

Muster / Stundenschein

Mi az a Zeitkonto?
g A Zeitkonto egy munkaórát gyüjtő számla, amelyre a túlóráit gyüjti a

Perner Group. A túlórának a többlet óradíja rögtön kifizetésre kerül, a túlórának
az alap óradíja pedig a Zeitkonto-ra megy, de maximálisan 60óráig gyülik,
és arra használ, hogy fizetett távollétet biztosítson.

Mi a teendő betegségnél vagy munkabeli balesetnél?
g Mindkét esetben munkaidő kezdés elött jelentse a személyi tanácsadójának az

esetet. Innentől számított 3 napon belül be kell nyújtania az orvostól a hivatalos
betegjelentést. Ha balesetet szenved munka közben, az önt foglalkoztató cég fogja
felvenni a baleseti jegyzőkönyvet és továbbítani az eljáró hatóságoknak, biztosítónak.

Kötelező e munkaruha viselete?
g Ausztriában kötelező a munkaruha viselete. Szakmánként más más előírások

vannak hatályban, ezekről a személyzeti tanácsadója fogja felvilágosítani önt!

Hogyan töltsem ki a munkaóra-nyilvántartó papírt
(Stundenschein/Stundenzettel)?
g A munkaóra-nyilvántartó papír alapján fizeti önt ki a Perner Group havonta, ezért

különös figyelemmel bánjunk vele, töltsük ki és küldjük el a Perner Group-nak
időben. A kitöltött Stundenzettel-ek beküldési határidejéről, módszereiröl, heti
rendszerességéröl már a fentiekben szó volt. Használják elektronikus az küldési
lehetőségeket, ne a postát használják ha lehet.

Stundenzettel
wöchentlich per

WhatsApp senden:
+43 664 86 299 34

www.pernergroup.com

Elérhetőség:
+43(0)662 870 175
bewerbung@pernergroup.com

Perner Group Holding GmbH
Vogelweiderstraße 44
A-5020 Salzburg
www.pernergroup.com
személyzeti tanácsadóink
közvetlen email címe:
dispo@pernergroup.com

Munkaóra-nyilvántartóról másolatokat/képeket
hetente küldjék a következő email címre:
arbeitszeit@pernergroup.com

