EDENRED RIEŠENIE V PRAXI

VYŠŠIA HODNOTA STRAVNÉHO
A PRECHOD NA STRAVOVACIU KARTU
ako benefit navyše

Profil klienta GEFCO
Slovakia

Odvetvie: Logistika a prepravné
služby / Doprava a logistika
Sídlo: Bratislava
Počet zamestnancov: 800

Partnerstvo bez hraníc
Spoločnosť Gefco je známa celosvetovým pôsobením. V roku 2004
otvorila na Slovensku pobočku, ktorá bola súčasťou ďalšej vlny rastu.
Pobočka zabezpečovala všetky aktivity dodávateľského reťazca pre PSA
Peugeot Citroen v Trnave. Keď bola sieť stabilná, GEFCO ponúklo svoje služby
aj zákazníkom mimo skupiny PSA. Popritom, ako sa spoločnosť stará o svojich
partnerov, poskytuje riešenia stále dlhšiemu zoznamu rôznych zákazníkov. Vďaka tomu
GEFCO Slovakia značne rozšírilo oblasti pôsobenia a pokrýva viac regiónov Slovenska.

Benefit, ktorý cítia ľudia každý deň
Spoločnosť Gefco sa rýchlo rozrastá. Začiatkom roku 2018 potrebovala prijať približne 200 zamestnancov
v regione s nezamestnanosťou pod 3%. Personalisti si uvedomili nutnosť riešenia, ktoré ich bude odlišovať,
pritom by to mal byť benefit, ktorý zamestnanci pocítia každý deň.
„Potrebovali sme benefit, ktorý
budeme vedieť ľuďom predať
a ktorý pre nich bude ľahko
pochopiteľný. Rozhodli sme
sa zvýšiť nominálnu hodnotu
stravného z 3,60 na 4 €
a zároveň hradiť celú hodnotu
stravného (zamestnanec
prispieval na stravu 0,60 €).
Pre zamestnanca
to znamenalo zvýšenie čistého
príjmu o 20 € mesačne. Pokiaľ
by ste takéto zvýšenie čistého príjmu chceli dosiahnuť
zvýšením mzdy, museli by sme mzdy upraviť o približne
40 €. Pri našom počte zamestnancov sme týmto
spôsobom ušetrili viac ako 130 000 € ročne. To nám
umožnilo následne zvýšiť aj mzdy zamestnancov veľmi
motivujúcim spôsobom.“

4€

+

nominálna hodnota

800
zamestnancov

130 000

ročná úspora
pre FY

Hovorí Pavel Uhrinčať, Interim HR Manažér spoločnosti
GEFCO Slovakia.

Najobľúbenejší benefit
zamestnancov

Cieľom zvýšenia nominálnej hodnoty stravného
bolo dosiahnuť:

*4,00 EUR*

Zvýšenie atraktivity zamestnávateľa na trhu práce
Zvýšenie príjmu zamestnancov bez daňového
zaťaženia
Poskytnúť hodnotu na stravovanie v takej výške,
aby pokryla čo najväčšiu časť hodnoty jedla
Podporiť zdravý životný štýl zamestnancov

0205000000001000

000000014250

Zmena formy poskytovania stravného
GEFCO Slovakia zamestnáva 800 zamestnancov, pracujúcich v rôznych prevádzkach (regionálne distribuovaných)
a v zmenových režimoch (vrátane práce napr, len počas víkendu). Pri takejto štruktúre zamestnancov je veľmi
náročná distribúcia papierových stravovacích poukážok - aj z časového hľadiska, aj z hľadiska bezpečnosti.Nie všetky
pracoviská sú vybavené trezormi, poverený pracovník sa často nestretol so zamestnancom, ktorý pracoval v noci
alebo cez víkend. Odovzdanie prebiehalo s časovým posunom, navyše poukážky neboli dostatočne chránené pred
stratou. Tento neefektívny spôsob distribúcie sa spoločnosť rozhodla zmeniť.

Riešenie:
Výmena papierových poukážok za stravovacie karty Ticket Restaurant® poskytla spoločnosť Edenred Slovcakia.
Prechod zo stravovacích poukážok na kartu si vyžiadal iba jednorazové pridelenie kariet zamestnancom. Následne
sú tieto karty každý mesiac zamestnancom kreditované sumou stravného prislúchajúcou konkrétnemu zamestnancovi.
Táto elektronická forma vyriešila spoločnosti niekoľko problémov naraz:
rýchlosť a dostupnosť pre všetkých – všetci zamestnanci majú kreditovanú sumu stravného na kartu v rovnaký deň

bezpečnosť - prostriedky na stravovanie sú v bezpečí, celý proces prebieha elektronicky

efektivita – eliminovanie administratívy a náročnej distribúcie stravovacích poukážok

komfort – platba za stravu je jednoduchá a rýchla, prostredníctvom moderného platobného nástroja

Hodnotenie zamestnávateľa:
Počas prvých 4 mesiacov roku 2018 spoločnosť napriek ťažkej situácii na trhu práce
prijala viac ako 140 zamestnancov, a je pravdepodobné, že ciele v oblasti náboru budú
aj vďaka atraktívnej ponuke zamestnaneckých výhod naplnené. Podobne aj vďaka
efektívnej distribúcii stravného môže HR tím venovať viac času aktivitám, ktoré prinášajú
reálnu hodnotu zamestnávateľovi aj zamestnancom.
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