
MOJE PRÁCE V AVAST SOFTWARE 

S.R.O. A SPOLUPRÁCE S RYTMUSEM – OD 

KLIENTA K OBČANOVI, O.P.S. 



JAK TO ZAČALO 

 Pracovní konzultantka Blanka mi nabídla možnost 

ucházet se o práci v AVASTU. 

 

 10.3.2016 jsem byl na pohovoru. 

 

 18.4.2016 jsem podepsal pracovní smlouvu s 3 

měsíční zkušební dobou. 

 

 Pracovní dobu mám od 9:30 hodin do 16:00 hodin. 

s půl hodinovou přestávkou na oběd. 

 

 Co v AVASTU dělám: 

 

 































KDO A CO MI POMÁHÁ K DOBRÉ PRÁCI 

PODPORA OD KOLEGŮ: 

Martina z Nadace mi vytvořila el. úkolníček a pomohla založit google 

kalendář. 

Honza z IT mi zprovoznil počítač, ukázal mi aplikace (např.  

Outlook,hangouts), vytvořil pracovní emailovou adresu a pomohl 

nastavit pracovní telefon a tiskárnu. 

Kolegové mě naučili pracovat se Startrekem, kam si zaznamenávám 

dovolenou a sick days (dny na vyležení). 

Kolegové mi zadávají práci ústně nebo emailem a já si jí přepisuji do 

úkolníčku. 

Kolegyně mi pomáhají při zadávání práce a určení pořadí úkolů. 

Když si nevím rady, můžu se zeptat kolegů Pavla a Jitky, kteří se 

mnou sedí u stolu, nebo dalších kolegyň z HR (personálního odd.). 

 

POJÍZDNÝ VOZÍK, DOBRÉ JÍDLO A DOBRÁ NÁLADA 

 



KDO A CO MI POMÁHÁ K DOBRÉ PRÁCI 

PODPORA OD RYTMUSU:  

 

 Náplň práce 

 Uvítací dopisy kolegům – na HR, později do celé firmy i v angličtině 

 Asistence – organizace práce, systém práce, vytváření a používání 

pomůcek k práci, pečlivost, komunikace s kolegy, zadávání práce, 

nezapovídávat se aj. 

 Pomůcky v práci – tabulky zasedaček, abeceda, nápojový lístek, 

pomůcka: „Co dělat, když“, římské číslice 

 Hodnotící schůzky 1x měsíčně 

 Postupné snižování asistence – celá pracovní doba, po zkušební 

době první 2 hod. samostatně, od srpna každý den 2 hodiny (13-

15hod.), od října 2 x tý 2 hod., od prosince už jen 1 x tý 3 hodiny, od 

března dle administrativy, posl. asistence 5.5., nyní bez asistence k 

ověření samostatnosti + změna vedoucí, prac. cesta do Brna 

 

 

 

 

 

 



 

CO MI DĚLÁ  

RADOST 

 





 

 

 

 





 

DĚKUJI ZA POZORNOST 

 

PŘEJI PĚKNÝ DEN 

 

Jan Hamák 

AVAST Software s.r.o. a 

19.6.2017 

 


