Wiadomość od Keitha McNamary, Dyrektora Zarządzającego
Dzień Dobry Wszystkim
Wydaje się, że minęła wieczność, odkąd w sierpniu dostałem
zaszczyt nominacji mianowania mnie na Dyrektora
Zarządzającego Tayside Contracts. Jednak dzień ten w końcu
nadszedł i dzisiaj – w poniedziałek 2 listopada – cieszę się, że
mogę zacząć z Państwem współpracę.
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Jako ten nowy wszystko jest inne, ale każdy, z którym do tej pory się
spotkałem, był niezwykle gościnny, co bardzo mi pomogło w zaklimatyzowaniu się. Odwiedziłem już
siedziby Contracts House i Ruthvenfield, aby poznać nowych kolegów , co mi się bardzo podobało i
miałem okazję uczestniczyć w kilku spotkaniach Zespołu Zarządzania Firmą i już wiem, jak bardzo
oddany i profesjonalny mamy zespół. Iain Waddell był bardzo hojny, poświęcając swój czas i
doświadczenie podczas przekazywania stanowiska, więc przynajmniej nie jestem zupełnie
nieprzygotowany. Wiem, że stoję przed nie lada wyzwaniem, by dorównać pobudzającemu
przywództwu Iana w ciągu ostatnich 25 lat, ale jestem pewien, że współpracując razem utrzymamy
świetną reputację Tayside Contracts jako doskonałego pracodawcy w dostarczaniu kluczowych usług
publicznych.
Pracując w Perth & Kinross Council przez ponad 30 lat, mam szczęście, że znam dzięki temu wiele
osób oraz działów oferujących usługi publiczne, które świadczymy w Tayside Contracts. Jedną z
pierwszych rzeczy, które chcę zrobić, jest poznanie i spotkanie jak największej liczby osób (na tyle, na
ile pozwalają na to ograniczenia dotyczące COVID) i nie mogę się doczekać spotkania z Wami,
wirtualnie lub osobiście, w najbliższym czasie.
Wiem, jak niesamowicie trudne było utrzymanie usług jakie oferujemy w tych trudnych czasach
pandemii, zwłaszcza, że Wasze usługi są tak ważne dla naszych społeczności w Tayside i że dajecie
dużo nadzieji ludziom w tych bardzo mrocznych czasach. Dziękuję Wam.
Nie mogę się doczekać współpracy z Wami.
Keith
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