Spouštíme kiosky | A co to pro vás znamená?
Kiosk launch | What does that mean for you?

Možnost dostat se na Foxconní aplikace.
Nevyužíváte ke své práci počítač a nemáte tedy možnost se dostat
například na Foxportál. Nyní za pomocí kiosků je to možné.
Possibility to get to Foxconn apps.

Don´t you use computer at work and therefore, you do not have an access
to Foxportal? Now, it is possible because of the kiosks.

Zobrazení organizační struktury včetně možností vyhledání
kontaktních informací (telefonní číslo a pracovní e-mailová adresa).
Nově je možné nahlížet a vyhledávat kontaktní informace a zobrazit si organizační struktury,
a to vše mezi společnostmi. Takže pokud budete kohokoliv hledat nebo se dívat, kde pracuje, vše
už najdete v myFOXu. Tzn., že již nebude možné vyhledávat na Foxportálu.
Depiction of the organizational structure, including options to find contact information
(phone number and work email address).

It is now possible to view and search for contact information and view organizational structures, all
between companies. Therefore, if you search for anyone or look at where the person works, you will find
all of that on myFOX. I.e., it will no longer be possible to search for it on Foxportal.

Možnost editovat své personální údaje včetně skenování příloh na místě.
Jednoduše a sami můžete editovat údaje, u kterých v myFOXu najdete symbol tužky.
Např. osobní informace, trvalou adresu, ostatní adresy, soukromé kontaktní informace,
nouzový kontakt a závislé osoby (rodinní příslušníci).
Possibility to edit your own personal data, including on-site scanning of attachments.

You can simply edit the data for which you can find a pencil symbol on myFOX, e.g. personal information,
permanent address, other addresses, private contact information, emergency contact and dependents
(family members).

Možnost zapojení se do interního programu pracovních příležitostí.
Zapojit se do programu pracovních příležitostí je nyní jednodušší než kdy dříve. Stačí v myFOXu
v sekci Career vybrat pozici, která se vám líbí a zažádat o ni.
Possibility to participate in the internal job programme.

Engaging in a job program is now easier than ever. Just select the position you like and apply for in my
Career section on myFOX.

Možnost doporučit známého na pracovní pozici.
Znáte někoho, komu byste doporučili práci ve Foxconnu? I to je nyní možné z pohodlí myFOXu.
Vyberte pozici a doporučte nám ho. Navíc za tip na vhodného kandidáta získáte odměnu 200 Kč
za uskutečněný pohovor do Cafeterie a za každého zaměstnance, který nastoupí na THP nebo
DL pozici, získáte 10 000 Kč.
Possibility to recommend someone a working position.

Do you know anyone you would recommend to work in Foxconn? This is now possible on myFOX. Select a
position and recommend him or her to us. In addition, you will receive a CZK 200 reward for the interview
with a suitable candidate for a Cafeteria interview and you will receive CZK 10,000 for each employee who
starts at THP or DL.

