Všetkým pre radosť

Konečne leto a oddych! Povedia si študenti, ktorý práve
uzavreli jednu etapu svojho života. Ukončili štúdium
a tešia sa na svoje posledné prázdniny. Pre mnohých
z nich sa budú niesť aj v hľadaní si svojho prvého zamestnania.

Možno tiež máte doma čerstvého absolventa a dúfate, že sa na
neho alebo na ňu usmeje šťastie
a nájde si dobré zamestnanie.
Veď dobré pracovné návyky a dokonca nejaké skúsenosti nabral
na brigádach, na ktoré chodil
popri škole. Môže sa však stať, že
aj napriek vzorným výsledkom
v škole i dobrej výchove nebude
potenciálnemu zamestnávateľovi vyhovovať. Poradíme vám,
ako z tejto situácie von!
Pánom svojho času
Napríklad u nás, v Prvej stavebnej sporiteľni, vášmu dieťaťu
umožníme pracovať podľa jeho
schopností. Nebudeme sa pýtať
na známky v škole, na sociálne
pomery ani na pôvod. Šance má
každý rovnaké. Ak sa vaše dieťa rado rozpráva s ľuďmi, učí sa
nové veci a na svet sa pozerá optimisticky, je na najlepšej ceste
stať sa naším kolegom. Neviete
si predstaviť vaše dieťa ako sedí
v kancelárii? Nemusíte. Aj keď ju

bude mať k dispozícii a dokonca
dobre technicky vybavenú, nemusí v nej vysedávať celý deň.
Jeho pracoviskom môže byť obývačka, kaviareň i lavička v parku. Ani budík nebude potrebovať. Pracovný čas si zariadi podľa
toho, ako mu bude vyhovovať.
Nové možnosti
Aha, vám sa nepáči, že by k vám
domov vodil cudzích ľudí? Nemajte obavy. Vďaka práci obchodného zástupcu PSS si bude
môcť onedlho zariadiť svoje
vlastné bývanie. A aká odmena
čaká na vás? Bude vám vedieť
dobre poradiť, odkiaľ vziať finančné prostriedky na zmenu

jeho detskej izby na krásnu
oázu pokoja pre vás. A pokiaľ
sa to všetko naučí, uzatvorte si
zmluvu o stavebnom sporení,
ktorá vám uľahčí cestu k výhodným podmienkam niektorého
z úverov zo stavebného sporenia
v PSS. Ten správny vám už vyberie vaša ratolesť, hoci aj toto leto.
Na webovej stránke
www.pracapss.sk
nájdete všetky potrebné
informácie o tom,
ako sa stať naším kolegom.
O význame stavebného
sporenia a o všetkých typoch
úverov, ktoré PSS ponúka,
sa dozviete
na www.pss.sk

Ak potrebujete ďalšie informácie, zatelefonujete na telefónne číslo 02/58 55 58 55. Ochotne vám ich tiež
poskytne niektorý z obchodných zástupcov PSS, ktorých zoznam nájdete na www.pss.sk.

