POZVÁNKA
Pražská oblastní organizace Vás srdečně zve na 205. MANAŽERSKÝ
KLUB, který se koná ve čtvrtek, 16. května 2013 od 18 do 21 hod .
v Golem Clubu,Na Perštýně 18, Praha 1
P R O G R A M :
"Představení TOP 10 soutěže Manažer roku 2012“
Mé manažerské výhry a prohry...

V programu vystoupí Ing. Václav Škeřík, generální ředitel a předseda
představenstva, FARMTEC, a. s. – manažer odvětví „Služby pro podnikatele“ a jeho
hosté.
Golem Club je otevřen již od 17 hodin a nabídne Vám teplá jídla a nápoje dle vašeho
výběru. K otevření vstupu do budovy zvoňte prosím na zelený zvonek vpravo od
dveří.

S přátelským pozdravem
mobil: 602 44 66 99
www.cma.cz

Ing. Ivo Gajdoš
viceprezident ČMA
ivo.gajdos@seznam.cz

POZVÁNKA
Krátké představení:
Ing. Škeřík je vizionář, vynikající odborník, k tomu stratég a organizátor. Je zaměřen
do budoucna, na další rozvoj a strategické řízení (dovede predikovat vývoj).
Vypracování strategie vždy předchází podrobná analýza vnějšího i vnitř. prostředí
(SWOT, 3 P, PEST analýza). Charakteristická je též osobní odpovědnost za řízený
podnik. Je manažer, jenž se snaží vždy hledat východisko, často i s vysokou mírou
vytrvalosti. Má vynikající vyjednávací schopnosti. Zastává názor, že bez otevřené
komunikace není možno účinně delegovat pravomoci, ani vhodně kontrolovat účinnost
systému. V soutěži MR se dostal do finálové účasti podruhé, lze m.j. hodnotit i posun
v oblasti „učící se organizace“ a budování značky firmy tzv. branding. Je
charakteristický cílevědomostí a precizní prací podle jím zpracované vize.
Významně se podílí na navazování obchodních kontaktů se zeměmi bývalého
Sovětského svazu, byl přijat presidentem Ruské federace V. Putinem, uzavřel již
některé obchodní smlouvy s významnými představiteli vlád, např. podpis Memoranda
o dlouhodobé spolupráci v oblasti zemědělství s vicepremiérem vlády a ministrem
zemědělství Republiky Baškortostán. Podpisu byl přítomen také prezident republiky a
velvyslanec ČR v Ruské federaci Petr Kolář. Tato aktivita bude mimořádně významná
pro další rozvoj čs. zemědělství. Podílí se na formování zemědělské politiky v rámci
celé ČR. Aktivně spolupracuje s AK a ZS ČR.
Vývoj, výroba a kompletace vlastních technologií, výrobků a celků, např. svého druhu
originální vyhřívané nerezové napájecí žlaby (patent a neustálé zdokonalování zlepšovací návrhy). Dojírny a dojící zařízení včetně chráněného softwarového vybavení
FARMSOFT (opakovaně oceněno). Vývoj vlastního technologického řešení zemědělské
BPS. Parametry BPS zn. FARMTEC a.s. dosahují vynikající hodnoty. Dále rozvoj
středisek v rámci ČR. Zvyšování kvalifikace zaměstnanců v celé vertikále, cílená
vzdělávání, účast na mezinárodních výstavách, stáže v zahraničí, dostupný odborný
tisk – samoučící se organizace. Masivní rozvoj obchodních aktivit v zahraničí.
Zakládání a rozvoj dceřiných společností (Slovensko, Polsko, Rusko, Rumunsko,
Srbsko). Působení na dalších zahraničních trzích (Ukrajina, Bělorusko, Německo). Za
poslední 4 roky došlo k nárůstu objemu výroby firmy 5x. Opakovaně se firma umísťuje
v celostátních soutěžích např. TOP 100, 100 nejlepších. Ing. Škeřík dokončuje
doktorandské studium Ph.D. na JČU v Č. Budějovicích.

