
Doplňte  
náš tím!

w
w

w
.p

er
ne

rg
ro

up
.c

om

SVK



Wilfried Perner / Výkonný riaditeľ  

Spoločnosť: 
Skupina bola založená v roku 2008 a pôsobí po celom Rakúsku.
Spoločnosť sídli v meste Salzburgu. Naši kvalifikovaní
manažéri ľudských zdrojov sú skúsení a sú neustále školení  
v konzultáciách a starostlivosti o našich zamestnancov. 
 
Naši zamestnanci:
Zamestnanci spoločnosti Perner Group sú u spoločností v celom  
Rakúsku známi pre kompetentnosť, spoľahlivosť a skúsenosti.  
Každý z nás sa zaviazal poskytovať to najlepšie v službách  
spoločnosti. Dobre fungujúca spolupráca medzi zamestnancami  
a personálnym manažmentom významne prispieva k trvalému  
rastu spoločnosti Perner Group Holding GmbH!
Iba službou našich spokojných zamestnancov sa 
spoločnosť Perner Group sa stala jednou z 
najúspešnejších spoločností v Rakúsku.  
 
Staňte sa aj vy súčasťou našej  
kmeňovej pracovnej sily!

PONÚKAME VÁM:
ZAČNITE HNEĎ!

• neobmedzená 
rakúska zmluva o 
poskytovaní služieb 

• nadpriemerné 
odmeňovanie

• úrazové, zdravotné, 
dôchodkové poistenie 
a poistenie v 
nezamestnanosti 

• dovolenkový a 
vianočný bonus 
(13. + 14. plat)

• podpora a  
pomoc na  
mieste 

• dlhodobé 
zamestnanie

Už pri čítaní tejto brožúry máte základy pre svoju budúcnosť so zaisteným  
pracovným miestom. Spoločnosť Perner Group pre vás otvára trh práce  
v Rakúsku a je váš priamy kontakt: Pomôžeme vám pri hľadaní bývania  
a podporíme vás vo vašich aktuálnych pracovných úlohách. Ďalej by sme  
vás radi informovali o možnostiach kariérneho rastu.

SRDEČNE VITAJTE u spoločnosti 
Perner Perner Group Holding GmbH!



Tvrdé fakty o Rakúsku

• VPovinnosť mať diaľničnú známku na diaľniciach a rýchlostných komunikáciach: 
2-mesačná alebo ročná diaľničná známka  
Aktuálne ceny nájdete na adrese: www.asfinag.at/maut-vignette/vignette 

• Najvyššie rýchlosti: 
Diaľnice 130 km/h / mimo obec 100 km/h / v obci 50 km/h 

• Mena: 
Euro (EUR) – aktuálne výmenné kurzy nájdete na:  
www.oenb.at/zinssaetzewechselkurse

Požiarny zbor 122

Polícia 133

Záchranná služba 144

Telefónne informácie 118877  

Poruchová služba ARBÖ 123 

Poruchová služba ÖAMTC 120

AMS (služba zamestnanosti) +43(0)662/8883 

Daňový úrad  +43(0)662/6380547000 

SGKK (zdravotné poistenie) +43(0)662/8889

Dôležité telefónne čísla

• Dostanete od nás vopred všetky potrebné dokumenty, ako napr.  
pracovnú zmluvu, údaje o prenesení a nasadení. 

• Dostanete od nás pred alebo krátko po nástupe do práce knihu hodín.  
Tieto pracovné výkazy musia byť vyplnené týždenne, podpísané vedúcim  
a nám odoslané e-mailom, faxom, cez WhatsApp alebo poštou. 

• Es Je možné získať týždenne zálohu (zrážka) – 
ale iba ak už máme pracovné výkazy z predchádzajúceho týždňa. Výška 
je maximálne 250 EUR/týždeň a MUSÍ sa objednať do stredy do 12 hodín. 
Záloha sa prevedie na váš bankový účet. 

• DieRezervujeme pre vás ubytovanie. Úradný príspevok na nocľažné prevádzame 
vždy so mzdou, miestnosť potom platíte zodpovedajúcim spôsobom na mieste. 

• Je mimoriadne dôležité, aby boli všetky hodiny na konci mesiaca presne (do 2. 
nasledujúceho mesiaca) predložené v našej kancelárii. Mzdy sa prevádzajú 
mesačne k 15., je tiež možné mzdu previesť do vašej domovskej krajiny. 
Výplatné lístky sa posielajú mesačne e-mailom alebo poštou vám domov,  
z logistických dôvodov nie je možné odoslať tieto výplatné lístky do vášho  
ubytovacieho zariadenia.

Takto začína spolupráca so 
spoločnosťou Perner Group



?Najčastejšie otázky
Od kedy budem mať zdravotné poistenie a ako môžem získať svoju E-Card?
• V spoločnosti Perner Group máte od prvej hodiny od začiatku práce 

zdravotné, dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti u spoločnosti 
Salzburger Gebietskrankenkasse (SGKK). 

• In V Rakúsku dostanete kartu zdravotného poistenia, E-Card, o ktorú možno  
požiadať u spoločnosti SGKK. Volanie na tel. +43(0)662/8889 a oznámenie 
vášho mena a dátumu narodenia sú tu postačujúce. Uveďte, prosím, našu  
adresu (Perner Group Holding GmbH, Vogelweiderstraße 44, 5020 Salzburg).  
E-Card bude odoslaná do niekoľkých dní a potom ju odošleme k vám. 

Som tiež poistený v mojom domovskom štáte (E106)? 
• Aby ste boli poistení vo svojej domovskej krajine, žiadame vás o  

oznámenie vašich poistných údajov (meno a adresa poisťovacej inštitúcie),  
aby ste mohli požiadať o formulár E106 u spoločnosti SGKK. 

Ako urobím daňové vyrovnanie?
• Odporúča sa, aby ste ku koncu roka urobili daňové priznanie. 

Preto je vhodné viesť si denník jázd, ktorý vám radi potvrdíme.
• Informácie o daňovom priznaní nájdete na adrese  

www.bmf.gv.at/steuern

Čo je to E301 a kto ju vystavuje?
• E301 slúži ako dôkaz dôb poistenia a zamestnania 

v Rakúsku, bude o ňu po skončení zamestnania nami požiadané u služba 
zamestnanosti v Salzburgu a poslané na vašu adresu bydliska. 

Čo je to L16 a kto ju vystavuje?
• L16 je doklad o zdaniteľnom základu rozhodnom pre príspevky (ročný výplatný 

lístok), bude priamo nami predané inštitúcii zdravotného poistenia alebo 
finančnému úradu. 

Ako môžem poistiť svoju rodinu v zahraničí?
• V podstate je spolupoistenie vašej rodiny v Rakúsku 

možné. Bližšie informácie a formulár na vyplnenie nájdete na adrese  
http://formulare.bmf.gv.at/service/formulare/inter-Steuern/wai/9999/Beih1.htm 

Kedy mám v Rakúsku nárok na dávky v nezamestnanosti?
• Aby ste v Rakúsku získali dávku v nezamestnanosti, musíte za posledné 2 roky 

pracovať celkovo 52 týždňov (nie nepretržite) v rámci povinného poistenia.  
Okrem toho musíte mať v Rakúsku trvalé bydlisko. Každodenná pripravenosť  
na prijatie práce musí byť z vašej strany zaručená. 



?

Posielajte 
hodinové lístky
týždenne prostredníctvom 

služby WhatsApp:  
+43 664 86 299 34

Najčastejšie otázky
Koľko dovolenky mám?
• Dostanete 5 týždňov platenej dovolenky podielovo na pracovný rok. Pracovný  

rok začína v deň, kedy do spoločnosti nastúpite. 

Môžem ísť na dovolenku, kedy chcem?
• Nie! Dovolenka sa musia vždy dohodnúť medzi vami a spoločnosťou Perner Group. 

Žiadame vás, aby ste si vždy dovolenku také vždy dohodli u zamestnávajúcej spoločnosti, 
aby mohlo byť zaručené bezproblémové ďalšie zamestnanie. 

Ako sa chová môj nárok na dovolenku, keď podlieham BUAK?
• Fond pre dovolenky a odstupné pracovníkov v stavebníctve (BUAK) poskytuje služby, 

ktoré sú upravené zákonom o nároku na dovolenku a odstupné pre robotníkov v 
stavebníctve (BUAG). Ďalšie informácie je možné získať priamo na horúcej  
linke BUAK +43(0)5795 792700

Čo mám robiť, keď som chorý alebo v prípade pracovného úrazu?
• V prípade úrazy alebo choroby, prosím, kontaktujte bezodkladne pred začiatkom služby 

svojho príslušného personálneho manažéra. Práceneschopnosť musí byť ohlásená do 3 
dní. V prípade pracovného úrazu je zamestnávajúca spoločnosť povinný vyplniť správu o 
úraze a postúpiť ju AUVA. 

Potrebujem pracovný ochranný odev?
• V Rakúsku je potrebné nosiť pracovné odevy vhodné pre stavbu. Patrí sem napr. 

pracovná bunda, pracovné nohavice, ochranná prilba a bezpečnostná obuv S3. Rôzne 
predpisy o ochrannom odevu sa vzťahujú na mnohé odvetvia, o nich budete vopred 
informovaní našimi personálnymi manažérmi.

Ako musím vyplniť hodinový lístok a kde ho musím odovzdať?
• Hodinový lístok je hotovosť a malo by sa s ním tak zaobchádzať! Aby 

bolo možné zabezpečiť presnú výplatu mzdy 15. dňa nasledujúceho mesiaca, je 
nevyhnutné. Aby nám boli hodinové lístky vždy predané v pondelok nasledujúci 
týždeň do kancelárie (fax, e-mail, WhatsApp, pošta). Na konci mesiaca nám musia  
byť všetky hodinové lístky zaslané najneskôr do 2. (nasledujúceho mesiaca). 
 
Vyhnite sa dlhej pošte: Uprednostnite elektronický prenos!
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Vaše kontaktné osoby:

Stefan Aigner
in company since 2009

Mag. Lisa Schmidinger
in company since 2013 

Alexander Eder
in company since 2008

Eva Schwaiger
in company since 2010

Steffen Reiser
in company since 2015

René Hochwimmer
in company since 2016

Gerald Rendl
in company since 2017

Franz Helm
in company since 2016



Perner Group Holding GmbH
Vogelweiderstraße 44
A-5020 Salzburg
 
www.pernergroup.com

+43 662 870 175      

bewerbung@pernergroup.com

Váš priamy kontakt  
s tímom predaja:
dispo@pernergroup.com

Odošlite pracovný výkaz, 
prosím, na adresu: 
arbeitszeit@pernergroup.com


