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nie ma nic prostszego...

AkAdeMiA
STeiCo
W debacie wziął także udział Mirosław
Mantaj, Kierownik Działu Kadr i Płac w ﬁrmie STEICO, która nawiązała współpracę
z Państwowymi Szkołami Budownictwa
w Gdańsku. W ten sposób uruchomiono
w Trójmieście specjalny projekt, noszący
nazwę: Akademia STEICO.
MIROSŁAW MANTAJ:
W naszej ﬁrmie zawsze pracowały osoby młodociane. Czasem było ich zaledwie 10 albo 20,
ale zawsze były. Elektrycy, mechanicy, dawni
tokarze... W ostatnim czasie ﬁrma weszła w fazę
burzliwego rozwoju. I okazało się, że brakuje
nam fachowców.
Wszystko zaczęło się w zeszłym roku. Porozumieliśmy się ze starostwem powiatowym,
że stworzymy klasy patronackie. Po 15 osób
w dwóch miejscowościach. Wzięliśmy na swoje
barki ﬁnansowanie całego przedsięwzięcia. Od
czego zaczęliśmy? Od spotkania z dyrektorami
szkół i z pedagogami szkolnymi. Zaprosiliśmy
ich do naszego zakładu, zrobiliśmy prezentację...
Chodziło o to, żeby nasi goście zobaczyli na własne oczy, jak wygląda u nas praca. Następnie dyrektorzy szkół i pedagodzy umożliwili nam spotkania z rodzicami na wywiadówkach. Cały czas
jeździmy po szkołach gimnazjalnych i mówimy,
że chcemy otworzyć klasy patronackie w zawodzie stolarz, i że gwarantujemy zatrudnienie po
ukończeniu nauki po trzech latach.
Żeby to wszystko jeszcze dodatkowo uatrakcyjnić dla tych młodych osób, rozpoczęliśmy współpracę z polsko-niemiecką izbą przemysłowohandlową w Warszawie. Mówimy dziś naszym
uczniom: „Będziecie mieli polski zawód stolarza
i niemiecki zawód holzmechanikera. Zdacie egzaminy polskie i według systemu niemieckiego.
Oczywiście my wszystko ﬁnansujemy.”
Ponadto uatrkcyjniliśmy system wynagradzania. Spotkaliśmy się z dyrektorami szkół i zapytaliśmy wprost: co należy zrobić, jak należy
zmienić system wynagradzania? Powiedzieli
że największym mankamentem wśród uczniów
jest frekwencja i wyniki w nauce. Nie ma nic
prostszego – odparliśmy. Złożyliśmy system wynagradzania z trzech elementów. Pierwszy – to
co należy się, co trzeba zapłacić za pracę. Drugi
element wynagrodzenia zależy od frekwencji.
Trzeci – od wyników w nauce. W efekcie młody
człowiek w trzeciej klasie może zarobić nawet
800 zł. brutto.
W tej chwili zaczynamy odczuwać efekty tych
wszystkich działań. Zgłaszają się do nas nowi
uczniowie i ich rodzice.

