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VEDENÍ SPOLEČNOSTI

Ocenění Exportér roku
V pondělí 9. prosince převzal obchodní ředitel Miloš Holakovský jako zástupce firmy z rukou ministra
průmyslu a obchodu ČR Karla Havlíčka plaketu a pohár pro Exportéra roku. Poprvé jsme se umístili na
1. místě, a to v kategorii za nárůst exportu mezi roky 2018 a 2017. V další kategorii (Objem exportu za rok
2018) jsme se umístili na 34. místě ze všech tří tisíc zúčastněných českých exportujících firem napříč
všemi obory podnikání. Spolu s dalším skvělým umístěním na první příčce v rámci SST (členská firma
s nejvyššími tržbami v roce 2018) je to významné ocenění práce celého kolektivu TOS VARNSDORF.

Jménem společnosti TOS VARNSDORF
děkujeme všem zaměstnancům za práci v roce 2019
a přejeme hodně zdraví a elánu pro rok 2020
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Setkání vedení společnosti se zaměstnanci
Nejlepší pracovníci za II. pololetí 2019
Prosincové setkání vedení společnosti se zaměstnanci proběhlo ve spojených místnostech Školicího
střediska ve středu 18. prosince. Hlavním programem tohoto setkání byly jako obvykle informace o výsledcích roku 2019 a výhled na rok příští. V průběhu setkání proběhlo vyhodnocení osmi nejlepších pracovníků jednotlivých úseků za aktuální pololetí.
Petr Hruška (Výstupní kontrola)
Svědomitý, plní úkoly nad rámec svého pracovního zařazení. Samostatný, iniciativní,
důsledný. Trvale podává nadprůměrné výkony, je učenlivý.
Odvádí téměř bezchybně svou
práci, aktivně řeší problémy.
Bez potíží zvládá i tu nejsložitější problematiku v rámci svého pracovního zařazení.
Kateřina Haufertová (Zákaznické centrum)
Dlouhodobě vykonává výbornou práci ve vedení Zákaznického centra a při zavádění
systému QAD.
Vilém Marenec (Technologie)
V projektu „Skleníkové montáže“ stroje WHQ 13 CNC
4901 se aktivně zapojoval do

montáže se zaměřením na optimální postup a kvalitu odvedené práce. Během montáže
prvních strojů typu WH 10 CNC
se snažil ve spolupráci s montéry okamžitě řešit vyvstalé
problémy, zajistil řadu přípravků zjednodušujících montážní
práce, představil několik návrhu na změny konstrukce, které
se budou realizovat. Na základě četných reklamací manipulátorů AVN z TOS Olomouc se
podílel na zjištění původu závad a jejich odstranění, tvorbě
montážních návodů a protokolu měření pro dodavatele.
Jan Karásek (Těžká mechanika)
Významně se podílel na převádění výroby na nový stroj
WHQ 15 instalovaný v Těžké
mechanice. Svým aktivním pří-

stupem a vykonanými přesčasy umožnil, aby byly dodrženy
dodávky dílců do středisek
montáží.
Pavel Veselý (Lakovna)
Nominován na základě vstřícného přístupu k řešení problémů na středisku Lakovna a expedice. Je spolehlivý, aktivní
a v jednotlivých případech také
ochotný udělat něco navíc. Je
již na hraně důchodového věku
a po dohodě zaučil a stále zaučuje ostatní kolegy zvládat
svou práci na slušné úrovni.
Jiří Veselý (montér mechanik,
Montáž WH 105)
V tomto roce zajistil montáž
5 strojů WH(Q) 105 / WHN (Q)
13 CNC. Všechny montáže byly z jeho strany bezproblémové
a stroje byly předány do užívá-

ní v řádném resp. požadovaném termínu.
Miloš Javůrek (Elektrodílna)
Je respektován a uznáván
všemi ostatními kolegy předáky a dispečery. Za poslední období se osobně velmi aktivně
podílel na monitoringu nových
pracovníků na stř. 4430. Dále
ve spolupráci s ostatními předáky aktivně řešil technicky
složité a operativní výjezdy pro
středisko servis.
Ing. Bohdana Křížová (vedoucí Oddělení financí a controllingu)
Velmi spolehlivá, loajální,
samostatná a důsledná kolegyně. Velmi dobře zvládá náročné úkoly zejména spojené
s plánováním, rozpočtováním
a aktuálně s řešením problematiky transferových cen. ˘
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