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MEK-IN, s.r.o.
Ing. Lenka Bártová
Na Hradbách 495/4
702 00 Ostrava

Hodnocení firemních vzd lávacích kurz po ádaných spole ností MEK-IN, s. r.o. na téma:
„Osobnost zásobova e jako manažera, obchodní vyjednávání a komunikace“
„Logistika – plánování a organizace nákupu“
Garanti:
PaedDr. Miroslav Mrkvica
Ing. Jaroslav Bazala, Ph.d.
V m síci ervenci prob hly ve spole nostech Pilana vzd lávací kurzy po ádané
vzd lávací, poradenskou a PR spole ností MEK-IN, s.r.o. Kurzy byly za len ny do systému
komplexního vzd lávání pracovník spole ností.
Po výb ru z tématických nabídek spole nosti MEK-IN jsme se zástupcem agentury
p esn ji ur ili obsah jednotlivých školení. Pozitivn hodnotím snahu agentury p ipravit školení
p ímo konkrétním pot ebám spole nosti. Organiza n jsme pak vy ešili termíny a prostory pro
školení tak, aby došlo ke vzájemné spokojenosti. Školení se po ádalo v jednací místnosti
spole nosti vybavené multimediální technikou. Termíny byly dohodnuty s dostate ným
p edstihem, aby se mohli všichni zú astn ní p ipravit. V pr b hu doby došlo ješt k n kolika
up esn ní obsahu a samotného pr b hu. Zhruba týden p ed školením nám agentura zaslala
oficiální oznámení (poznání) ke školení, kde byla sepsána všechna d ležitá data, v etn seznamu
školených pracovník a školitel .
Samotné školení prob hlo ve dvou celodenních cyklech. P ednášející m li školící den
dob e p ipravený do klasických vyu ovacích hodin. Hovo ili v cn k danému tématu a p ednesli
vy erpávající rozsah zvoleného okruhu v daných asových možnostech. P i výkladu se
využívaly po íta ové prezentace a také písemné materiály, které jsme od vyu ujících obdrželi.
Odborná kvalifikace obou p ednášejících garant byla na vysoké úrovni a to nejen
v teoretických poznatcích, ale i v praktických p íkladech.
Školení p inesla celistvý pohled na danou problematiku s vyzdvižením nových
moderních poznatk , které se p i práci v zásobovaní dají využít. Velký význam m lo také
srovnání p ednášené teorie s praxí, která je ve spole nostech dennodenn uplat ována.
Velmi p íjemn zap sobily certifikáty o absolvování seminá e, které jsme od agentury
obdrželi.
S prací agentury MEK-IN, jako také se samotným školením, byla naše spole nost
spokojena. V budoucnosti plánujeme další spolupráci v oblasti rozvoje osobnosti a vzd lání
pracovník spole ností PILANA.
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