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Penny Market znovu zvyšuje mzdy od 1. července 2017
Další zvyšování mezd pro svých 5,5 tisíce zaměstnanců dnes oznámila společnost Penny
Market, která provozuje nejširší síť maloobchodních prodejen v ČR. Pokladní díky tomu od
1. července 2017 čeká navýšení mzdových pásem v průměru o 860 Kč, zástupce vedoucích
prodejen o 1 077 Kč a vedoucí prodejen dokonce o 2 000 Kč.
„Mzdy našim zaměstnancům zvyšujeme pravidelně, naposledy se tak stalo v březnu 2017.
Za tento rok se mzdy na našich prodejnách zvýší v průměru o 8,2 procent,“ uvedl jednatel
společnosti Penny Market Martin Peffek a dodal: „Našim cílem je zatraktivnit podmínky pro
všechny pozice na prodejnách a také ocenit zkušené zaměstnance, kteří jsou v PENNY už
dlouho.“
Hlavním cílem PENNY je, aby jak stávající, tak budoucí zaměstnanci pracovali pro
společnost rádi a s chutí. „Chceme dlouhodobě poskytovat zaměstnancům takové
podmínky, které jsou férové, motivující a mzdově velmi konkurenceschopné se zřetelem k
současné situaci na pracovním trhu,“ vysvětluje Martin Peffek.
Penny Market patří zejména v menších městech mezi významné zaměstnavatele, celkem
provozuje v České republice 368 prodejen. Svým zaměstnacům poskytuje vedle zajímavé
mzdy i další výhody, zejména dodatkový týden dovolené, stravenky, flexibilní benefity a také
slevy na nákup, vánoční poukázky, jazykové vzdělávání atd.
O PENNY ČR
Společnost Penny Market s.r.o. je dceřinou společností mezinárodního obchodního řetězce REWE, který je
jednou z největších světových obchodních společností. Na český trh vstoupil Penny Market před 20 lety, tedy
v roce 1997, a zaměřil se na rozvoj nových prodejen v regionech. Díky tomu dnes u nás provozuje 368
prodejen, což je nejširší síť v ČR, a poskytuje práci 5 500 zaměstnanců. Pravidelně slaví úspěchy v programu
Volba spotřebitelů a zákazníkům nabízí věrnostní program PENNY karta. K tomu si během června 2017
připravil Penny Market pro své zákazníky věrnostní program s kvalitními italskými sklenicemi
(www.pennysklenice.cz).

