28.06.2019. године, обраћање директорке Јелене Матејић поводом Дана предузећа

Срећан вам Дан предузећа!

Поштоване колегинице и колеге, драги пријатељи,
Данас обележавамо Дан предузећа, 14. рођендан нашег ЕМС-а. Као и увек, ово је
тренутак у години када смо за нијансу поноснији што смо део модерне и успешне
компаније и што се свакодневно боримо да је учинимо још бољом.
И то ради свако од нас. Свако има свој задатак и свако доприноси да функционишемо
као добро уређени систем. А системи се у данашњем окружењу морају развијати и
прилагођавати. Морају да расту и да налазе праве одговоре на све проблеме, спољне и
унутрашње. Свет у којем живимо и послујемо је динамичан, па и ми морамо бити такви
да би у њему били успешни.
О томе сведоче и вредности наше компаније –
Сигурност, Поузданост, Ефикасност, Одговорност, Етичност и Управљање променама.
Од нас се очекује да се увек понашамо и послујемо у складу са овим вредностима – као
систем, односно компанија, али и као појединци који је чине и представљају.
Дакле, нема успеха без развоја. Такође, нема развоја без промена.
А ми се промена не бојимо. Било да је реч о увођењу савремних технологија, ASSET
менаџмента, имплементацији даљинског управљања у трафостаницама, интеграцији
ветроелектрана, модернизацији пословања, дигитализацији процеса – спремни смо да
препознамо и прихватимо оно што ће нас држати на месту лидера електроенергетског
сектора наше земље и окружења.
Електромрежа Србије је за нас више од компаније. То је наша друга породица. И као
што желимо најбоље за своју породицу, тако не пристајемо ни на шта осим најбољег и
за наш ЕМС. Зато сваки посао радимо потпуно посвећено и није нам жао ни
непроспаваних ноћи, ни викенда ни празника. Није увек лако, али наша спремност да се
до краја боримо је оно што нас издваја. И то радимо увек, и на сваком месту - од
беспућа до којих наше екипе морају стићи, па све до канцеларија и соба за састанке у
којима је потребно бранити интересе земље и компаније.
И на тој посвећености сам вам бескрајно захвална. И због ње сам срећна што сам део
баш овог тима, а не неког другог.
Драги моји, срећан нам Дан предузећа. Од срца вама и вашим породицама желим сву
срећу, здравље и љубав овога света!

