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Práca na doma ako práca
Práca na doma nám poskytuje komfortné pracovné podmienky,
ktorým málokto odolá.
Je veľmi obľúbenou formou práce nielen v našich končinách. Ako sa
však k takejto práci dostať ? Samotná firma, ktorá prácu na doma
ponúka musí mať jasno v tom, že praca si nebude vyžadovať
nadmernú kolektívnu výpomoc. Z toho vyplýva že práca na doma je
individuálnou formou práce. To znamená, že pracovník dostane
úlohy, ktoré splní a odovzdá svojmu zamestnávateľovi.
Spôsob akým prácu odovzdá je závislý na dohode medzi
pracovníkom a zamestnávateľom.

Hľadanie práce na doma
Praca na doma podobne ako klasická práca je ponúkaná na
rozličných miestach. Spravidla to môžu byť tradičné tlačoviny,
zamerané či nezamerané na ponuky pracovného trhu.
Internetové pracovné ponuky sú modernejším zdrojom hľadania
práce. Agentúry či úrady práce sú ďalšou možnosťou ako sa dostať
k ponukám ohľadom práce na doma.
Pri hľadaní si však musíme uvedomiť, že typ práce na doma je
typom, ktorý sa vykonáva u nás doma, teda mali by sme mať naň
vytvorené ideálne pracovné podmienky.

Druhy prác na doma
Pri práci z domu vnímame rozličné druhy prác. Pod týmto pojmom si
môžeme predstaviť napríklad vyšívanie, čistenie, skladanie, písanie,
programovanie, vyučovanie, triedenie, práca na PC a podobne.
Sú to teda činnosti, ktoré je možné vykonávať v domácom prostredí.

Práca z domu cez internet – čo si môžeme predstaviť pod touto
prácou ? Je to napríklad programovanie webových stránok, grafické
práce na počítači, práca s emailami, starostlivosť o internetový
obchod, písanie článkov, on-line vyučovanie, on-line poradenstvo,
rozličné administratívne práce, ktoré je možné vykonávať cez
internet, spravovanie reklamných kampaní...Asistent či asistentka
z domu.

Práca na doma prepisovanie textov – forma práce na doma,
kedy prepisujeme určitý text, ktorý je potrebné prepísať z jednej
formy do druhej. Napríklad sa môže jednať o prevod písaného textu
do počítačovej formy. Môžeme pritom použiť skener a rozlišovač
písaného slova.

Práca na doma pre ženy – hľadajú ich hlavne ženy na materskej
dovolenke. Počas materskej dovolenky im sem-tam zostane nejaký
ten čas, ktorý môžu použiť v prospech práce. Pri práci na doma pre
ženy máme na mysli napríklad šitie, prepisovanie,
skladanie...jednoduché práce, ktoré zvládne väčšina žien na
materskej dovolenke. Praca na doma tak pomáha pri
„znovuzapojení“ do pracovného procesu po skončení materskej
dovolenky.

Manuálne práce na doma
Popri prácach na PC existujú aj manuálne práce na doma.
Zaraďujeme tam napríklad:
-vyšívanie, výroba košíkov, pletenie, skladanie hračiek, skladanie
pier, skladanie obálok, vytváranie rozličných umeleckých ozdôb,
modelovanie a podobne.
Tieto manuálne práce môžeme vykonávať v pohodlí nášho domova.
Práca na doma je teda zaujímavým typom práce.
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