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Den chemie: On-line
Významnou součástí úspěšného náboru a dlouhodobého zajišťování
kvalifikovaných pracovníků je spolupráce Prechezy se školami.
Ta dosud probíhala formou studentských praxí, stáží, soutěží
a prezentací Prechezy jako potenciálního zaměstnavatele na akcích,
které školy pořádaly ve svých prostorách. Cílem těchto setkání bylo
pomoci studentům při hledání uplatnění po ukončení studia, ale také
nabídnout praxi doplňující teoretické znalosti. Omezení v souvislosti
s covidovou pandemií motivuje školy i firmy hledat jiné možnosti
propojení, a tak se letos poprvé prezentujeme on-line na každoroční
akci Den chemie na Fakultě chemické VUT Brno.

BŘEZEN

Fakulta připravila pro studenty a absolventy přímo na svých stránkách
prostředí, kde mohou shlédnout prezentace firem, které jsou pro ně zajímavé a mohou jim nabídnout uplatnění v jejich studijním oboru.
Ke sdílení prezentací firem využila FCH
VUT rovněž sociální sítě fakulty Facebook, IG stories a další. Prezentace zahrnují odkazy na webové a faceboo-

kové stránky jednotlivých společností
a na LinkedIn. On-line Den chemie
probíhal letos od 5. do 12. dubna,
kdy se konala videokonference přes
Google Meet.
Na ní se jednotlivé firmy mohly prezentovat naživo a prostřednictvím
chatu odpovídat studentům na jejich
dotazy.
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v zaměstnání
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Od letošního roku je pro všechny zaměstnance koncernu Agrofert
dostupná online nástěnka s názvem Náš intranet. Jedná se
o koncernový komunikační nástroj, jehož cílem je sdílet informace
týkající se dění ve společnostech celého koncernu.
Nástěnka je dostupná na www.nasintranet.cz a rovněž v mobilní aplikaci
Náš intranet. Přihlašovací údaje pro
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Aktuality z ochrany
životního prostředí,
řízení kvality
a bezpečnosti práce:
únor a březen 2021

V průběhu 1. čtvrtletí 2021 byly přezkoumány jednotlivé systémy řízení
společnosti jejím vedením za rok 2020.

-

každého zaměstnance byly rozeslány
ve výplatních lístcích začátkem ledna.
Před prvním přihlášením je nutné vložit obdržené přístupové údaje. Přidělený PIN je pouze pro první přihlášení,
během kterého si každý nastaví své
vlastní heslo.
Přehledné obrázkové menu pomáhá každému najít to, co na nástěnce
hledá. Náš intranet kromě novinek
a zpráv z koncernu poskytuje například přehled o benefitech a nabídkách
slev pro zaměstnance koncernu Agrofert při nákupu zboží a služeb. Po
ruce jsou rovněž pracovní kontakty
na zaměstnance Prechezy. K dispozici
je online knihovna, která nabízí k pře-

čtení firemní publikace a noviny koncernových společností. V sekci e-learning je přehled připravených kursů,
které má zaměstnanec absolvovat.
Jsou zde i všechny dříve splněné kursy, a to včetně školicích materiálů, ke
kterým se zaměstnanec může v případě potřeby kdykoli vrátit. Zajímavým
odkazem je propojení s webem Fámy
a fakta. Zde jsou vysvětlována a doplňována některá tvrzení, jež média
prezentovala nepřesně.
Správu přístupů zajišťuje útvar Personalistika, kam se můžou zaměstnanci
obrátit například v případě zapomenutí hesla. 
Alena Okáčová

Přezkoumání vedením je povinnou součástí všech dnes aplikovaných systémů
řízení v a. s. – kvality dle ISO 9001, životního prostředí dle ISO 14001, bezpečnosti práce dle ISO 45001, hospodaření
s energií dle ISO 50001 a bezpečnosti
výrobků dle FSSC 22000. Postupně byly
detailně vyhodnoceny stav jednotlivých systémů, plnění cílů na rok 2020
a stanovení cílů pro další období. Lze
konstatovat, že přes obtíže spojené
s pandemií koronaviru byly stanovené cíle dosaženy a všechny systémy
byly vyhodnoceny jako zavedené
a funkční.

Počínaje dnem 4. března 2021 bylo
v Precheze zahájeno samotestování zaměstnanců na přítomnost viru
SARS-CoV-2.
Zaměstnanci byli testováni v týdenní
periodě pomocí antigenních sad zajištěných zaměstnavatelem. Počty pozitivních nálezů v počátečních obdobích
nepřesáhly 1 % ze všech provedených
testů. Zaměstnanci s pozitivním výsledkem antigenního testu byli následně
testováni PCR testem na externích specializovaných pracovištích, jehož účelem bylo finální potvrzení přítomnosti
viru u testovaného zaměstnance.
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Blahopřání

V květnu oslaví své významné životní jubileum 90 let naše bývalá
zaměstnankyně paní Svatava Nováková. Pracovala v Precheze 23 let
jako samostatná plánovačka hlavního mechanika do roku 1987.
Přejeme z celého srdce hodně zdraví, optimismu a životního elánu.

Ve dnech 16. až 18. března 2021 proběhl
recertifikační audit výroby potravinářské titanové běloby podle mezinárodní
normy FSSC 22000, která stanovuje požadavky na systémové řízení bezpečnosti potravin.
Auditorka ze společnosti Bureau Veritas Certification CZ prověřila způsob
výroby přímo v prostorách provozu titanové běloby a dále související výrobní
a systémovou dokumentaci. Na základě
výsledku auditu bylo rozhodnuto o vydání nového certifikátu, který bude mít
platnost na další 3 roky.

V období od ledna do března 2021 společnost postupně splnila své ohlašovací
povinnosti v oblasti životního prostředí
za rok 2020.
Hlášení se musí provádět za každou složku životního prostředí zvlášť
(ovzduší, vody, odpady), a to elektronicky prostřednictvím tzv. integrovaného
systému plnění ohlašovacích povinností
(ISPOP). Souhrnné údaje jsou následně
využívány orgány ČR a EU pro statistické účely a stanovení dalších politik
v oblasti životního prostředí, případně
jsou předmětem zpětné kontroly ze
strany inspekčních orgánů.
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