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POHVALNO Donirana sredstva iskoristit će se za unaprjeđenje rada bolnice 

Bolnici donacija tvrtke Oculus od 20.000 kn
Predstavnici tvrtke Oculus 

d.o.o. nedavno su Općoj bolni-
ci Varaždin uručili novčanu do-
naciju od 20.000 kuna. Direktor 
tvrtke Stanko Kočevar je prilikom 
potpisivanja ugovora o donaciji s 
ravnateljem bolnice dr. Nenadom 
Kudelićem krajem veljače ukratko 
pojasnio zašto su se odlučili na taj 
hvalevrijedan potez.

Kao društveno odgovorna tvrtka, nastojimo biti istinski partner te smo 
spremni preuzeti svoj dio odgovornosti u zajedničkoj brizi za društvo

- Na tu smo se donaciju odluči-
li zbog iznimno složene djelatno-
sti koju obavlja varaždinska Opća 
bolnica prema kojoj gravitira oko 
170.000 stanovnika Varaždinske 

županije, ali i velik broj stanovnika 
susjednih županija. Drago nam je 
što će se donirana sredstva iskori-
stiti za unaprjeđenje rada bolnice - 
rekao je Kočevar.  Inače, ova je do-

nacija nastavak tradicionalnog na-
stojanja tvrtke Oculus da pomo-
gne zajednici u kojoj posluje, ali i 
zajednici iz koje dolazi najveći broj 
od njihovih stotinjak zaposlenika.

- Kao društveno odgovorna 
tvrtka, nastojimo biti istinski par-
tner te smo spremni preuzeti svoj 
dio odgovornosti u zajedničkoj brizi 
za društvo. Ovim putem ujedno po-
zivamo i druge tvrtke da preuzmu 
društvenu odgovornost te donira-
ju sredstva za opću korist, odnosno 
za društvenu zajednicu iz koje do-
laze - zaključio je direktor Oculusa.

Tvrtka sa sjedištem u Hrašćici osnovana 
je 2016. godine, a glavna djelatnost su 
joj elektroinstalacije i montaža. Posluju 
uglavnom na njemačkom tržištu, ali 
prisutni su i na drugim europskim 
tržištima. Ize sebe imaju već mnoge 
složene projekte, a uskoro otvaraju i 
podružnicu u Njemačkoj

USPJEŠNI Tvrtka trenutno zapošljava oko 100 radnika, a konstantno se šire i zapošljavaju

Plaćaju po njemačkim 
standardima i traže radnike

Iako se mnoge tvrtke u Hrvat-
skoj suočavaju s nedostatkom po-
slova, to ne vrijedi za tvrtku Ocu-
lus sa sjedištem u Hrašćici. U tvrt-
ci kažu kako posla imaju napretek, 
a jedino čega nedostaje je - radna 
snaga. Tvrtka se bavi elektroin-
stalacijama i montažom, trenut-
no zapošljava čak 100 radnika, a 
konstantno su u potrazi za novom 
radnom snagom.

Iznadprosječna primanja
Kako nam je kazala voditelji-

ca ureda Anni Španić, tvrtka je 
osnovana 2016. godine, glavna 
djelatnost su joj elektroinstalacije 
i montaža, a posluje uglavnom na 
njemačkom tržištu.

- Naši kupci uglavnom traže 
djelatnike specijalizirane za elek-
triku i elektroinstalacije pa tako za 
njih radimo bolnice, banke, javne 
ustanove, stanove i ostalo. Kako se 
kontinuirano širimo, stalno smo u 
potrazi za novom radnom snagom 
- pojasnila je.

Što se tiče plaća naših radni-
ka, one su određene prema nje-
mačkom zakonu i prema njemač-
kim satnicama, kazala je Anni 
Španić.

- Satnica radnika ovisi o vrsti 
posla, ali i o tome je li radnik po-
četnik ili ima iskustva. Uvijek tra-
žimo kvalitetne radnike i to nam 
je prioritet, no dajemo šansu i mla-

100 
radnika 

zapošljavaju

3 
tjedna

radnici provedu u 
Njemačkoj

U Danskoj radili pogon za zračenje
Koordinator ureda Oculusa Karlo Ivanek kazao nam je kako Ocu-
lusovi radnici trenutno rade na čak 30 lokacija u Njemačkoj, a neki 
su i na drugim europskim i svjetskim tržištima.
Istaknuo je kako tvrtka stalno ima potrebe za novim radnicima, 
a budućnost vide upravo u montaži elektroinstalacija. S pono-
som je istaknuo kako tvrtka na tom području iza sebe ima i neke 
vrlo složene projekte.
Jedan od takvih je primjerice rad na sveučilišnoj bolnici u Danskoj.
- To je trenutačno glavna danska bolnica za liječenje od raka, a 
naši djelatnici su tamo radili pogon za zračenje - kazao nam je 
Karlo Ivanek.

Naši kupci uglavnom traže djelatnike 
specijalizirane za elektriku i elektroinstalacije 

pa tako za njih radimo bolnice, banke, javne 
ustanove, stanove i ostalo

dima, radimo s njima i educiramo 
ih - kazala je Anni Španić.

Istaknula je kako tvrtka tre-
nutno otvara i filijalu u Njemač-
koj, kako bi dio radnika bio prijav-
ljen u Njemačkoj.

- Tada imamo još bolje šanse 
stupiti na njemačko tržište, jer bi 
većina naših djelatnika htjela ra-
diti preko njemačke tvrtke. Kup-
ce već imamo, potencijalne poslo-
ve također, pa možemo reći da su 
naši klijenti uvijek jako zadovoljni 
kvalitetom odrađenog posla. Zato 
jako pazimo kod zapošljavanja rad-
nika i tražimo kvalitetne električa-
re. Stoga i konstatno imamo po-
sla i čim završimo jedno gradili-
šte, već dobivamo drugu ponudu 
- kaže Anni Španić te ističe kako 

su prema njihovom saznanjima, 
uvjetima rada zadovoljni i radnici.

- Osim iz Varaždinske župani-
je, imamo radnike iz Međimurja, 
Podravine, a manji dio i iz Dalma-
cije i Slavonije. U Njemačkoj rade 
oko tri tjedna, neki i duže, ovisi 
o dogovoru - kazala je Anni Špa-
nić te dodala kako Oculus pazi 
da sva dokumentacija bude ured-
na, da radnici budu prijavljeni te 
se ne moraju opterećivati nika-
kvom papirologijom već Oculus 
to odradi za njih.

Edukacija
Koordinator ureda Karlo Iva-

nek nam je kazao kako su klijenti 
s kojima surađuju u inozemstvu 
uglavnom vrlo zadovoljni našim 
radnicima. Razlog tome je činje-

nica što tvrtka mnogo ulaže u 
kvalitetu radnika.

- Povremeno se zna dogoditi 
da postoji nezadovoljstvo kupa-
ca i to je velikim dijelom oprav-
dano, jer naši djelatnici možda 
imaju drugačije radne navike od 
onog što se očekuje u Njemačkoj, 
no pokušavamo radnike pripre-
miti i educirati kako bismo izbje-
gli takve situacije. Uvijek nastoji-
mo da početnici idu s iskusnijim 
radnicima pa tako pokušavamo 
izbjeći eventualne probleme i ne-
zadovoljstvo - pojasnio je Ivanek 
te istaknuo kako Oculus radnici-
ma nastoji osigurati dobre uvje-
te kako bi bili motivirani za rad.

- Radnici su plaćeni suklad-
no njemačkim standardima, a svi 
prekovremeni sati su im plaćeni. 
Usto, tvrtka im osigurava prijevoz 
u Njemački i smještaj. No, nastoji-
mo da se vraćaju nakon tri tjedna 
i budu s obitelji, da imaju pristojna 
primanja viša od hrvatskog stan-
darda i da im to bude poticaj da 
ostanu u Hrvatskoj, a ne da iselja-
vaju - zaključio je Ivanek.

Oculus radnicima 
nastoji osigurati dobre 

uvjete kako bi bili 
motivirani za rad
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