Paziņojums no Ģenerāldirektora Keith McNamara
Labrīt visiem!
Šķiet, ka kopš augusta – laika, kad man tika izrādīts liels gods tikt
ieceltam par Tayside Contracts Ģenerāldirektoru, ir pagājusi
vesela mūžība. Tomēr beidzot ir pienākusi mana lielā diena, un
šodien – 2. novembrī, pirmdienā – es priecājos uzsākt savas darba
gaitas līdzās Jums.
Būdams “jaunā zēna” lomā, tās man ir lielas pārmaiņas, tomēr
visi, kurus līdz šim esmu saticis, ir bijuši man ļoti pretimnākoši, un
tas, savukārt, man ir ļoti palīdzējis iejusties jaunajā darbā. Es jau
esmu piedalījies īsā ekskursijā, kas norisinājās Contracts House un
Ruthvenfield, lai iepazītos ar jauniem kolēģiem, kas man ļoti
patika, un man jau ir bijusi noderīga pieredze piedalīties pāris
Korporatīvās vadības grupas sanāksmēs, un es jau spēju novērtēt to,
cik mums ir apņēmīga un profesionāla komanda. Iain Waddell ir bijis ļoti dāsns daloties ar savu laiku
un zināšanām, nododot vadības grožus man, tāpēc es neesmu ieradies pilnīgi nesagatavots. Es zinu,
ka tas man ir milzīgs izaicinājums, lai sasniegtu Iain iedvesmojošo vadības stilu pēdējos 25 gados, taču
esmu pārliecināts, ka mēs varam strādāt kopā, lai turpinātu uzturēt Tayside Contracts lielisko
reputāciju – izcils nozīmīgāko sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs.
Strādājot kopā ar Perth & Kinross domi vairāk nekā 30 gadu garumā, man ir paveicies, ka esmu
diezgan labi iepazinis dažus cilvēkus un daudzus no pakalpojumiem, ko mēs piedāvājam Tayside
Contracts. Viena no pirmajām lietām, ko vēlos izdarīt ir tikties ar pēc iespējas vairāk cilvēkiem (cik
vien to atļauj COVID ierobežojumi), un tuvākajā laikā ceru uz tikšanos ar Jums vai nu virtuāli, vai
klātienē.
Es zinu, cik neticami grūti ir bijis noturēt mūsu pakalpojumu sniegšanu šajā izaicinošajā pandēmijas
laikā, it īpaši tāpēc, ka Jūsu pakalpojumi ir vitāli svarīgi mūsu Tayside kopienām, un Jūs esat kā gaismas
stariņš šiem cilvēkiem šajā grūtajā laikā. Paldies Jums.
Es ar nepacietību gaidu sadarbību ar Jums.
Keith
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