Czy zawód handlowca to
praca przyszłości?
Na to pytanie
odpowiedzi
szukaliśmy
rozmawiając
z jednym ze
współwłaścicieli
Firmy Rondo
w Siemiatyczach
panem
Mieczysławem
Swajdą.

Ogólne informacje o firmie
Firma Rondo powstała w 1992 r. w formie spółki
cywilnej. Działalność gospodarczą rozpoczęła w
marcu 1993 r. a od połowy 1999 r. posiada
trzech współwłaścicieli. W skład firmy wchodzi
hurtownia spożywcza, 4 sklepy spożywcze oraz
hotel Kresowiak. Posiadamy własny tabor
samochodowy i bardzo szeroką ofertę towarów.
Dobre położenie naszych placówek, konkurencyjne ceny oraz kompetentny personel
sprawiają, iż zainteresowanie naszą firmą cały
czas wzrasta. Sklepy spożywcze oferują bardzo
szeroki asortyment wędlin i mięsa, nabiału, a
także świeżych owoców i warzyw.

Czy na rynku jest zapotrzebowanie na
nowych pracowników?
Tak jest duże zapotrzebowanie, jednak wybór
jest ograniczony. Praktycznie każdy kandydat,
który poszukuje pracy, taką pracę znajdzie. Z
naszej strony robimy wszystko, aby pomóc
nowemu pracownikowi wdrożyć się do pracy, a
w następstwie wykonywać ją jak najlepiej.
Jacy pracownicy są najbardziej poszukiwani,
jakie są wymagania wobec kandydatów?
Najbardziej poszukiwani pracownicy to
handlowcy i ekonomiści, są to między innymi
zawody w których Państwo kształcicie oraz
kierowcy posiadający prawo jazdy kategorii B.
– to praca szczególnie dla młodych mężczyzn.
Nasze wymagania to podstawowe umiejętności
na stanowisku, na którym kandydat ma być
zatrudniony.
Czy łatwo jest znaleźć odpowiednich
pracowników?
Znaleźć odpowiednich pracowników jest
trudno. Od kilku lat współpracujemy z Urzędem
Pracy, zatrudniamy młodych kandydatów na
pracowników po odbytym stażu pracowniczym
w naszej firmie.
Czy i jakie zmiany w zatrudnieniu są
planowane w najbliższych latach?
W najbliższym czasie nie planujemy zmian w
zatrudnieniu, natomiast na wszystkie nagłe
potrzeby reagujemy na bieżąco.
Czy istnieje i jak oceniacie Państwo
współpracę ze szkołą?
Współpraca ze szkołą istnieje zarówno w
zakresie odbywania praktyki przez uczniów w
takich zawodach jak handlowiec i ekonomista,
jak i w zakresie zaopatrzenia kuchni szkolnej w
towary spożywcze. Mam nadzieję, że
współpracę utrzymamy, a wręcz będziemy
starali się ją jeszcze bardziej rozwinąć.

