
Invent sp. z o.o. str. 01

FAQ POLSKA
Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. 
Jeśli wśród nich nie znajdziesz tego, czego szukasz skontaktuj się z nami!

NA CZYM POLEGA INWENTARYZACJA?

Praca przy inwentaryzacji polega przede wszystkim na liczeniu towarów, znajdujących się 
na sklepie/magazynie, przy pomocy urządzeń skanujących.

KIEDY ODBYWA SIĘ SZKOLENIE?

Szkolenie dla nowych pracowników organizowane jest w markecie przed przystąpieniem 
do pierwszej inwentaryzacji i nie jest wliczane w czas pracy.

ILE WYNOSI STAWKA?

Stawka uzależniona jest od projektu. Wszystkie kwoty podane są w ogłoszeniu na naszej stronie 
www lub po zalogowaniu się w zakładce „Dostępne Terminy”.

CZY WYMAGANA JEST KSIĄŻECZKA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA?

Książeczka sanitarno-epidemiologiczna nie jest wymagana. Jeżeli nastąpi taka potrzeba, 
zostaniecie o tym poinformowani zarówno w ogłoszeniu, jak i po zalogowaniu na stronie się 
w zakładce „Dostępne Terminy”.

CZY WYMAGANE JEST ZAŚWIADCZENIE OD LEKARZA MEDYCYNY PRACY?

Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy wymagane jest przy niektórych projektach. 
Wszystkie informacje znajdują się w zakładce „Dostępne Terminy”.

CZY ZA BADANIE SIĘ PŁACI?

Firma ponosi koszty badania lekarza medycyny pracy w przypadku zgłoszenia się do placówki 
wybranej z listy placówek, umieszczonej na portalu pracownika, w zakładce: lista dokumentów.

CZY JESTEM UBEZPIECZONY?

Ubezpieczenie wchodzi w życie w dniu pierwszej inwentaryzacji i obowiązuje do momentu 
rozwiązania umowy. Umożliwia korzystanie z usług lekarza medycyny pracy oraz pozostałych 
specjalistów należących do NFZ. Ubezpieczeniu przez zleceniodawcę nie podlegają osoby 
uczące się do 26 roku życia.

CZY OSOBY NIEPEŁNOLETNIE MOGĄ UCZESTNICZYĆ W INWENTARYZACJI?

Osoby niepełnoletnie nie mogą brać udziału w pracy przy inwentaryzacjach.
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CZY FIRMA ORGANIZUJE TRANSPORT?

Transport na inwentaryzacje wyjazdowe w obie strony organizowany jest przez firmę.

KTO PONOSI KOSZT TRANSPORTU NA INWENTARYZACJE WYJAZDOWE?

Przejazd pracownika z miejsca zbiórki do marketu i z powrotem jest bezpłatny.

KIEDY JEST WYPŁACANE WYNAGRODZENIE?

Wynagrodzenie jest wypłacane w tygodniowych okresach rozliczeniowych. Za wszystkie 
inwentaryzacje od poniedziałku do niedzieli otrzymasz wynagrodzenie do pierwszego piątku 
następującego po tygodniu pracy. Na przykład: pracowałeś 06,07,08.03.2017 (pon., wt., śr.), 
wynagrodzenie otrzymasz 17.03.2017 (pt.).

CZY, ABY WZIĄĆ UDZIAŁ PRZY INWENTARYZACJI TRZEBA POSIADAĆ DOŚWIADCZENIE?

Aby wziąć udział w inwentaryzacji nie trzeba mieć doświadczenia.

JAK SIĘ UBRAĆ NA INWENTARYZACJE?

Na inwentaryzację najlepiej ubrać wygodny strój (bluza, jeansy) buty muszą być pełne. 
Należy pamiętać, że ubrania wierzchnie oraz torebki będą przechowywane w pomieszczeniach 
zbiorczych, dlatego nie polecamy brać ze sobą wartościowych przedmiotów lub odzieży.

CO MAM ZABRAĆ ZE SOBĄ NA INWENTARYZACJĘ?

Na inwentaryzacji należy posiadać ze sobą dowód osobisty oraz długopis.

CZY MAM WZIĄĆ ZE SOBĄ JEDZENIE?

Na inwentaryzacje należy wziąć ze sobą posiłek, najlepiej w postaci kanapek 
oraz napoju/wody, które będzie można spożyć w czasie przerwy.

ILE TRWA INWENTARYZACJA?

Inwentaryzacje mogą trwać od 6 do 12 godzin. Godziny są ruchome i uzależnione od klienta.


