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Stołówki/toalety
Pewnie zauważyliście, że zmieniamy dla Was stołówki i dodajemy trzy
nowe toalety w budynku 3. Aby umożliwić sprawny przebieg prac,
korzystajcie z alternatywnych stołówek i toalet.

Przerwy obiadowe
Niektórzy z Was nie robią sobie przerw obiadowych lub wykorzystują
tylko dziesięć minut. Upewnijcie się, że Wasza przerwa od pracy trwa
pół godziny i nie zapomnijcie odbić karty zegarowej – pisaliśmy już o
tym w newsletterze w ostatnim kwartale, ale nadal ma to miejsce.
Musicie korzystać z przerw obiadowych… takie jest prawo pracy!

Urlop
Jeśli przysługują Wam dni urlopu za poprzedni rok, proszę wykorzystajcie
je jak najszybciej. Porozmawiajcie ze swoim przełożonym, jeśli nie
jesteście pewni ile dni Wam pozostało. Urlop musi być zatwierdzony
przez Waszego przełożonego. Jak mówi Steve Dennaford, „Wykorzystaj
albo strać”.

Personel Linklife
Jeśli pracujesz dla Linklife, upewnij się, że wysłałeś swój grafik
dodatkowo do planu pracy Linklife. Pozwoli to zweryfikować Wasz czas
pracy. Jakiekolwiek pomyłki zostaną wcześniej zauważone, a dzięki
temu Wasza wypłata będzie poprawna. Możemy wysłać Wasz grafik emailem, jeśli dostarczycie go swojemu przełożonemu do poniedziałku
po południu.

Wesołych świąt!
Chcielibyśmy podziękować Wam za ciężką pracę w 2017 roku i życzyć
Wam wesołych świąt i szczęśliwego Nowego Roku.

Nadchodzące
wydarzenia
22 grudnia
Ostatni dzień przed świętami
i ostatnia wypłata przed
świętami
2 stycznia
Pierwszy dzień pracy po
świętach
5 stycznia
Pierwsza wypłata po
świętach

Święta państwowe
2017
Poniedziałek, 25 grudnia – Boże
Narodzenie
Wtorek, 26 grudnia – Boxing Day

2018
Poniedziałek, 1 stycznia – Nowy Rok
Piątek, 30 marca – Wielki Piątek
Poniedziałek, 2 kwietnia –
Poniedziałek Wielkanocny
Poniedziałek, 7 maja – Early May bank
holiday (majowe święto bankowe)
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Poniedziałek, 28 maja – Spring bank
holiday (wiosenne święto bankowe)
Poniedziałek, 27 sierpnia – Summer

Newsletter
Czy jest coś, o czym chcielibyście poczytać w tym newsletterze?
Prosimy o przesyłanie wszelkich sugestii na adres
hayley@garrardwindows.co.uk

Służba pożarnicza
Steve Dennaford
Colin Nappin
Mariusz Stopa
Rafal Glazinski
Darek Rybicki
Tomasz Pawlus

Dane kontaktowe firmy

Kris Kesik

Jeśli nie jesteście w stanie przyjść do pracy, poinformujcie o tym
swojego przełożonego lub napiszcie wiadomość na jeden z
poniższych adresów.

Rob Somers
Steven Cox

Biuro - 01296 668899

Greg Katulski

Steve Dennaford- 07967 578241

Jason Shute

Colin Nappin - 07980 971758

Adam Webb

Krzysztof Kesik - 07795 374469

Alex Woodfine

Gerry Hill - 07967 578242
HR - HR@garrardwindows.co.uk

Mark Kennie

Gary Atkinson

or call Angie or Natasha

01296 668899 x 121 x 124
Główny adres e-mail
Enquiries@garrardwindows.co.uk

Dan Stack
Lucy Griffith
Beau Hopkins
Henry Porter (Harry)

Twoje dane kontaktowe
Jeśli Twoje dane kontaktowe ulegną zmianie, poinformuj
nas o tym jak najszybciej. Podaj dane swojemu
przełożonemu, aby przekazać je do działu HR lub spotkaj się
z Angie w biurze w budynku 1-2. Bardzo ważne jest, abyśmy
mieli poprawne dane, a w szczególności kontakt do osoby w
razie wypadku.
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Środki Ochrony Osobistej (PPE)
Części zamienne trzymane są w magazynach; kontaktujcie się z Harrym. Zapytajcie, czy jest coś
czego potrzebujesz, a nie jest to zawarte na liście.
Zatyczki do uszu (przy każdym wejściu) Na sznurku lub bez sznurka.
Nauszniki przeciwhałasowe (spytaj swojego przełożonego, jeśli chcesz nowe nauszniki
przeciwhałasowe lub Twoja obecna para powinna być wymieniona)
Okulary ochronne lub gogle – okulary korekcyjne są również dostępne. Podaj szczegóły swojej
recepty w przypadku okularów korekcyjnych.
Obuwie ochronne
Maska przeciwpyłowa

Rękawice

Krem ochronny

Kurtki/kamizelki odblaskowe

Rękawice przeciwprzecięciowe

Regularnie sprawdzaj PPE i wymieniaj je, jeśli pojawią się oznaki zużycia lub przetarcia.

W razie pytań lub wątpliwości skontaktuj się ze swoim przełożonym lub działem HR.
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Osoby udzielające pierwszej pomocy
Jeśli coś utknie tam, gdzie nie powinno, potrzebujesz pocieszenia lub prawdziwej pomocy
medycznej, skontaktuj się z jedną z wyszkolonych osób, które z pewnością Ci pomogą:

PITSTONE
Kris Kesik

Kamil Wardega

Maciej Cybulski

Michal Wnuk

Mandy Tyas

Wojciech Andrzejczyk

Garry Collard

Dariusz Rybicki

Alex Patrick Woodfine the 3rd
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Piotr Pawlak

BLETCHLEY
Pawel Pietrzyk

Ryszard Wnuk
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