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HLAVNÍ OBSAHOVÉ PEVNÉ - Obchodní podmínky
Je mi potěšením potvrdit jmenování do funkce „Pracovník pro Od klik reklamy „ u Computer
Servis Ltd. Tento dokument popisuje podmínky, které se vztahují k vaší smlouvě a další informace,
které se týkají vašeho zaměstnání.
1. (Časově závislá smlouva) v souladu s podmínkami ,jurisdikce United Kingdom uvedenými
níže, tato smlouva bude na dobu určitou, počínaje dnem 21.12.2016 a končí 21.12.2017 kdy
to automaticky skončí, pokud není písemně dohodnuto jinak mezi vámi a Computer Servis
Ltd. S výhradou splnění podmínek uvedených níže.
2. Bez ohledu na to, že smlouva je na dobu určitou, Computer Servis Ltd vyhrazuje právo
ukončit váš pracovní poměr kdykoliv před uplynutím dobu určitou výše definovaného tím,
že vám není kratší než jeden týden oznámení v písemné formě. K tomu může dojít z
jakéhokoliv důvodu, že obchodní organizace uzná za vhodné.
3. Vaše datum zahájení............................. nepřetržité služby s Computer Servis Ltd nebo jejich
dceřiných webových stránek .
4. Základní pracovní místo bude "Ptc Click Ads.eu ", nicméně Společnost si vyhrazuje právo, s
příslušnou konzultaci s vámi, změnit své základní místo podle potřeb společnosti a situace
které to vyžadují vyžadují to .
5. Vaše pracovní doba na Vašem ROZHODNUTÍ « dle Vašeho časového harmonogramu » .
Společnost může vyžadovat, abyste změnil harmonogram svého pracovního času v případě
potřeby.
6. Ty budou podléhat podmínkám, jak bylo dohodnuto a ve znění pozdějších předpisů čas od
času podle Společností, jak je uvedeno v rámci svých politik, postupů, příruček a dalších
důležitých dokumentů.
7. Třída odměn za tuto práci, je dle výplatních tabulek na Ptc Click Ads . To bude každoročně
revidována. Ty jsou také nárok na individuální / týmové výkonnostních bonusů, jak je
uvedeno v politice odměňování společnosti.
8. Jste povinni poskytnout společnosti «» Upozornění 1 x týden oznámení ukončit váš pracovní
smlouvu. Společnost je povinna vám zákonnou minimální výši oznámení před ukončením
vašeho smlouvy – 1 x týden .
9. Měl by být považována za nezbytnou nutnost zahájení disciplinárního řízení, to bude
učiněno v souladu s obchodním politiku a procedury na disciplinární řízení. Máte právo
odvolat se proti tomu, jak je uvedeno v řádu.
10. Máte-li stížnost ve vztahu k vašemu zaměstnání, pak byste měli dodržovat postup popsaný v
politice stížnosti společnosti a řádu. Nejdříve byste měli projednat jakoukoli stížnost s vaší
bezprostředního nadřízeného.

11. V průběhu svého zaměstnání můžete mít přístup k důvěrným materiálu, a to jak v tištěné i
elektronické podobě. V žádném případě by tyto informace měly být prozrazeny
neoprávněnou osobou. Porušení důvěrnosti budou řešeny prostřednictvím společnosti
politiku a procedury na disciplinární řízení.
12. Společnost má přísný antik-úplatkářství a korupci politiku v souladu se zákonem o
úplatkářství (2010). Máte-li úplatek (nebo se o uplácení nepokoušeli) jinou osobu, které mají
v úmyslu buď k získání nebo udržení obchodu pro firmu, nebo pro získání či udržení
výhodu při výkonu podnikatelské činnosti společnosti to bude považováno za hrubé
pochybení. Podobně přijetí nebo umožňuje jinou osobu, aby přijal úplatek budou
považovány za hrubé pochybení. Za těchto okolností bude podléhat formální šetření podle
disciplinárního řízení společnosti a disciplinárního řízení až po a mohou být použity, včetně
propuštění.
13. Váš pracovní poměr se společností může je závislé registrací do systému Ptc Click Ads
14. Přístup ke všem příruček, zásad a postupů atd je k dispozici prostřednictvím webových
stránek Ptc Click Ads.com a kopie mohou být poskytnuty na vyžádání.
15. Pokud jsou v souladu s výše uvedenými podmínkami přihlaste obě kopie tohoto prohlášení,
si ponechávají jeden a vrátit druhý ke mně.
COMPUTER SERVIS LTD,
6 BEXLEY SQUARE,SALFORD M3 6BZ,
MANCHESTER,UNITED KINGDOM.

Podobě uznání: Souhlasím toto na podmínkách uvedených výše.

PODPIS______________________________________
DATUM_______________________

