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EXTÉRIA, s.r.o.

je ryze českou společností

bez zahraničního či úvěrového kapitálu působící
v oblasti outsourcingu bezpečnosti práce (BOZP)
a požární ochrany (PO) na trhu v rámci celé
České republiky s více jak 25 pobočkami s expanzí
na Evropský trh (Slovensko, Polsko, Rakousko,
Německo, atd.).
Naší filozofií je „Ochránit podnikání před
pracovními úrazy a sankcemi“. Našim cílem bylo
vytvořit silnou společnost, která poskytuje klientům komplexní služby, zejména profesionalitu,
odbornost, ochotu a vstřícnost.
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Získáte odbornost pro Váš kariérní růst.
V BOZP (OZO, dle § 9,10 zákona č.309/2006 Sb.)
V PO (OZO, dle § 11 zákona č.133/1985 Sb.)

Budete neustále v obraze - získáte
pravidelné vzděláváni v BOZP a PO...
Kvalifikace a odbornost je zvyšována pravidelnými
školeními souvisejícími
s novelami zákonů v oblasti BOZP a PO.

4.

Ing. SOŇA MÁCHOVÁ
VŠB FBI
„při studiu jsem nastoupila k EXTÉRII na praxi v posledním
ročníku navazujícího studia v oboru ochrana osob a majetku,
poté jsem odstartovala svou kariéru, kdy dnes pracuji na
pozici vedoucí technického oddělení. Získala jsem praxi a
odbornou způsobilost v prevenci rizik, dle zákona č. 309/2006
Sb.“

25 poboček v ČR

Zaměstnanecké benefity
Vzdělávací kurzy, jazykové kurzy, teambuilding,
stravenky, občerstvení na pracovišti, firemní
vozidlo, notebook atd.

růst mzdy a prémie
5. Pravidelný
z hospodářského výsledku (13. a 14. plat)

Každý rok společnost navyšuje mzdu o min. 3 %.
Dále vyplácí měsíční prémie. V průběhu roku je
vyplacen 13. a 14. plat z hospodářského výsledku
společnosti.

Program podpory a adaptace
Vám pomůže do začátku...
Během zkušební doby jsou nováčci pod vedením
zkušeného technika, který je vede celým plánem
adaptace, souvisejícím s jejich pracovní činností.
Adaptace probíhá, jak na centrále společnosti, tak
I v jednotlivých provozních odvětvích u klientů.

smluvních partnerů v ČR

6.

Získáte praxi v rámci všech odvětví na trhu v ČR
Technici BOZP a PO naší společnosti zajišťují
outsourcing od nejmenších adminů přes státní sféru
až po velké průmyslové podniky působící
na trhu v ČR.

Ing. LUCIE ELIÁŠOVÁ
VŠB FBI
„Za dobu tří let co pracuji v EXTÉRII moje kariéra rostla od
techničky BOZP a PO přes technickou ředitelku až po
ředitelku franchisové sítě, mohla jsem si velmi brzy
pořídit i svoje vlastní bydlení a plnit si své sny.“

