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Blixcon s.r.o. se specializuje na poskytování kontrolních a třídicích služeb především v automobilovém
průmyslu. Jsme špička v oboru kontrolních a třídicích služeb ve výrobě. Každý velký projekt sestává z mnoha
drobných detailů. A protože preciznost každého detailu je právě to, co Vás může odlišit od konkurence,
nabízíme Vám naše služby.

EDITORIAL

DALŠÍ NOVINKA V PORTFOLIU SLUŽEB – CONSULTING!

Milí obchodní partneři,

V rámci rozšíření portfolia našich služeb
jsme zřídili novou divizi consultingu,
tedy poradenství. V této oblasti se zaměřujeme na vše, co je v souvislosti
s provozem podniku nutné znát. Náš tým
zahrnuje personalisty, inženýry kvality,
interní auditory, školitele i právníka.

pomalu se blížíme ke konci roku 2019. Než
si všichni začneme užívat zasloužený
odpočinek během vánočních svátků, rád
bych vás prostřednictvím dalšího vydání
našeho newsletteru, informoval o nové
divizi v naší společnosti.
Naše portfolio jsme rozšířili o novou
službu – Consulting.
V této divizi se zaměřujeme na poradenství v mnoha oblastech. Více se dočtete
přímo ve článku.
Závěrem bych vám všem chtěl poděkovat
za další rok spolupráce, které si velmi
vážím. Přeji vám a vašim blízkým
krásné Vánoce a úspěšný rok 2020.

S přáním klidných prosincových dní
Ing. Rostislav Novák, CEO

Poradenství zaměřujeme zejména na:
1) pracovně-právní oblast – poradenství pro zaměstnavatele, vypracování
pracovně-právních dokumentů, poradenství při náborech a další záležitosti,
které zaměstnavatele trápí;
2) oblast vnitřních předpisů zaměstnavatele – vypracování, školení zaměstnanců;
3) compliance program – vypracování předpisů i nastavení procesů při ochraně před trestní odpovědností právnických osob, ochraně osobních údajů,
praním špinavých peněz, apod.;
4) Quality Management, interní audity – poradenství, zajištění auditů, optimalizace procesů.
Zvláštní kategorií je pak poradenství přímo pro personální agentury, jejichž
byrokratické a zákonné zatížení je v dnešní době velmi vysoké. Vše, co trápí
Vás, řešíme v rámci vlastní praxe i my.
Neváhejte našich znalostí využít a ušetřit tak
svůj čas a energii, které byste jinak museli
věnovat zjišťování všech potřebných informací
a samozřejmě i řešení problémů při jejich
implementaci do praxe.

Protože detail je to, co dělá projekt velkým.
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