БЮЛЕТИН СИЛПА

Издание на Съвета по качеството на "СИЛПА" ООД

Брой 3-4, април 201 2 г.

Ч ести т п разн и к !

1 май - Ден на труда
и международната
работническа
солидарност

Историята на празника се
свързва с международното
социалистическо движение през
1 9 век и работническите
протести за зачитане на
елементарните социални права.
Началото се поставя на 1 май
1 886 година в САЩ, когато
профсъюзите провеждат
неофициална национална
стачка, в която вземат участие
над 300 000 работници от
цялата страна с искане за
въвеждане на официален 8часов работен ден.
Първи май се чества като
Ден на труда и е официален
празник в редица държави като:
Германия, Австрия, Мексико,
Тайланд, Русия.

Мениджмънтът на
СИЛПА ООД
поздравява всички
служители и
техните семейства
по случай празника и
им желае здраве и
успех!

СЪДЪРЖАН И Е

Първите доставки за
Форесия са вече
факт.............................1
Новият Форд.............. 2
Конкурс....................... 3
брой 3-4, април 201 2 г.
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FORD - проект B232

Интериорът на новия Форд, който ще
се произвежда в Крайова.
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Опаковани детайли за Толиати, Русия
- за новата Лада Приора.

Опаковките на Форесия - готови за
експедиция. За да не се нарушава
логистиката на клиента оборотните сини
кутии и пластмасови палета са
абсолютно забранени за друга употреба
освен за детайли на Форесия, Крайова.

През март от нашия консултант по
Системата за управление на качеството
"Софконтролконсулт" в лицето на
Светла Радуилска беше проведен курс
за вътрешни одитори на фирмата по
новия стандарт ISO1 9011 :2011 .
брой 3-4, април 201 2 г.
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ЗАПОВЕД
№ 21 / 23.4.201 2 г.
Обявявам вътрешен конкурс за длъжността
"Контрольор качество и ръководител смяна".
Кандидатът трябва да отговаря на следните
изисквания:
1 . Средно техническо образование
2. Компютърна грамотност
3. Трудов стаж в машиностроителното
производство - 2 години.
Необходими документи: автобиография, копие
на диплома.
Подборът ще бъде извършен по документи и
събеседване с кандидатите.
Срок за подаване на документи: 04.5.201 2 г.
Отговорник: ЧР - Кристина Иванова
Дата: 23.4.201 2 г.

Работодател: Кр. Иванов

Драги колеги,
Тук в бюлетина е ВАШЕТО място. Приканвам всеки, който иска да сподели
неща, свързани с работата, с качеството или има за разказване весела
случка или виц, да заповяда при мен и да публикува.
Никого не връщаме. Ако имате мнение  кажете го сега!

БЧ

В И ЦОВ Е

Един шеф пита друг:
- Как така твоите служители никога не
закъсняват?
- Много лесно: при мен работят 30 човека,
а местата за паркиране са само 20.
Влиза бизнесмен в офиса с група
чужденци и казва на секретарката:
- Миме, за мен кафе и питай тия трима
педерасти какво ще искат.
Глас от групата:
- Двама педерасти - аз съм преводачът.
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Началник се кара на подчинен:
- Не те ли е срам! Закъсняваш два часа!
Аз на твое място изобщо не бих се показал
на работа в такъв случай...
- Да, но аз, за разлика от вас, съм
съвестен и идвам.
Младеж започва работа, на втория ден
началникът го пита:
- Ти силен програмист ли си?
- Е, как да ви кажа?
- Силен ли си?
- В общи линии, да.
- Тогава ще се заемеш с преместването
на компютрите
брой 3-4, април 201 2 г.

