DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE
(vzor)

Název: Konzultační společnost, s.r.o.

Sídlo: V zářezu 902/4, Praha 5-Jinonice, PSČ 158 00.
Kancelář: V Plzeňské bráně 1, Beroun 266 01
IČ: 25632001
(„Zaměstnavatel“)
a
Jméno: [●]
Bydliště: [●]
Datum narození [●]
(„Zaměstnanec“)
uzavírají tuto dohodu:
Zaměstnanec se zavazuje, že na základě této dohody bude [výstižný popis práce].

1.

Výstižný popis práce:
a) Kontaktovat telefonicky školy s nabídkou společnosti a emailem zasílat nabídky
b) Kontaktovat telefonicky stavební firmy s nabídkou 1 a 2 a emailem zasílat nabídky
c) Kontaktovat telefonicky přímé prodávající nemovitostí s nabídkou 1 a 2 a emailem zasílat
nabídky
d) Kontaktovat telefonicky finanční poradce na spolupráci a emailem zasílat nabídky
e) Kontaktovat telefonicky ředitele firem na zaslání dotazníku se 4 otázkami a emailem zasílat
odkaz na otázky a odkaz na Eshop
f) Kontaktovat stavební firmy na nabídku č. 3 na developerskou spolupráci a prodej manuálu na
developerskou výstavbu za 12.000,- Kč i s příslušenstvím, aplikací a 20 ti předběžnými
klienty
g) Součinnost, spolupráce a podpora při psaní souhrnných technických zpráv
h) Převolávání dřívějších klientů a práce s klienty
i)

Hledání nových spolupracovnic pod sebe (nárazově) a zasílání složek pro nového
spolupracovníka

j)

Svěřenský fond za 90,- Kč a jeho nastudování, listina na odměny

k) Zelená karta za 5.000,- Kč na pasivní příjmy z člověka pod sebou, její nastudování a její
prodeje (ředitelům firem k autům, klientům na byt k bytům)
l)

2.

Činnost směřující k vydělání si peněz na placení realitního profilu měsíčně, ovšem pak mít
70% až 90% z realitních provizí.

Za řádně provedenou práci odpovídající sjednaným podmínkám vyplatí zaměstnavatel
zaměstnanci odměnu za hodinové práce ve výši [100,-] Kč za hodinu, která bude vyplácena na
účet určený zaměstnancem ve výplatním termínu zaměstnavatele.
Za řádně provedenou práci zakončenou tržbou odpovídající sjednaným podmínkám vyplatí
zaměstnavatel zaměstnanci odměnu z dosažených tržeb (podle listiny Svěřenského fondu za
90,- Kč, který si zaměstnanec může uzavřít a nebo se jím jen řídit).

3.

Počet hodin činí: maximálně 300 v kalendářním roce.

4.

Místem provedení práce je: doma, jedná se o práci z domova

5.

Při své práci bude zaměstnanec dodržovat předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci a vnitřní předpisy Zaměstnavatele, s nimiž bude seznámen.

6.

Tuto dohodu je možné ukončit výpovědí z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu s
15denní výpovědní dobou, která začíná již dnem, ve kterém byla výpověď doručena druhé
smluvní straně.

7.

Tato dohoda byla sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jeden převzal zaměstnavatel a druhé
zaměstnanec.

V ……………dne …………..

_________________________
Konzultační společnost, s.r.o.

____________________________
zaměstnanec

POKYNY PRO ZAMĚSTNANCE
- smlouvu uložit do počítače, vyplnit záhlaví, vytisknout 2x, sešít
sešívačkou, dát do obálky a dojít na poštu a odeslat poštou.na
uvedenou adresu:
Pavel Šámal,
PO BOX 64, 266 01
Beroun,

Pak poslat informační SMS na dvě telefonní čísla: na 778 088 548 a na 773 172 405

Text: Dobry den, prave jsem odeslala 2 x dohodu o provedení práce na PO BOX 64, 266 01
Beroun. Podpis.

Odkaz na tuto smlouvu na internetu:

http://www.konzultacni-spolecnost.cz/zakazky/id33276/01/33276.pdf

