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

NA CZYM POLEGA PRACA PRZY INWENTARYZACJI?

GDZIE ZNAJDĘ DOSTĘPNE TERMINY INWENTARYZACJI?

JAK DOKONAĆ ZAPISU NA INWENTARYZACJĘ?

JAK WYGENEROWAĆ UMOWĘ?

GDZIE ZNAJDĘ WSZYSTKIE MOJE DOKUMENTY?

CZY PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRACY ODBYWA SIĘ SZKOLENIE?

ILE WYNOSI  STAWKA I KIEDY WYPŁACANE JEST WYNAGRODZENIE?

Praca przy inwentaryzacji polega na liczeniu towarów za pomocą urządzeń skanujących.
Zlecenia odbywają się na terenie sklepów sieci handlowych.

Wszystkie dostępne terminy znajdują się w zakładce „Dostępne terminy”,
jakie są zaktualizowane na bieżąco..

Aby zapisać się na inwentaryzację należy założyć konto na portalu Invent.ag. Po wypełnieniu
wszystkich niezbędnych danych i wygenerowaniu umowy należy wejść w zakładkę „Dostępne terminy”
i wybrać jeden z terminów, jaki nam odpowiada. Jeśli zapis zakończy się powodzeniem,
będzie on widniał w zakładce „Moje terminy”.

W celu wygenerowania umowy należy wejść w zakładkę „Lista dokumentów”,
rozwinąć zakładkę „Lista umów” i wybrać przycisk „Nowa umowa”. Wyświetli się umowa,
z którą należy się zapoznać, a następnie podpisać przy pomocy hasła do konta.
Wyłącznie w taki sposób można podjąć współpracę z naszą firmą.

Wszystkie podpisane dokumenty znajdują się w zakładce „Moje dokumenty”
i stamtąd można je pobrać. 

Tak. Szkolenie dla nowych osób z zakresu inwentaryzacji zostanie przeprowadzone na początku
pierwszej inwentaryzacji na terenie sklepu. Czas szkolenia nie jest wliczony w godziny pracy. 

Stawka uzależniona jest od projektu. Wszystkie kwoty brutto dostępne są w ogłoszeniu na naszym
portalu lub po zalogowaniu się do konta w zakładce „Dostępne Terminy”. Stawki na rękę uzależnione
są od składek, jakie należy odciągnąć od wynagrodzenia i mogą się różnić
w zależności od pracownika.
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CZY WYMAGANA JEST KSIĄŻECZKA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA?

CZY WYMAGANE JEST ZAŚWIADCZENIE OD LEKARZA MEDYCYNY PRACY? KTO PŁACI
ZA TAKIE BADANIE?

CZY JESTEM UBEZPIECZONY?

ILE TRWA INWENTARYZACJA?

CZY OSOBY NIEPEŁNOLETNIE MOGĄ UCZESTNICZYĆ W INWENTARYZACJI?

KTO ZAPEWNIA TRANSPORT NA INWENTARYZACJĘ? KTO ZA NIEGO PŁACI?

CZY MOŻNA DOJECHAĆ NA INWENTARYZACJĘ WE WŁASNYM ZAKRESIE?

Konieczność posiadania książeczki sanitarno-epidemiologicznej uzależniona jest od danego
projektu. Jeżeli nastąpi taka potrzeba zostaniesz o tym poinformowany w ogłoszeniu oraz
w zakładce „Dostępne terminy” po zalogowaniu się na portalu.

Wynagrodzenie wypłacane jest w tygodniowych okresach rozliczeniowych. Za wszystkie
inwentaryzacje od poniedziałku do niedzieli otrzymasz wynagrodzenie do pierwszego piątku
następującego po tygodniu pracy.

Konieczność posiadania zaświadczenia od lekarza medycyny pracy jest uzależniona
od danego projektu. Jeżeli nastąpi taka potrzeba zostaniesz o tym poinformowany w ogłoszeniu
oraz w zakładce „Dostępne terminy” po zalogowaniu się na portalu.

Firma ponosi koszty badania lekarza medycyny pracy w przypadku skierowania
pracowników na takie badania. 

Inwentaryzacje mogą trwać od 6 do 12 godzin. Godziny są ruchome i uzależnione od klienta.
Godzina rozpoczęcia oraz zakończenia inwentaryzacji jest dla wszystkich pracowników taka sama.
Nie ma możliwości późniejszego przyjścia lub wcześniejszego wyjścia z inwentaryzacji.

Ubezpieczenie wchodzi w życie w dniu pierwszej inwentaryzacji i obowiązuje do 30 dni
po rozwiązaniu umowy. Umożliwia korzystanie z usług specjalistów należących do NFZ.
Ubezpieczeniu przez zleceniodawcę nie podlegają osoby uczące się do 26 roku życia

Osoby niepełnoletnie nie mogą brać udziału w pracy przy inwentaryzacjach. 

Transport na inwentaryzacje wyjazdowe w obie strony organizowany jest przez firmę.
Jego koszt również ponosi firma.

Oczywiście. Jednak decydując się na dojazd we własnym zakresie należy zapisać się
na inwentaryzację w miejscowości, w której inwentaryzacja się odbywa, a nie w tej,
z której pracownik będzie dojeżdżał.
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CZY, ABY WZIĄĆ UDZIAŁ PRZY INWENTARYZACJI, TRZEBA POSIADAĆ DOŚWIADCZENIE?

JAK SIĘ UBRAĆ I CO ZABRAĆ ZE SOBĄ NA INWENTARYZACJĘ?

KORONAWIRUS – JAK ODBYWA SIĘ PRACA PRZY INWENTARYZACJI?

Aby wziąć udział w inwentaryzacji nie trzeba mieć doświadczenia.

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.

Na inwentaryzację należy wziąć ze sobą dokument tożsamości oraz długopis.
Dodatkowo można wziąć ze sobą posiłek do spożycia w trakcie przerwy oraz butelkę wody.
 

•  W trakcie zbiorki należy zachować odległość 1,5 m od innych pracowników oraz przez
 cały czas mieć założoną maseczkę ochronną.
•  W trakcie pracy przy inwentaryzacji należy przez cały czas mieć założoną
 maseczkę ochronną.
•  Zapewniamy maseczkę, rękawiczki oraz środki do dezynfekcji, natomiast można także
    korzystać ze swoich prywatnych.
•  Maseczkę można zdjąć jedynie podczas przerwy, aby zjeść lub napić się.
•  Przerw nie należy spędzać w grupach – zakaz gromadzenia się.
•  Po powrocie z przerwy/toalety należy dokładnie umyć oraz zdezynfekować ręce.


