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MUSÍ BÝT PREZENTACE FIRMY
NA KONGRESU NUDA?

Ano, máte pravdu, většinou to tak je.
Po dvousté padesáté opakujete stále to
samé a strnulý úsměv se po pár hodinách mění ve strnulý škleb. Máte chuť
skopnout lodičky pod stůl, vzít si tepláky
a na několik dní utéct do lesa.
Jako každý rok nás koncem ledna čekal výjezd na celostátní kongres
hojení ran v Pardubicích. Není třeba si
namlouvat, že Hyiodine zná po 12 letech opravdu již každý, kdo se v oboru alespoň trochu pohybuje. Sorelex
naopak nezná nikdo, ale vzhledem
k tomu, že je stále ve fázi registrace,
nohy i ruce obchodníků jsou svázané. Co
z toho vyvodit? Bude ten kongres zase
nuda? Nasadíme lodičky, strnulý úsměv,
odstojíme si oněch 16 hodin na stánku
a odškrtneme akci jako „splněno“?
Proč bychom se jednou nemohli bavit
my i naši zákazníci?
Žádné akce typu „splněno“ nás opravdu ze srdce nebaví. Pokud si připustíte,
že zajetý a léty praxe osvědčený postup
nemusí být ten jediný správný, od myšlenky k realizaci je jen kousek.
A jak to dopadlo? Letos to u našeho stánku opravdu nuda nebyla. Po
celé dva dny jsme měli narváno a stály
na nás fronty. Spojení zábavy, uvolnění

a vzdělávání o produktech se ukázalo
jako velmi osvěžující pro naše zákazníky a potažmo i pro nás. A jak že jsme to
dokázali?
Pokud necháte zdravotní sestru vylít
si své srdce a namícháte jí k tomu drink,
věnuje vám rozhodně více času než
konkurenci. Nakonec trpělivě vyslechne
vás i malou nalévárnu o produktech.
A co vlastně potřebují zdravotní sestry?
Tady je malá ochutnávka:

„Vyměnit staniční sestru, je falešná“
„Více úcty“
„Špatné sociální zařízení pro personál“
„Málo psacího materiálu“
„Lepší komunikace s primářem“
Trocha zdravotnické poezie:

Dřevorubec dřevo kácel,
Sekl se a vykrvácel,
marně svírá pěstičky
Nemá krevní destičky.
Téma našeho stánku v letošním roce
bylo „Každý den pomáháte jiným, co by
pomohlo Vám“. Každý návštěvník dostal
fix a měl možnost vyjádřit své myšlenky přímo na figurínu našeho pacienta.
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K tomu dostal u našeho „baru“ míchaný
nápoj dle vlastního výběru a pokud připojil svůj kontakt, zapojil se i do možnosti
slosování o drobné ceny. A během příjemného popíjení bublinek se návštěvníci dozvěděli i o chystaném Sorelexu,
na co si dát pozor při používání Hyiodine
a nakonec odcházeli s pozvánku na náš
workshop věnovaný rozdílům mezi antiseptiky v hojení ran.
Vyšlo to výborně!
A celkové skóre: téměř 200 kontaktů
na zdravotnické pracovníky, 80 účastníků na workshopu, pacient popsaný od
hlavy až k patě, 350 míchaných nápojů,
rozradostněné zdravotní sestry, kterých
se konečně někdo zeptal, co je trápí
a chvilku je hýčkal... a totálně upatlané
ruce nás za barem. Jediné, co zůstalo
stejné jako v předchozích letech, byla
chuť skopnout lodičky (obzvlášť v případě Tomáše Urbana – pozn. redakce).
Děkujeme tímto marketingovému
týmu za jejich neutuchající energii, nápady a chuť se s námi hádat. Děkujeme
Janě Matonohové a Vojtovi Pavlíkovi za
pomoc s workshopem, výzkumu za dodávky ledu a taky Marcelce za to, že nám
s tím vším pomohla.
Lenka Krausová
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VÝKONNÁ ŘEDITELKA HODNOTÍ ROK 2015
Vážení spolupracovníci,
tak jako počátkem každého roku,
i letos přinášíme informace týkající se
vyhodnocení prodejů v roce předchozím a výhled na letošní rok.
Celkové tržby v roce 2015 jsme uzavřeli na hodnotě 519 mil. Kč, což je hodnota o necelé 1 % vyšší než byl maximalistický roční plán. Podařilo se prodat
o 6 % více HA-based produktů z kosmetické linky, průměrná cena za tyto
produkty však klesla o dalších 7,5 %. Pro
nás informace ne zcela dobrá, nicméně očekávaná. V letošním roce budeme tedy muset pokračovat v naší snaze
o snížení výrobních nákladů, zejména
prostřednictvím zvyšování efektivnosti
výrobní linky.
I přes pomalý rozjezd (pokud to tak
vůbec lze nazývat) nové linky na výrobu
farmaceutického hyaluronanu, se podařilo, zejména díky ohromnému úsilí
pracovníků ve výrobě, v kontrolních laboratořích a v KŘJ, vyrobit a propustit
o 20 % více materiálu než v roce před-

chozím. Podmínky pro tento výkon neměli jednoduché a patří jim za to uznání. Poděkování patří také pracovníkům
prodejní skupiny suroviny, kteří museli
opakovaně a s velkou mírou trpělivosti
a značnou diplomacií řešit přetrvávající problémy s vykrýváním objednávek
na farmaceutický hyaluronan. Zatím se
zdá, že snad máme to nejhorší za sebou
a podařilo se zákazníky přesvědčit, aby
nám zachovali přízeň.
Poměrně se v loňském roce dařilo
také na finálech. Veterina se rozjela nebývalým způsobem a díky Gelorenu se
na českých pláních prohánějí nejenom
koníci
:-). Celkově tržby veterinárního portfolia narostly o 60 %. Stoupající
trend, vzhledem k plánované marketingové podpoře, očekáváme i v roce
letošním. Méně se již dařilo humánním
finálním produktům, které jsou v tuto
chvíli reprezentovány pouze Hyiodinem.
Jedná se o poměrně starý produkt, jehož životní cyklus se již dostal do stádia
poklesu. Jedná se o přirozený jev, který

SEVERNÍ AMERIKA
17,70 %

AUSTRÁLIE
0,81 %

ASIE
19,70 %

JIŽNÍ AMERIKA
0,79 %

dříve či později potká každý z produktů.
I z tohoto důvodu s napětím očekáváme
nový přírůstek do portfolia, Sorelex.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem byl základní plán pro letošní rok
postaven poměrně opatrně, a to na výši
503 mil. Kč. Jedná se o hodnotu, vůči
které byly následně plánovány náklady,
tj. např. budgety jednotlivých útvarů, či
investice. Maximalistická varianta plánu
je významně optimističtější a je na úrovni 597 mil. Kč. Této hodnotě by se nám
podařilo přiblížit, pokud bude zabezpečen dostatečný přísun materiálu z nové
linky farma hyaluronanu (v tuto chvíli
se jeví poměrně reálně) a zároveň se
bude dařit rychle a efektivně provádět
akvizice nových zákazníků. Očekávání
máme také u již zmiňované veterinární
řady a plánujeme významně marketingově podpořit také kosmetické portfolio
s důrazem na produkty uvedené na trh
v posledních 3 letech.
Držme si pěsti.
Zuzana Bubnová

AFRIKA
0,53 %

EVROPA
60,46 %

podíl prodejů dle jednotlivých kontinentů

UVÁDÍME HNED DVĚ NOVÉ KOSMETICKÉ SUROVINY
Blíží se jaro. Všichni se těší na teplo a probouzející se přírodu. S prodlužujícími dny
se však obchodním a marketingovým oddělením plíží panika a tzv. „Pre in-cos syndrom“. Vrcholí přípravy na veletrh in-cosmetics v Paříži, kde se 12. – 14. dubna 2016
sejdou všichni, kteří ve světě kosmetiky
mají co říct – výrobci surovin, formulátoři, přístrojáři, distributoři, finální zákazníci
a další. Contipro na tomto ročníku bude
prezentovat nejen své stávající úspěšné
aktivní látky, ale představí i dvě nové kosmetické suroviny Clodessine a Desultine.
Clodessine je aktivní fragment hormonu klotho, který je pojmenován po
jedné ze tří řeckých bohyň osudu. Díky

klothu buňky nejen žijí déle, ale jsou také
stimulovány k přirozeným ochranným
mechanismům. Buňky jsou poté lépe
schopné bojovat proti volným kyslíkovým
radikálům a oxidativnímu stresu. Clodessine je nová surovina, která výborně zapadá
do našeho anti-aging konceptu a in vitro
i in vivo testy potvrzují slibné výsledky nejen v oblasti redukce vrásek.
Desultine působí jako inhibitor enzymu
cholesterol sulfotransferázy. Cílí na horní
vrstvu kůže, kde způsobuje častější odlupování staré pokožky. Staré buňky jsou
nahrazeny buňkami novými a zlepšuje se
bariérová funkce kůže. Vše vede k lepší
hydrataci, textuře, k lepšímu a zdravějšímu

vzhledu stárnoucí pleti.
Do dubna se spousta lidí nezastaví. Výzkumníci ze skupiny Kosmetické suroviny
pracují na vyhodnocení studií k novým surovinám. Obchod a marketing připravuje
články, brožury, letáky a prezentace, které
informují o nových látkách i našich starších
produktech. Vymýšlí se způsob, jak Clodessine a Desultine co nejlépe zákazníkům
představit. Jenže celosvětovou výstavou
v Paříži to nekončí, pro tento rok se Contipro chce prezentovat i na dalších in-cosmetics výstavách, např. v Soulu, New Yorku
a v Bangkoku. Takže pozor, chcete-li některé zaměstnance opravdu popíchnout
až vytočit, spojení „in-cos“ je zaručené.
Lenka Řebíčková

CONTINOVINY únor 2016

STRANA 2

CONTIPRO UPRAVUJE ORGANIZAČNÍ STRUKTURU
Jak jste již byli všichni několikrát informováni, projdou společnosti holdingu
letos významnou změnou své struktury,
fúzí, která ze tří stávajících firem vytvoří
firmu jednu.
Důvodem této změny je kromě legislativních požadavků i snaha o zefektivnění procesů. Z tohoto důvodu nedojde v letošním roce pouze k redukci
firem ze tří do jedné, ale i k redukci absolutního počtu útvarů a vytvoření větších, vnitřně diverzifikovanějších, ale zároveň doufáme, že flexibilnějších skupin,
které budou schopny pružněji reagovat
na rychle se měnící podmínky vnějšího
okolí. Nejedná se tedy v žádném případě o redukci počtu pracovních míst, zde
v letošním roce opět očekáváme mírný
nárůst.
Asi největší změnou je změna struktury a náplně útvaru technického rozvoje a zabezpečení (OTRZ) do této chvíle řízeného Technickým ředitelem, Lukášem
Palkem. Stávající uspořádání, které bylo
dáno historicky dlouholetým zaměřením
Petra Pinkase směrem k technologiím

a zároveň k zajišťování technického
chodu areálu, se v nových podmínkách
ukázalo jako ne zcela vhodné. Z tohoto
důvodu jsme se tyto dva poměrně nesourodé celky rozhodli rozdělit. Útvar
OTR, který byl do toho chvíle součástí
OTRZ, se začlení pod útvar Poloprovozu, resp. s ním bude sloučen. Jelikož
obě skupiny spolu již nyní spolupracují
a očekáváme, že tato spolupráce nabyde v budoucnu na intenzitě, jedná se
o zcela logický krok. Tento útvar se tak
stane jedním ze strategických útvarů firmy. V čele Poloprovozu bude i nadále
působit Jarda Pavlík.
Útvar OTRZ, od kterého bude odděleno OTR, se převtělí, resp. přejmenuje
na Útvar technické podpory (ÚTP), jehož
hlavní náplní bude zajišťování rozvoje
areálu jako celku, případně budování
zcela nových areálů v rámci regionu,
údržba areálu, ale i údržba a invence
drobnějšího rázu v oblasti technologií.
Tento útvar má ve své kompetenci rovněž energie, životní prostředí a výhledově by se na tento útvar měla přesmě-

rovat i problematika BOZP a metrologie.
V čele tohoto útvaru bude Lukáš Palek,
jakožto vedoucí ÚTP. Tato změna nastává
s účinností od 1. 3. 2016.
Další změny proběhly na útvaru R&D,
kde došlo k významné redukci z původních 13 skupin na skupin 9. Zanikla skupina Nanovlákna, která se začlenila pod
skupinu CVP a zároveň došlo k jejímu
přejmenování na skupinu Nano. V jejím
čele stojí Marek Pokorný. Dále se sloučily skupiny Fyzikální chemie hyaluronanu
a Medicínské aplikace pod skupinu Nosiče. Vznikla tak jedna velká skupina, která
i nadále ponese název Nosiče a kterou
povede Daniela Šmejkalová. Poslední
změnou je začlenění skupiny Veterina do skupiny Tkáňové inženýrství. Tuto
skupinu si přebírá od 1. 3. Vladimír Velebný jakožto metodický vedoucí, v roli
administátorky této skupiny bude Martina Hermannová, která zároveň zůstává
i nadále vedoucí skupiny Farmakokinetika.
Kolegům vedoucím přejeme v jejich
staronových rolích hodně úspěchů.
Zuzana Bubnová

nové organizační schéma

vnitřní členění útvaru R&D
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ZÁPIS DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY
ERUDIO VE ZNAMENÍ ZVÍŘÁTEK
V sobotu dne 16. 1. 2016 se prostory DS
Erudio v Žamberku proměnily v ráj zvířátek.
V 9 hodin už přicházely první nedočkavé
děti. Začal totiž zápis do 1. třídy naší nové
základní školy Erudio a nastávající prvňáčky
čekalo zážitkové dopoledne nazvané
Zvířátková cesta. Podle chuti si děti
vybíraly svou oblíbenou činnost. Mohly
si vystřihovat, lepit, skládat, kreslit, skákat
a třeba i zpívat. Samozřejmě se přidávali
i rodiče, babičky, dědečkové či sourozenci.
Po krátkém rozhovoru s paní učitelkou
mohly děti pokračovat v hrátkách, nebo
být chvilku velkou hvězdou v našem
fotokoutku. Díky němu teď má Beruška,
Žabka, Liška či Ježek krásnou fotografii
na památku. Jestli se dětem splní jejich
báječná přání být krasojezdkyní nebo
kosmonautem? To už zjistí jen ony samy.
Každé dítě podarovalo svou maminku
voňavým žlutým tulipánem a pro svou
radost si odneslo „zvířátkovou taštičku“
s drobnými dárky. Všichni jsme si dopoledne
náramně užili a už se těšíme na Zvířátkový
karneval, kde se všichni znovu potkáme.
K zápisu se dostavilo celkem 11 dětí, z nichž
bylo 5 dívek a 6 chlapců. Pocházejí nejen
ze Žamberka, ale také z jeho širšího okolí.
Vzhledem k tomu, že se jednalo vůbec
o první zápis do první třídy, může být Erudio
s počtem dětí velmi spokojené.
Ivana Andrlová

GELOREN HORSE SE VYBARVIL
Tentokrát nebudeme o Gelorenu pro koně
mluvit ve spojitosti s jeho dobrou obchodní
úspěšností, ale zaměříme se na novinku,
která možná překvapí nejednoho strávníka. Aktuálně totiž bylo mírně pozměněno
složení. Ale neděste se, aktivní látky jsou
stále stejné a ve stejném množství. Došlo
pouze ke změně použitého barviva. Nové
barvivo je čistě přírodního charakteru a je
proto kvalitnější než to předchozí. Geloren
už nebude mít višňovou barvu a částečnou
průhlednost. Od nynějška bude zabarvený
cihlově a bude neprůhledný. Vzhledem
k tomu, že chuť samotná zůstane stejná,
jistě si na pouhou změnu barvy „bonbónu“
koně a ostatní konzumenti brzy zvyknou.
V blízké budoucnosti se také mírně upraví
obalový materiál, ale o tom budeme informovat podrobněji až někdy příště, až bude
vše finalizované. V současnosti totiž oddělení pro finální produkty Contipra intenzivně pracuje na dalším rozšíření ochodního
potenciálu produktu, což může nakonec
přinést více drobných vylepšení najednou.
Ondřej Jireš
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CONTIPRO VYPLATILO ZAMĚSTNANCŮM
ROČNÍ ODMĚNY
Jak již všichni jistě víte ze svých výplatních pásek, jako formu poděkování za
vaši práci se majitelé společnosti rozhodli rozdělit roční odměny pro zaměstnance, kteří byli v pracovním poměru
kontinuálně po celý loňský rok. V rámci
odměn bylo rozděleno dokonce o 1,3
milionu korun více, než tomu bylo v roce
předchozím. Dle vašich ohlasů byl tento
krok více než kladně přivítán. Jiný názor
by byl koneckonců silně podezřelý. :-)

Jako další finanční motivaci pro své
zaměstnance rozhodli majitelé společnosti o plošném navýšení mezd ve
výši 3 % s účinností od ledna. „Kupodivu“ i tento krok vyvolal pozitivní reakce
a úsměvy od budovy E až po budovu
H. Toto plošné zvýšení platů reaguje na
vývoj na trhu práce, kdy se v poslední době průměrné platy zvedly zhruba
o toto procento.
Lada Švárová

UPRAVUJEME SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ
V oblasti plánování nákladů na letošní
rok je novinkou pro všechny vedoucí zaměstnance plánování a následná kontrola čerpání nákladů v oblasti
osobního rozvoje a vzdělávání svých
podřízených. Všechny rozpočty za
všechna střediska v oblasti vzdělávání
jsme sloučili pod PEO, konkrétně pod
nově vytvořené středisko „121_vzdělávání zaměstnanců“. Tímto krokem, prvně
v historii společnosti, budeme schopni
identifikovat, na co přesně jdou náklady
vynaložené na osobní rozvoj našich zaměstnanců.
V rámci tohoto procesu je pro nás
všechny nové, že pod oblast „vzdělávání“ patří nejen účast na externím

školení, ale také jakékoli školení absolvované v rámci společnosti, nebo například účast na přednášce Contimedic.
Pod vzdělávání řadíme i několikadenní
konference, kde se zaměstnanec diskusí s kolegy z celého světa seznamuje
s novými poznatky z oboru a prohlubuje
svou kvalifikaci.
Především pro vedoucí pracovníky
také připravujeme nabídku konkrétních
rozvojových aktivit, které jim pomohou
k lepší orientaci, co má vedoucí zaměstnanec na starosti a jaké jsou jeho kompetence. Věříme, že podobná školení
pomohou zjednodušit zejména povinnosti na vedoucí pracovníky kladené.

PERSONÁLNÍ
OKÉNKO NA
SHAREPOINTU

FÚZE HOLDINGU
PROBÍHÁ PODLE
PLÁNU

POČÍTÁME
PRACOVNÍ DNY

Na personálním oddělení nyní připravujeme za pomoci kolegů z IT „personální okénko“, které se bude nacházet na
našem firemním intranetu. Personální
okénko bude určené pro všechny zaměstnance Contipra a bude obsahovat
praktické rady, tipy a inspirace, abychom
netápali, kde, co a jak máme dělat či nedělat. Díky informacím v personálním
okénku budete moci snadno řešit různé
situace, jako třeba: „změnila jsem příjmení, jak postupovat?“, „mám nový OP,
musím to nahlásit?“, „měním pracovní
pozici, kde najdu předávací protokol?“,
„potřebuji najít nového zaměstnance,
mám něco vyplnit?“. Vaše tipy a nápady, jaké informace by vás zajímaly, rádi
přivítáme osobně na personálním oddělení či „emilem“ na hrd@contipro.com.
Podělte se s námi, jaké konkrétní nejasnosti vás trápí. Čím více nám pomůžete,
tím méně budete v budoucnu bojovat
s administrativními povinnostmi, které
zpravidla nepatří mezi oblíbené koníčky
zaměstnanců.

Zajímají vás nové informace o chystané fúzi holdingu? Pokud je vaše odpověď „ne“, vydali jste se správnou
cestou. Vše kolem fúze se totiž připravuje podle předem nastaveného plánu
a jedinou novinkou je, že fúze nejspíše
proběhne dříve, než jsme čekali. Nyní se
proto omezíme na zopakování, že již za
několik měsíců už nebudeme třemi firmami, ale pouze jednou akciovou společností s prostým, ale výstižným názvem
„Contipro“, a že tato změna nepřinese
zaměstnancům, obchodním partnerům
ani dodavatelům žádná omezení nebo
překážky. Naopak, fúze pomůže odstranit některé současné obtížné administrativní úkony, což jistě ocení celá řada
pracovníků napříč společností. Stačí
jen trochu trpělivosti a už brzy budeme
všichni pod jednou střechou i „na papíře“.

První pracovní týdny nového roku jsou
za námi a mnoho výzev před námi.
Kolik času vlastně letos strávíme prací
oproti tomu loňskému? Rok 2015 měl
celkem 251 pracovních dnů, neboli 2008
pracovních hodin. S placenými svátky
měl rok dokonce 261 pracovních dnů.
V roce 2016 bude pro nás výzvou
efektivně vyplnit 252 pracovních dnů
a přispět tak k dalšímu růstu společnosti
Contipro. Pokud to i ve srovnání
s loňským rokem stále působí tak trochu
hrozivě, odečtěte si počet dnů vaší
dovolené (20 nebo 25) a snadno získáte
lepší představu, co vás letos čeká. Přibylo
i jedno pozitivum týkající se volných
dnů. Letošní rok je prvním v historii, kdy
si o Velikonocích prodloužíme víkend
o nový státní svátek, a to Velký pátek
(letos bude 25. března). Hezký den
a úspěšný rok 2016 přeje PEO! :-)

Ondřej Jireš

Lada Švárová

Lada Švárová

2016 PRACOVNÍCH HODIN V ROCE 2016. NÁHODA? NEMYSLÍME SI.

Lada Švárová
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VILÉM MAUR O PLÁNECH EKONOMICKÉHO
ODDĚLENÍ CONTIPRA
Současná role hlavního ekonoma je
spojená hlavně s tvorbou finančního plánu, s jeho vyhodnocováním a s řízením
peněžních toků společnosti. Tyto úkoly
se spojují i s celkovou zodpovědností za
efektivní hospodaření společnosti.
Osobně bych velmi rád tuto roli rozšířil o vybudování a zavedení skutečně
robustního systému controllingu. V obvyklém pojetí této činnosti je controlling
chápán jako systém moderního řízení
podniku orientovaný na budoucnost.
Jeho přínosem je vlastní rozvoj společnosti podle stanovených cílů a podnikatelských záměrů. Správně nastavený
systém controllingu přispívá k neustálému zlepšování všech činností společnosti, tedy k dalšímu zlepšování aktivity,
efektivity a dalších ukazatelů výkonu
společnosti.
Systém controllingu, jak ho v současnosti zavádíme v Contipru, se skládá ze
tří základních pilířů:
1. Rozvoj systému manažerského
účetnictví, který nám pomůže rychle interpretovat účetní a obchodní data, vyhodnotit úspěšnost jednotlivých činností
a tím usnadnit řízení společnosti. V této
souvislosti potřebujeme rozvinout současné možnosti stávajícího systému QI
spolu s dalším rozvojem systému zpracování měsíčních účetních závěrek.
2. Zavedení dostatečně komplexního systému rozpočtování a plánování, který nám umožní lépe naplňovat
strategické cíle společnosti a ovlivňovat
budoucnost Contipra. V této souvislosti
vytvoříme soustavu finančních rozpočtů
a plánů a nasadíme systém jejich schvalování, realizace, sledování a zpřesňování. Konkrétními výstupy těchto plánů pak
mohou být konkrétní klíčové ukazatele
výkonu (tzv. KPI’s) pro různé činnosti

společnosti, za jejichž naplňování budou
zodpovídat konkrétní vedoucí pracovníci.
3. Rozvoj systému neustálého zlepšování se u jednotlivých klíčových ukazatelů výkonu, a to na základě poskytování dostatečné zpětné vazby vedoucím
pracovníkům o bezprostředním vývoji
jejich KPI‘s, spolu s hledáním cest umožňujících jejich další zlepšování.

Postupnými kroky budujeme takto
koncipovaný controlling a protože tento systém má velkou podporu vedení
společnosti, pevně věřím, že se v řádu
měsíců stane naprosto samozřejmou
součástí řízení společnosti.
Samozřejmě, že budování takto pojatého controllingu se neobejde bez
úzké spolupráce a součinnosti s jed-

notlivými útvary a odděleními. V tomto
směru jsem optimista, protože za poměrně krátkou dobu svého působení
v Contipru jsem poznal celou řadu velice schopných a odhodlaných pracovníků, takže je v tomto ohledu skutečně na
čem stavět.
Považuji za důležité vyzdvihnout především celkový přínos nového systému
pro všechny zaměstnance Contipra,
protože takový controlling nám pomůže lépe porozumět dílčím procesům
a pracovním činnostem, čímž nás povede k jejich zlepšování. V konečném výsledku přivede Contipro k vyšší prosperitě a tedy i jistotě pro zaměstnance, což
je určitě velká výzva pro nás všechny.
Já sám mám s takovým pojetím
controllingu jen ty nejlepší zkušenosti, jelikož jsem více než dvacet let pracoval ve funkci finančního ředitele se
zodpovědností i za dodavatelský řetězec
ve společnosti Nutricia Deva a.s. Měl
jsem zde možnost prakticky a úspěšně
aplikovat výše popsaný systém, kdy se
tato společnost postupně stala jednou
z nejefektivnějších a nejvýkonnějších
potravinářských společností v konkurenci více než 250 sesterských firem
z nadnárodní skupiny Danone, do které
Nutricia Deva spadá.
Myslím si, že společnost Contipro je
na zavedení takto pojatého controllingu
velmi dobře připravena a že naprostá
většina zaměstnanců společnosti chápe,
že takový systém neznamená zbytečné
byrokratické a administrativní zatěžování jejich práce, ale že směřuje k zajištění dalších ambiciózních cílů společnosti
a tedy k zajištění prosperity a dalšího
rozvoje.
Vilém Maur
hlavní ekonom

DO PRÁCE NYNÍ PŘICHÁZÍME SKRZ TURNIKETY
V průběhu února došlo k finální instalaci
a zprovoznění vstupního turniketu vedle vjezdové brány u recepce, díky kterému můžeme lépe udržovat evidenci osob
přítomných v areálu a tím zajistit jejich
bezpečnost a ochranu v případě nenadálé události. Turniket většině z nás drobně
mění zaběhlou trasu příchodu a odchodu.
Zaměstnanci nově pomocí své karty
nejprve projdou turniketem a dále pokračují ke svým „píchačkám“, kde zaznamenají
začátek pracovní doby. Při odchodu pak
celá situace probíhá v opačném pořadí.
Důležité je, že první či poslední evidence
pohybu osob v areálu probíhá přes nově
instalovaný turniket, nikoliv přes „píchačky“
evidující pracovní dobu.
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Zaměstnancům, kteří parkují přímo v areálu za některou z bran, bude procházení
turniketem suplovat čtečka karet zajišťující otevření brány. Připomínáme, že právě

proto nesmí být při vjezdu či výjezdu přítomen v autě nikdo další kromě řidiče. Zároveň prosíme řidiče, aby důsledně čipovali
každý vjezd a výjezd individuálně, i když je
brána díky předchozímu vozu ještě otevřená.
Evidence osob v areálu zajistí, že například při vyhlášení poplachu nebudete „dohledáváni“ kolegy či členy integrovaného
záchranného systému pro podezření, že
jste v ohrožení zdraví či života. Toto opatření však zvýší nejen bezpečnost osob, ale
zároveň zvýší také zabezpečení majetku
Contipra. Přeji nám všem co nejrychlejší
aklimatizaci na nová opatření a předem
děkuji za součinnost.
Lada Švárová
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BYT ČI NEBYT?

BETONOVÝ SLOUPEK

Na stole drnčí telefon. Cizí číslo je vám trochu podezřelé, ale přece jen jste zvědaví,
a tak to zvednete. K velkému překvapení slyšíte hlas slečny, která vám oznamuje
novinku. Dvě slova, na která jste tak dlouho čekali. Není to sice „Vyhrál jste!“, ale
ono „Bereme vás!“ také potěší.
A je tu den D, kdy nastupujete do vysněné farmaceutické firmy. První otázka
recepčních v Contipru příjemně překvapí: „Co si dnes dáte k obědu?“ Ha, čekali
jste nějaký složitější dotaz, třeba jaký je výčet vašich úspěšně složených zkoušek ve
škole. Je to fajn, nemusíte dojíždět na obědy do nejbližšího bufetu, ani přemlouvat
příbuzné, aby vám připravovali balíčky s jídlem s sebou. Můžete si dát polévku,
čaj, vybrat si z 5 jídel a výčitky z nedostatku pohybu můžete následně zahnat
v salátovém baru. Při odpracování 5 hodin během jednoho dne se můžete slušně
najíst za sníženou cenu 29,50 Kč.
Pro ty, kdo doma zrovna nenašli nic na zub (kromě kartáčku a pasty), a pro
chronické zapomnětlivce snídaní a svačin je tu kousek od jídelny automat
s pochutinami, nápoji a bagetami. A v době od 6:30 do 9:00 a od 13:00 do 14:00
hodin funguje v prostorách jídelny také kantýna, kde si přijdou na své jak bezlepkáři
a příznivci zdravé výživy, tak zaměstnanci upřednostňující „klasiku“, tedy obložené
chleby, saláty, sušenky apod. Nestyďte se paní Pavlíně v okénku říci, na čem byste
si nejraději pošmákli právě vy! Vždy se snaží vyjít vstříc a objednat na příště nové
zboží.

byty společnosti v Žamberku

O hladu se pracovat nedá, ale bez bydlení už vůbec ne. Pokud bydlíte daleko
za horami, nebo se tísníte v bytě s rodiči a hádáte se, kdo dřív obsadí koupelnu,
může vám Contipro i v tomto směru vyjít vstříc. Jestliže jste odvážní a pustili jste se
do rekonstrukce bytu (však víme, náklady většinou bývají daleko vyšší, než člověk
předvídal ve svých výpočtech), nebo jste upustili od hrdinských činů a rozhodli se
raději sázet na jistotu a hotovou nemovitost koupit, firma je ochotna poskytnout
bezúročnou půjčku. Podrobnosti? Zeptejte se na personálním oddělení, rádi vám
vše vysvětlí.
Nebo jste bez závazků a díváte se raději po nějakém nájmu? Contipro má
k dispozici například dotované zrekonstruované byty v centru města Ústí nad Orlicí.
Kdo preferuje vlastní pokoj, ale nevadí mu potkávat se v kuchyni s kolegy, tomu
Contipro nabízí možnost dočasného bydlení v Žamberku na náměstí. Je ale třeba
počítat s tím, že je o toto ubytování velký zájem a byty bývají obsazené. Pak je tu
ještě jedna alternativa. Můžete se zabydlet v klidné části Žamberka v luxusních
nových bytech o různé velikosti, se zahradou a dětským hřištěm. A když už jsme
u těch dětí…
Některým maminkám na rodičovské dovolené může každodenní stereotyp
působit (mírně řečeno) potíže a potřebují si od dítěte tak trochu pracovně
oddychnout. V takovém případě je možné zažádat o zkrácený úvazek pro výpomoc
na vybraných odděleních Contipra. Ale pokud je matka v práci a dítě nemůže
zůstat doma samo, vyvstává nerudovská otázka: „Kam s ním?“ Na to vám odpovím
v příštím čísle Continovin.
Ilona Škeříková
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Přišla mi sms zpráva. Jsou v ní
míry. A váhy. A jméno. Ze zkušenosti už vím, že budu pít.
A taky tuším, že mi bude zle. Prý
to k věci patří.
Proč se pije s otcem na nový život? Myslím, že u prvního dítěte je to oslava zázraku zrození.
U druhého dítěte pak asi radost
z dosažení obecně přijímané
normy ideální rodiny, protože
kamkoliv od této chvíle jdete,
můžete si zakoupit výhodné rodinné vstupné dva plus dva.
In your face, China!
Jenže tahle krátká zpráva je jiná.
V podpisu je PĚT písmenek. Tenhle tatínek totiž už párkrát slavil!
Tady pozor, protože tenhle otec
trojčí! Má už tři děti!! Odteď,
když někam půjdou jako rodina,
nebude jim na to rodinné vstupné stačit! Budou muset koupit
autobus, protože do normálního
auta nenarvou tři dětské autosedačky! Heleme se, heleme se,
tady má někdo opravdu rád děti!
Každopádně tahle oslava bude
daleko onačejší, než pitky s těmi,
kteří mají čerstvé jedináčky,
nebo kteří právě zkompletovali
ideální páreček. Bude to loučení
s kamarádem, který na několik
dlouhých let zmizí ze společenského života. Místo paření, piva
a poflakování ho čekají plíny,
papání a pohádky. Každý, kdo
nepřijde na tuhle oslavu, měl by
mít zatraceně dobrou výmluvu!
Na druhou stranu, takový otec,
který trojčí, musí taky počítat
s určitými obavami, neřku-li přímo s odstupem okolí. Poslední rok ukazuje, že opravdu jen
málokdo chce okolo sebe větší počet nových tváří… Posílat
v takové situaci do světa trojčivé
SMSky je ošidné, protože lidé se
začnou dívat na otce s opatrností
a nevyřčenou otázkou na jazyku: “Nebudeš ty člověče nakonec nějaký vykutálený čtverák?”

Tomáš Papež
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Pokud jste v sobotu 23. ledna v osm večer neseděli u televize, mohlo vám uniknout, že Ondra Hubálek z našeho programu FYBICH byl
hostem Hyde Parku Civilizace spolu s dalšími mladými muži, kteří se už na střední škole prosadili se svými vědeckými projekty. Kromě
obligátních otázek týkajících se vědy Ondra odpovídal i na otázky o českém školství a společnosti a jeho výkon hodnotíme jako velmi
profesionální. Mimo jiné zmínil, že podle něj české univerzity mají nadaným mladým lidem co nabídnout, i když v minulosti uvažoval
o studiu ve Spojených státech. Ondra si televizní zkušenost pochvaloval, moderátor Daniel Stach je prý velký profesionál a o průběh
živého vysílání se kromě něj stará dalších dvacet lidí. Pořad si můžete pustit na webu ČT.
-ko-

mapa prodejů holdingu v roce 2015
(ve výhledu je expanze na grónský trh)
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