Po novém roce zase s radostí do práce!
V zimních měsících se v naší firmě ,,O(A)lymp, studentská společnost" stalo plno věcí - od výroby výrobků do
pozdních hodin, přes vyřizování prvních objednávek, až po inventuru a hodnocení všech studentů. Tak se na
to pojďme podívat popořadě!
V prosinci nás hned ze začátku měsíce čekala akce Jarmark na Základní škole Jana Amose Komenského, kde
jsme prodávali převážně adventní věnce a svíčky se skořicí. K dispozici byl ale i vzorek bižuterie, kterou jsme
později v tomto měsíci začali vyrábět a lidé si ji mohli dopředu objednat. Všechny věnce jsme v tomto měsíci
prodali a to buď v prostorách školy, na Jarmarku nebo následně na našich facebookových stránkách firmy,
kam postupně všechny výrobky přidáváme - https://www.facebook.com/oalymp/?fref=ts.
Ještě před svátky jsme vyřídili všechny objednávky bižuterie a zpracovali propagační materiály. Přes svátky
jsme pak měli za úkol popřemýšlet o dalším vývoji firmy a její propagaci.
Hned co v lednu skončily prázdniny, začali jsme znovu pracovat. Studenti, kteří mají ve firmě na starost
účetnictví, ve škole trávili čas i po výuce, aby mohli provést inventuru a uzavřít účetnictví za rok 2016. Dále
nás všechny také čekalo hodnocení naší dosavadní práce, konkrétně za období 1. 9. 2016 - 5. 1. 2017.
Hodnocení se skládalo hned z pěti částí - obecná kvalifikace, kam spadá například množství odvedené práce a
její kvalita, obecná ohodnocení, kde se hodnotila třeba spolehlivost a iniciativa, dále mezilidské vztahy,
specifické otázky oddělení a manažerské dovednosti, kde se hodnotilo například vedení lidí. Nakonec nás
čekalo celkové hodnocení zaměstnance a zhodnocení ředitele úseku. V lednu jsme pak převážně vyráběli,
vymýšleli a zdobili výrobky. Také jsme dost zapracovali na našich webových stránkách www.oalymp.tode.cz ,
kam postupně doplňujeme všechny informace o nás, našich výrobcích a o JA firmě jako takové.
V únoru se můžete těšit na nové výrobky, které jsme v lednu vyráběli přímo k Valentýnu, dále nás můžete
přijít navštívit na výstaviště v Lysé nad Labem, kde budeme naši firmu představovat a také se zde budete
moci na naše výrobky podívat, zakoupit si je nebo objednat.
Už se na Vás těšíme!
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