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IZVJEŠĆE  

 

Sa sastanka zaposlenika tvrtke Kaldi d.o.o., održanog 14. ožujka 2016. s početkom u 10:00 h   

u poslovnim prostorima tvrtke Kaldi d.o.o., ulica Ćirila i Metoda 2, Otočac. 

Sastanku su prisustvovali: Magdalena Ostović – administrator, Mirela Marija Božičević – 

voditelj nabave i Josip Atalić – direktor. 

Sastanak je održan kao izvanredni sastanak.  

 

Dnevni red: 

              1. Razmatranje o raspisivanju natječaja za popunjavanje radnih mjesta        

              2. Razmjena dojmova sa sudjelovanja na smotri vježbeničkih tvrtki u Rijeci 

 

Svi dosadašnji zaposlenici upućuju se na daljnje školovanje i usavršavanje. Zbog tog se 

razloga razmatralo o raspisivanju natječaja za popunjavanje dvanaest (12) radnih mjesta. 

Na održanome sastanku to je odlučeno i dogovoreno. U dogledno vrijeme poduzeće će 

raspisati natječaje. 

 

Dana, 10. ožujka 2016. djelatnici; Magdalena Ostović – administrator, Mirela Marija 

Božičević – voditelj nabave i Josip Atalić – direktor, sudjelovali su na smotri vježbeničkih 

tvrtki, zajedno sa profesoricom Gordanom Žubrinić, u Ekonomskoj školi Mije Mirkovića, ulica 

Ivana Filipovića 2, Rijeka. Predstavljali smo poduzeće Kaldi d.o.o. i razmjenjivali poslovne 

kontakte s drugim sudionicima iz Primorsko-goranske županije. Valja napomenuti da smo bili 

jedini predstavnici iz Ličko-senjske županije. Na sajmu smo upoznali kolege i potencijalne 

poslovne partnere s kojima bi mogli ostvarivati poslovnu suradnju. Kupci su degustirali Kaldi 

kavu i ispunjavali ankete - rezultate ćemo saznati u četvrtak.  

Nakon proučavanja promotivnih materijala naših kolega, analizirali smo naš nastup i zaključili 

da smo vrlo dobro odradili svoj posao. Ostaje nam samo prenesti iskustva našim 

zaposlenicima.  

 

Zakazan je novi sastanak na kojemu će prisustvovati svi zaposlenici tvrtke Kaldi d.o.o. u 

četvrtak, 17. ožujka 2016. u 08:00 h s ciljem planiranja daljnjeg poslovanja i detaljnijeg 

izvještavanja o proteklim događajima. 

 

Sastanak je zaključen u 11:00 h.      Direktor 

      Josip Atalić 

          


