
Hodnocení pracovníka 

 

Pan ing Jan Šesták působil na pozici výkonného ředitele firmy JFC. 

Firma je výrobou bazénových zastřešení. Celkem ve firmě řídil 51 pracovníků. 

Z toho 11 lidí THP a 40 lidí ve vlastním provozu výroby.  

K jeho hlavní pracovní náplni patřilo:  

· vedení výroby středně velké firmy 

· nákup - zajišťování objednávek materiálu, vyjednávání o podmínkách nákupu 

· organizace práce podřízených, kontrola, motivace 

· zodpovědnost za plnění zakázek, kvality a efektivity 

· plánování strojních a personálních kapacit 

· plná zodpovědnost za svěřené projekty, koordinace participujících osob a 
subjektů na konkrétních projektech 

· kooperace s mateřskou společností Mountfield a.s. 
· pravidelný reporting do mateřské společnosti Mountfield a.s. 

 

Pan Šesták je určitě odborníkem v dané oblasti. Problematiku dobře znal a vzhledem ke 
svému vzdělání se aktivně podílel na vývoji nových věcí. 

Firma fungovala dobře a vykazovala pod jeho vedením i dobrých hospodářských výsledků. 

Pan Šesták je spolehlivý, komunikativní a pracovitý člověk. 

 

S pozdravem  

Jana Moravová 

Výkonná ředitelka 

E-mail: jana.moravova@mountfield.cz 

GSM: +420 724 016 300 

  

 

Všechromy 56 

251 63 Stránčice 

Tel.  : +420 327 771 300 

Web: www.mountfield.cz 





Vytaženo z LinkedIn 

Doporučení 

· Obdržená doporučení (3) 

1. výkonný ředitel, člen představenstva ( Executive Director, Member of the 
Board) 

J.F.C. CZ a.s. - přední český výrobce zastřešení bazénů - 2012 převzat skupinou Mountfield 
 

Martina Celikovska 

at consulting&auditor (Self-employed) 

Vynikající manager s citem nejen pro obchod, ale i pro vedení lidí. Fokus na výsledek, perfektní jednání a 
spolehlivost. 

31. března 2014, Martina byl(a) poradcem nebo dodavatelem uživatele Jan ve společnosti J.F.C. CZ a.s. - přední český 

výrobce zastřešení bazénů - 2012 převzat skupinou Mountfield 

2. ředitel společnosti, předseda představenstva, autor odborné knihy a webu 
(CEO, CoB) 

J.F.C. CZ a.s. - přední český výrobce zastřešení bazénů 
 

Jaroslav Vála 

Consultant, Surface protection coatings, Corrosion 

P. Šesták jako zodpovědný manager přistupuje k problematice koroze a životnosti materiálů používaných ve výrobě. 
Spolupráce byla vždy na profesionální úrovni s využitím získaných výsledků. 

24. dubna 2014, Jaroslav byl(a) poradcem nebo dodavatelem uživatele Jan ve společnosti J.F.C. CZ a.s. - přední český 

výrobce zastřešení bazénů 

3. Vedoucí technického oddělení a servisu ( Head of Technical Dept. and Service) 
RIVETEC s.r.o. 

 

Čáp Ota 

PM ve společnosti RIVETEC s.r.o. 
Spolehlivý, schopný dotáhnout věci do konce, komunikativní, férové jednání, lidský přístup k podřízeným, přirozená 
autorita, velmi pracovitý, kreativní s velkým spektrem znalostí, které dokáže přenést do praxe. 

26. května 2014, Čáp byl(a) podřízeným uživatele Jan ve společnosti RIVETEC s.r.o. 

 


