Амерички
“Купер
тајерс”
послодавац у Србији за пример
Крушевац – Београд, 20.05.2018. г – Председник Удружених
синдиката Србије „Слога“ Жељко Веселиновић обишао је у петак
18. маја колеге и чланове синдиката у компанији у америчкој
компанији “Купер тајерс“ у Крушевцу.

Веселиновића је том приликом заједно са Сашом Перовићем,
председником подружнице у Купер тајерсу, примио и генерални
директор Тим Гилиот са својом сарадницом директорком за људске
ресурсе Иваном Нешић.

Перовић, Веселиновић, Нешић, Гелиот
У срдачном и отвореном разговору, први човек компаније Тим
Гилиот је приказао и једну видео презентацију о компанији коју
представља и њиховим будућим плановима о повећању капацитета
фабрике, изградњи нових производних погона и хала, ради
повећања обима производње, а тим и упошљавању нових радника у
наредних неколико година.
Веселиновић се након презентације у име синдиката којег
представља захвалио господину директору Тиму Гилиоту на
пријему и поздравио амбициозан план повећања капацитета
фабрике и додатног упошљавања радника, истакавши да је данас у
Србији велика реткост да иностране фирме свој новац од профита
улажу у већу производњу.

Челник Слоге је уједно подсетио и на некадашњу добру праксу
америчке компаније „УСС Стеел“ у којој је некада радио и као
синдикалац имао добру комуникацију са менаџментом челичане,
будући да су долазили из уређеног друштва у коме се радници и
синдикати поштују поштују као равноправни партнери.
Након пријема код директора Веселиновић је са Перовићем обишао
комплетну фабрику и производне погоне, разговарао са радницима
и констатовао да се од његове последње посете током
2014.године фабрика битно модернизовала и да је доста нових
средстава уложено у мере безнедности и заштите здравља на
раду.
– Право је задовољство за промену видети и обићи једну овакву
фирму, с обзиром да у Србији на сваком кораку буја
робовласништво, радници се мобингују и терају да раде без
икаквих права за 200 евра месечно у такозваним “пеленашким
компанијама”, које при том од државе добијају и огромне
субвенције, рекао је Веселиновић.

Иначе, пре месец дана у овој компанији је потписан нови
колективни уговор који је одштампан и сваки радник је добио
свој примерак, што је веома ретка пракса у Србији.
Фабрика „Купер тајерс“ у Крушевцу је једна од тринаест фабрика
америчке компаније која успешно послују широм света и бави се
производњом гума за индустријска и теренска возила и
аутомобиле.
У Крушевцу је од јануара 2012. године када је купила бившу
„Трајал корпорацију“ и преузела њених тадашњих 450 радника.
Данас броји 850 радника и своје производе извози у 34 земље
широм света.
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