„Telepraca – alternatywa dla młodych matek” – tekst łatwy
Artykuł opowiada o tym, co to jest telepraca.
Są w nim napisane ważne sprawy na temat telepracy.
W artykule jest napisane:
- co trzeba zrobić aby telepracę wykonywać zgodnie z prawem,
- są różne rodzaje telepracy,
- jakie zajęcia można wykonywać w telepracy,
- kto może wykonywać telepracę,
- jakie są plusy i minusy takiej telepracy.
W artykule dużo jest napisane o tym, jak namówić pracodawcę, aby chciał zatrudniać
ludzi do telepracy.
Jest też napisane gdzie szukać telepracy.
Telepraca to dobra praca dla młodych kobiet. Dlaczego? Ponieważ młode kobiety,
które mają małe dzieci, chcą z dziećmi spędzać dużo czasu. Ale te kobiety chcą
również pracować, to dla nich ważne. Telepraca jest dobra, ponieważ młoda kobieta
może pracować i może dużo czasu spędzać z dzieckiem.
Co to jest telepraca?
To taka praca, w której pracownik wykonuje swoje zadania poza firmą, np. może
pracować w domu. Pracownik otrzymuje zadania i musi je w określonym czasie
wykonać i przesłać pracodawcy. Swoją pracę pracownik przesyła wykorzystując np.
komputer i internet.
Telepraca to normalna praca.
O telepracy jest napisane w Kodeksie Pracy. W Kodeksie pracy jest również
napisane, że kobieta, która jest na urlopie wychowawczym, może dodatkowo
pracować, jeśli uda jej się pracować i zajmować dzieckiem.
Nie wszystkie prace można wykonywać jako telepraca.
Ale jest dużo zajęć, które można wykonać z domu.
Można wykonywać usługi finansowe, na przykład pomagać wybrać najlepszy kredyt
na mieszkanie albo robić analizy ekonomiczne (na przykład robić badania rynku,
które pomogą pracodawcy podjąć decyzję czy wprowadzać jakiś produkt do
sprzedaży).
Można robić grafikę komputerową, księgowość albo usługi prawnicze.

Można też z domu prowadzić sprzedaż, być przedstawicielem handlowym, robić
projekty techniczne (np. projekt kanalizacji), projekty architektoniczne (np. projekt
domu) albo projekty informatyczne (np. projekt sieci internetowej w firmie).
Można też wykonywać prace edytorskie, to znaczy robić korekty różnych tekstów aby
były napisane poprawnie, bez błędów albo prace redaktorskie, to znaczy pisać teksty
na zlecenie.
Można również jako telepraca tworzyć strony internetowe i prace naukowe.
Ale nie każdy człowiek może wykonywać telepracę.
Aby człowiek mógł wykonywać telepracę musi umieć dobrze organizować sobie czas
pracy i czas wolny, musi być zdyscyplinowany i pilnować umówionych terminów,
musi być odpowiedzialny i sumienny. Aby wykonywać telepracę trzeba umieć dobrze
współpracować z ludźmi i umieć rozwiązywać problemy.
W artykule jest napisane również, żeby szukać telepracy na stronach internetowych
oraz na stronach dla młodych mam.
W rozmowie z pracodawcą trzeba mówić, że telepraca jest dobra dla pracodawcy
i dla pracownika, bo jest tańsza i nie trzeba tworzyć w firmie specjalnego stanowiska.

