ŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE MENEDŻERÓW WYRÓŻNIA W KONKURSIE: SUKCES NA ŚLĄSKU LUDZIE I FIRMY
pod Honorowym Patronatem Wojewody i Marszałka Województwa Śląskiego

Menedżer Roku 2015 na Śląsku
Przy wyborze brano pod uwagę następujące kryteria:
Przebieg dotychczasowej kariery zawodowej
Najwyższe kwalifikacje menedżerskie
Wyniki kierowanej firmy w 2013 roku
Działalność społeczną w środowisku
menedżerskim

Jerzy Weindich
Prezes

Zasługi:
• Wielokrotnie nagradzany i odznaczany jako
osoba aktywna w branży i mająca duży
wpływ na rozwój gospodarki na śląsku
• Niekwestionowany autorytet w branży
• Pomysłodawca, założyciel i Prezes Śląskiego
Cechu Gastronomii
• Propagator edukacji młodzieży w rozwoju zawodów i rzemiosłach
• Jest wizytówką Polski w świecie w branży
mięsnej i gastronomicznej
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Decyzją zarządu ŚSM wyróżniony został: Henryk Stabla
Kategoria: Kierujący dużą firmą pracującą na rzecz górnictwa i energetyki
(rekomendacja Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej w Katowicach)
Decyzją zarządu ŚSM wyróżniony został: Bogdan Traczyk
Kategoria: Kierujący instytucją otoczenia biznesu
(rekomendacja Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach)

Jerzy Weindich – mistrz rzeźnik – wędliniarz,
jako długoletni pracownik Państwowych Zakładów Mięsnych, a potem współwłaściciel firmy
wędliniarskiej ma w swoim środowisku opinię
EXPERTA, nie tylko w zakresie branży rzeźniczo
– wędliniarskiej, ale również w zakresie środków
produkcji i to zarówno spożywczych jak i przemysłowych. Wielokrotnie nagradzany i odznaczany jako osoba aktywna w branży i mająca duży
wpływ na rozwój gospodarki na śląsku.
Spośród właścicieli wielu Polskich firm zajmujących się zaopatrzeniem branży mięsnej na uwagę zasługuje sylwetka Jerzego Weindicha. Firma
Pana Jerzego,- Weindich Sp. J. jest znana na rynku
od 25 lat, wypracowała sobie opinię, której konkurencja może jej jedynie pozazdrościć. Wspominając o cechach charakterystycznych dla Pana
Jerzego Weindicha należy podkreślić jego skromność, która uwydatnia się szczególnie w chwili,
kiedy przechodzimy do Jego osobistych nagród
i odznaczeń, o których mówi niechętnie. Nie możemy jednak pominąć dotyczących chociażby
odznaczenia srebrną odznaką Jana Kilińskiego
i wybrania p. Weindicha Prezesem Śląskiego Cechu Gastronomii. Podsumowując dokonania,
osiągnięcia, plany oraz liczne patenty, które ma
na swoim koncie, tytuł Rzemieślnika roku (2012r.),
Srebrny laur umiejętności i kompetencji przyznany przez RIG Katowice, Medal Honorowy SRW RP
w uznaniu wybitnych zasług w szerzeniu tradycji
rzeźniczych i wędliniarskich, Medal Ignacego Mościckiego za osiągnięcia w dziedzinie gospodarki
przyznany przez Prezydenta Miasta Chorzowa.
W maju 2015 r. Jerzy Weindich otrzymał Srebrną

Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa
Śląskiego. To znakomite odznaczenie państwowe
jest przyznawane nielicznym tylko osobom, które w sposób wybitny przyczyniły się do rozwoju
regionu.
W styczniu 2016r. Jerzy Weindich, otrzymał
Odznakę Honorową za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej z rąk Ministra
Gospodarki w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego. To już drugie tak ważne i prestiżowe odznaczenie dla p. Jerzego. Nic dziwnego, że firma
jest laureatem wielu prestiżowych nagród jak
chociażby wielokrotnego tytułu Solidna Firma,
oraz posiada na swoim koncie wiele certyfikatów
bezpieczeństwa handlowego.
Jerzy Weindich poproszony o wskazanie najistotniejszego elementu, który gwarantuje sukces
na miarę powstania i rozwoju firmy Weindich odpowiada, że dla Niego zawsze najważniejsza była
jest i będzie rodzina.
Jerzy Weindich pytany o receptę na sukces
odpowiada z uśmiechem: - Wybierz ludzi, którzy gotowi są sprostać wyzwaniom i oddać się
bez reszty temu, co robią. Dodaj sprawdzonych
partnerów biznesowych. Pamiętaj o zasadach
i o swoich klientach. Do całej zawartości dołącz
wyśmienity serwis i obsługę. Połącz to wszystko w odpowiednich proporcjach, z wiedzą i ze
szczyptą tradycji, a powstanie branżowa czołówka najlepszej jakości.

