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Nowe osoby
w dziale handlowym

Chcielibyśmy przedstawić Wam nowe osoby, które 
dołączyły do naszego składu i będą reprezentować 
dział handlowy:

MICHAŁ

Witam,
Mam na imię Michał, 35 lat .
 Wstrząśnięty, nie zmieszany. Kiedy trzeba spokojny, kiedy 
trzeba wariat. Ślubny syn Jakub stanu kwietniowego 
roczniku 2008. Z wykształcenia handlowiec , pasjonat 
pięknych kulturalnych kobiet i szybkich samochodów. 
Miłośnik  Alienów , Predatorów , Stevena Seagala i całego 
tego uroczego kiczu, który cofa wspomnieniami  do lat 
90 tych. Zakochany  w ciężkich gitarach Rock, metal  to 
co tygryski lubią najbardziej… :)  Po godzinach czuły mąż 
i troskliwy ojciec. Wielbiciel Japonii (kiedyś odwiedzę ) 
i tatuaży ( kiedyś zrobię ) Zakochany w kuchni Włoskiej 
niestety bez wzajemności  . Wzrost średni  oczy brązowe 
znaki szczególne brak. Mam (jak każdy) dużo zalet i wad, 
nie lubię ludzi dwulicowych ani tych, którzy oceniają 
innych po wyglądzie, a nie z charakteru. Lubię muzykę 
oraz miłych ludzi...
Pozdrawiam,
Janas Michał

IGOR

Cześć!
Nazywam się Igor Marczak i całkiem niedawno dołączyłem 
do zespołu MAGNETIX.
Jestem z rocznika, w którym miał premierę serial TVP 
„Podróż za jeden uśmiech”, a FSO rozpoczęło produkcję 
Syreny 105. Mam 19-letnią córkę, Tolę. Wiem, nie wyglądam 
na swój wiek, dobrze się konserwuję! Bolka i Lolka do 
kompletu nie dorobiłem. Z wykształcenia jestem elektrykiem, 
ale do prądu się nie dotykam, bo mógłbym kogoś zabić 
albo siebie. Ukończyłem również studia etnograficzne na 
Uniwersytecie Łódzkim, ale praca muzealnika w skansenie 
mnie nie pociągała. Na stare lata zachciało mi się wrażeń i 
zaczynam studiować politologię. Całe moje życie zawodowe 
to sprzedaż.  Pracowałem w małych firmach prywatnych, 
w nieco większych, ale również w dużych, światowych 
korporacjach. Jak to mawiają, z niejednego pieca chleb 
jadłem. Kocham muzykę. Gram na różnych instrumentach. 
Od ponad 20 lat, z grupą przyjaciół, „bawię się” muzyką 
grając w zespole „Zakaz Wyprzedzania”. Uwielbiam jazdę 
na nartach. Czasem udaje mi się uprawiać rekreacyjnie inne 
sporty, ale potrzebuję do tego duuuużej motywacji. Wiele 
przyjemności sprawiają mi zagraniczne podróże, które 
sobie sam organizuję, często bardzo spontanicznie. Z całą 
pewnością będę zadawał sporo pytań, ale nie dlatego, że 
jestem wścibski, tylko dlatego, że laminowanie to dla mnie 
absolutna nowość. Żeby być profesjonalnym w swoich 
działaniach potrzebna mi Wasza wiedza i doświadczenie. 
Liczę, że przyjmiecie mnie do zespołu z otwartymi głowami 
i ramionami, a postaram się odwdzięczyć  tym, co we mnie 
najlepsze. :)
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Szwalnia
Od początku sierpnia działa w naszej firmie szwalnia, 
która pomaga nam w kompleksowej obsłudze klientów. 
Szefową szwalni jest Pani Marzena Kochan – absolwentka 
Technikum Odzieżowego, fachowiec z 30-letnim 
doświadczeniem w zakresie konfekcjonowania odzieży z 
różnych rodzajów tkanin oraz konstrukcji szablonów. Pani 
Marzena wspiera nas swoją wiedzą i doradza w zakresie 
naboru i przeszkolenia pracowników, doboru maszyn 
oraz wdrożenia asortymentu od naszych klientów.

Przypomnienie o poleceniu
Przypominamy, że każdy pracownik, który poleci 
swojego znajomego do pracy w naszej firmie, otrzyma 
premię 1000 zł (500 zł jeśli nowy pracownik przepracuje 
6 miesięcy i 500 zł jeśli przepracuje 12 miesięcy od chwili 
zatrudnienia).

Relacja z urodzin

Serdecznie witamy
w firmie wszystkich

nowych pracowników  :)
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RELACJA TEAM SPORTOWY
 
 
Krótkie sprawozdanie…

Jak by nie patrzeć, mija już ósmy miesiąc odkąd mamy założoną firmową grupę sportową „Magnetix Sport Team”, do której może 
przynależeć każdy pracownik naszej firmy jak i osoby zaprzyjaźnione z nasza firmą. Ze względu na czas jaki minął uważam, że należy się 
krótkie sprawozdanie z tego, co robimy jak i z tego, co osiągnęliśmy w tak krótkim czasie. Więc od początku …

Od samego początku czyli od stycznia 2016 co sobotę zbieramy się by razem biegać i już kilkaset ładnych kilosów razem pokonaliśmy, 
a sprawdzianem  naszego wybiegania był pierwszy start na dystansie 10km przy Doz Maratonie Łódzkim, który odbył się 17 kwietnia 2016, 
po którym uczestnicy połknęli bakcyla na starty uliczne i ogólnie bieganie (z czego osobiście bardzo się cieszę).

W kwietniu również rozpoczęliśmy co wtorkowe fizyczne przygotowania z trenerem do pokonania wyznaczonego celu na ten rok dla 
Magnetix Sport Team i tak… 

Kolejnym naszym dużym… WIELKIM osiągnięciem było pokonanie 12km biegowej trasy z 50 różnorakimi przeszkodami 
w RUNMAGEDDONIE w Poznaniu 14 maja 2016, gdzie pokonanie tej trasy bardzo nasz zżyło - i tych startujących, jak i tych wspomagających 
nas na miejscu dopingiem, i pokazało że możemy na siebie liczyć w każdej sytuacji. Części z nas było mało przedzierania się po krzakach 
i błotach poznańskiego parku i wymyślili sobie nocny start na 6km w Wawie po Twierdzy Modlin .

Wydawało by się, że to już koniec…, a tu masz, wszystkim nadal się chce biegać co sobotę i przewalać żelastwo w taki czy inny 
sposób we wtorki na Verze.

I co tu począć z taką ekipą, a no to że zrobiliśmy kolejny start w biegu ulicznym na kolejne 10km 28 maja 2016 w kultowym już Biegu 
Ulicą Piotrkowską, a potem na niedosyt niektórych pobratyńców  teamowych wystartowaliśmy w koszmarnym Maratonie Sztafetowym 
Szakala, który wyprostował nasze wygórowane możliwości i pokazał miejsce w biegowym szeregu. :)

Jeśli ktoś myśli, że historia ta dalej się nie toczy, to grubo się myli, bo my nadal co sobotę (no prawie) spotykamy się na biegowej 
ścieżce, a co wtorek na siłowni w Verze, by razem przelewać pot i przygotowywać się do kolejnych startów w RUNMAGEDDON na 
dystansach 6km, ale w nocy i 22km z bagatela 70 przeszkodami tym razem.  Co z tego będzie niebawem - ZOBACZYMY!!

Nie był bym sobą jak bym nie wspomniał o zapalonych piłkarzach w naszej firmie, którzy od początku wakacji organizują się na orliku 
przy ul. Tybury 4 w Łodzi co niedzielę na kopanie piłki przed obiadem. 

Do końca roku jeszcze daleko i na pewno jeszcze coś uda się zorganizować (jak na przykład zaplanowany kiedyś wypad na rowery) 
i oczywiście kolejne starty w różnego rodzaju zawodach. 

Serdecznie zapraszamy do udzielania się w naszej Drużynie :)

Pozdo. Kiero Magazynu :)

UDAŁO SIĘ!


