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KARİYER REHBERİ
Reis Şirketler Grubu Kariyer Rehberiniz...

Müstakbel Çalışma
Arkadaşımız ...
Bu
rehber
size
şirketlerimiz
ve
size
şirketlerimizde teklif edilen pozisyondaki çalışma koşulları
hakkında bilgi vermek için hazırlanmıştır.
Başvuru yapmış olduğunuz şehir ve departmana
göre çalışma yeriniz değişiklik gösterebilir, lütfen
başvurmadan önce web sitemizden adres ve kroki
bilgilerimizi kontrol ederek size uygun olup olmadığına
karar vererek başvurunuzu tamamlayınız.
Aşağıda
verilen
bilgiler
doğrultusunda
şirketimizdeki
çalışma
koşullarının
size
ve
yetkinliklerinizin
pozisyona
uygun
olduğunuğu
düşünüyorsanız, başvurunuzu rehberde belirtilen kanallar
üzerinden tamamlayınız.
Lütfen
bu
rehberi
dikkatlice
okuyunuz,
Anlaşılmayan hususlar var ise sizinle yapılan mülakat
sırasında İK yöneticimize sorunuz.
Reis Group
İnsan Kaynakları Departmanı

Reis Şirketler Grubu 2001 yılında kurulan Reis
Uluslararası Taşımacılık Ltd. Şti. İle ticari hayatına
başlamıştır. Takip eden yıllarda sektörde eşzamanlı ve
entegre hizmet kalitesini artırmak maksadıyla diğer grup
şirketleride kurularak bugün üç ayrı ülkede toplamda
50’nin üzerinde çalışanıyla sektöründe saygın konumda
bir lojistik kuruluşudur.
Reis Şirketler Grubunun ilk kurulan firmaları Aile
iştiraki iken,
günümüz
küresel ekonomisinde artık
şirketlerimiz çok ortaklı sermaye şirketleri olarak yollarına
devam etmektedirler.
Reis
Şirketler
Grubunda
insan
kaynakları
politikamız çalışanlarımızın mutluluk ve refahı üzerine
kuruludur. Çalışanlarımızın refahı ve mutluluğu için
onların kariyerlerini geliştirmelerine yardım eder yol
gösteririz. Çalışkanlık, Adalet ve Dürüstlük en önemli
değerlerimizdir.
İnsan Kaynakları alanında temel hedefimiz; dil, din,
ırk, cinsiyet vb. hiçbir ayrım gözetmeksizin doğru kişileri
doğru pozisyonlarla buluşturarak şirketimizin büyümesini
ve gelişmesini desteklemek ve Reis ailesine katılan
herkesin kendini geliştirebileceği ve potansiyelini
maksimum seviyede kullanabileceği bir çalışma ortamı
oluşturmaktır.
Reis Şirketler Grubu; ortak değerlere sahip, takım
çalışmasına inanan,
müşteri odaklı davranışlarla
yürüttüğü
görev
ve
sorumluluklarda
her
zaman dürüst ve şeffaf olan, kendisini sürekli
geliştiren, yenilikçi, yaratıcı fikirler üreten, tüm bunları
gerçekleştirirken çevre ve topluma karşı duyarlı hareket
eden dinamik bir insan kaynakları yapısı hedeflemektedir.
Mevcut ve gelecekteki çalışanlarımızın şirket
kültürümüze uyum sağlayacak nitelikte sürekli gelişime,
öğrenmeye
ve
kendisini
yenilemeye
açık
olması beklenmektedir.

“Gideceği limanı
bilmeyen gemiye,
hiçbir rüzgardan fayda
gelmez …”
-Montaigne

Reis Lojistik Şirketleri Grubu
Reis Taşımacılık A.Ş.
Reis Uluslararası Taşımacılık San. Ve Tic. Ltd.
Şti.
Net Intermodal Lojistik ve Gümrük Muşavirligi
A.Ş.

Bağlı İştirakler
Alem Dış Ticaret A.Ş.
Net Yatırım A.Ş.
Charshi Bazaar Dış Ticaret A.Ş.

Yurtdışı İştirakler
ReisGroup ShpK – Arnavutluk
Donya Rahnavard Int. Transport Ltd. Co. - İran
Vadude Tarabar Transport A.Ş. – İran
Charshi-Bazaar Co. - İran
Parsatrans Int. Transport Co.

Genel Çalışma Koşulları
1 Mesai Saatleri
Reis Şirketler Grubu mesai saatleri;
Hafta içi:

08:30 – 18:00

Cumartesi: 10:00 – 15:00*
*Lokasyona bağlı değişiklik gösterebilir, nöbetçi personel

2 Tatil Günleri
Pazar günleri ve resmi tatillerde*
*Zorunlu hallerde Resmi tatillerde fazla mesai yapılabilir

3 Sözleşme
Reis Şirketler Grubu tüm çalışanlarıyla belirli süreli sözleşme mukabili iş akdetmektedir.

4 İş Güvenliği
İşveren iş güvenliği için tüm tedbirleri alacaktır, aynı zamanda İşgörende kendisinin ve diğer işgörenlerin güvenliğini sağlamakla ve gereken tüm tedbirleri almakla yükümlüdür.

5 SGK
İşgören SGK kayıtları yapılmadan işbaşı yapamaz.

6 Yemek
Öğle yemekleri lokasyona bağlı olarak Şirketimiz tarafından
ayni veya ön ödemeli kartlar ile karşılanmaktadır.

7 Ulaşım
Şirketimiz işgörenlerin Çalışma merkezlerine ulaşımını servis sağlayarak veya servis güzergahı dışındaki işgörenler
için ulaşım ücretlerini ödeyerek sağlamaktadır.

8 Pozisyon Yükümlülükleri
İşgören kendisine teklif edilen pozisyonun görev tanımları
içerisinde yer alan tüm sorumluluklarını yerine getirmeyi
kabul ve taahhüt eder.

9 Ücret
Reis Şirketler grubunda toplam performansa dayalı brüt ücret sistemi uygulanmaktadır. Şirketimizde çalışanlara yılda
12 brüt maaş verilir. Makro ekonomik durum, piyasa şartları
vb. faktörler göz önüne alınarak her yıl Mart ayında ücret
çalışması yapılır.

