KVANTOMOBILOM VPRED!
Tento rok naša spoločnosť oslávi 20 rokov
svojej existencie. Pri tejto príležitosti našich 20- tich
narodenín pripravujeme viaceré spoločenské akcie pre
nás Kvanťákov a samozrejme aj pre našich obchodných
partnerov.
Minulý rok 2014 bol mimoriadne úspešný
a samozrejme aj náročný . Náš obrat sa skoro zdvojnásobil
a aj hospodárske výsledky boli veľmi dobré, čo umožňovalo
stabilizovať tok financií a umožňuje nám ísť do väčších
projektov. Získali sme viaceré slovenské i zahraničné
ocenenia o čom sme písali aj v Kvantovinách. Chcem
naozaj srdečne poďakovať všetkým, ktorí prispeli
k týmto úspechom.
Je veľmi zaujímavé sledovať ako sa v Kvante
vystriedali viaceré firemné kultúry, ako sa menia vzťahy a ako
sa Kvant prispôsobuje novým podmienkam, realizuje nové
výzvy a stále náročnejšie projekty.
Všetci sa každý deň učíme riešiť a zvládať nové
situácie. Každá nová situácia, s ktorou sa stretneme nás
obohacuje a posúva dopredu.
Náš vývoj je veľmi dynamický, stále hľadáme
efektívnejšiu formu fungovania a rozvoj jednotlivých
oddelení a ľudských zdrojov. Niekedy je to 2 kroky vpred,
krok vzad , ale v konečnom dôsledku sa posúvame stále
dopredu. Diverzifikácia našich aktivít umožňuje
minimalizovať riziká a podporiť aj momentálne neefektívne
aktivity s víziou úspechu v budúcnosti.
V minulom roku sme začali vydávať aj Kvantoviny.
Ich cieľom je prinášať informácie medzi nás, informovať
o našich úspechoch a aktivitách, zvyšovať spoločné
povedomie a budovať firemnú kultúru.
V tomto roku začíname v Kvantovinách s novou
rubrikou „Produktové okienko“, kde môžete prinášať
informácie o zaujímavých výrobkoch v našej spoločnosti.
Vzájomná informovanosť má veľký význam . Väčšina z nás
prichádza do styku so zákazníkmi a pokiaľ viete o viacerých
našich produktoch, ktoré patria aj iným oddeleniam,
umožňuje nám to ponúknuť širší sortiment, prípadne
zákazníka odporučiť svojmu kolegovi.
Tiež chceme výrazne posilniť vzdelávanie
a definovať plány osobného rozvoja každého. Potrebujeme

zefektívniť spoluprácu medzi oddeleniami. Viacero
projektov sa bude realizovať zapojením a spoluprácou
viacerých oddelení.
R á d by s o m p r i r ov n a l n a š u s p o l o č n o s ť
k dopravnému prostriedku. V začiatkoch to bola motorka na
ktorej sedel Mach s Kubošekom. /Predtým jazdil každý na
kolobežke sám/. Potom už bolo treba osobné auto, pribudol
Ivan Šlesarik , potom to bol mikrobus a dnes je to už
poschodový veľký autobus.
Sme schopní podať väčší výkon, odviesť viacej
avšak ťažšie meníme smer , ťažšie sa otáčame. Máme väčšiu
spotrebu, ale aj väčšie príjmy. Zisťujeme, že zabezpečiť
fungovanie tohto „NÁŠHO KVANTMOBILU“ je závislé
od všetkých jeho častí. Dopredu ho poháňa motor, ale aj
brzda má svoj význam aj keď sa na ňu niekedy hneváme, že
nemôžeme ísť tak rýchlo ako by sme chceli.
Záverom chcem popriať nášmu
KVANTMOBILU dobrý ťah, bezpečnú jazdu VPRED,
čo najmenej výtlkov na ceste a všetkým, ktorí prispievajú
k jeho jazde popriať v roku 2015 veľa pracovných
a osobných úspechov, pevné zdravie, radosť
a spokojnosť.
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