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Začátek roku je pro nás příležitostí ohlédnout se za hlavními
projekty roku minulého. Jako obvykle k ohlédnutí zveme i Vás.
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zachování vysokého standardu funkčnosti, služeb
v jehož rámci byly posíleny dovednosti a komDENSO MANUFACTURING
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Společnost WEBCOM, a.s. patří dloučlen skupiny KKCG zaměstnává na českém trhu
pokračujeme programem pro projektové manažery
vybrané dovednosti
pro výkon dané funkce.
hodobě do skupiny TOP 60 světových
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měkkých i odborných
a individuálního
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Evropě. Její špičková řešení Microsoft Dynamics
nosti MND, a.s. (Moravské naftové doly) prošly
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politika, sociální pojištění, oblast zaměstjsou dostupná i středním a menším firmám při
rok a půl trvajícím rozvojovým programem,

Komunikujme. A k věci!

www.sanek.cz | sanek@sanek.cz
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nanosti, pracovněprávní legislativa, bezpečnost
a ochrana zdraví při práci, rovné příležitosti pro
ženy a muže, migrace a integrace cizinců, evropská
integrace a oblast čerpání finanční pomoci z fondů
Evropské unie (EU). Poslední z oblastí představuje
implementační strukturu ESF a zaměstnává cca
400 pracovníků. Text z webu
Pro Ministerstvo práce a sociálních věcí byl v letech 2010 – 2015 realizován komplexní program
vzdělávání a rozvoje pracovníků Implementační
struktury ESF ČR pro cca 400 pracovníků. V průběhu projektu byla naše role trojí: vedení a řízení
projektu, dodávka manažerských tréninkových
aktivit, dodávka odborných kurzů. V závěru byla
realizována konference, shrnující celý projekt.
Naším významným klientem v oblasti
Management Consulting byl i v uplynulém roce renomovaný výrobce a prodejce reklamního textilu ADLER. Jde o firmu s více
než desetiletou historií na českém trhu, cca 150
zaměstnanci a obchodním zastoupením v osmi
evropských zemích.
Spolupráce se společnostmi v rámci holdingu
ADLER se postupně stávala užší a užší, až vyústila
v dvouletý projekt outsourcingu pozice generálního ředitele holdingu ADLER. Tento projekt jsme
na sklonku roku 2015 úspěšně dokončili.
Děkujeme Vám všem za Vaši přízeň a těšíme se
na budoucí spolupráci.
Za tým SANEK, s.r.o.
Dana Rybáková
Obchodní manažerka

