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Przedmiotem działalności firmy jest sprzedaż hurtowa śrub, szpilek oraz dystansów do mocowania kół
samochodowych. Towar ten spełnia normy bezpieczeństwa, do każdej partii dołączony jest atest pozwalający identyfikować produkt z danym producentem a tym samym jest to gwarancja wysokiej jakości. Drugim
kierunkiem działalności jest wykonywanie szkoleń BHP dla firm. Zakres usług szkoleniowych obejmuje
szkolenia wstępne, okresowe opracowanie ocen ryzyka zawodowego dla poszczególnych stanowisk pracowniczych oraz wykonanie kart stanowiskowych. Usługi BHP są prowadzone na terenie powiatu Janowa Lubelskiego i jego okolic.
Janusz Burak posiada wykształcenie wyższe prawnicze. Pracował na stanowisku handlowca
w fabryce śrub, inspektora BHP
oraz na stanowisku radcy prawnego w firmie od 2005.
Jego hobby to pływanie pod
żaglami oraz myślistwo.
Praca na stanowisku handlowca w fabryce śrub pozwoliła mu
dobrze poznać branżę motoryzacyjną oraz odbiorców, z którymi do dnia dzisiejszego współpracuje.
Zdobyte umiejętności są bardzo przydatne w realizacji planowanego przedsięwzięcia i dają szansę
powodzenia w przyszłości. Jego atutami są: komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów,
umiejętność pozyskiwania klientów i sprzedaży.
Przedsiębiorstwo (działalność gospodarcza)
powstało 15 lipca 2010. Od pierwszych chwil swojego istnienia rozpoczęto pozyskiwanie nowych
odbiorców na towary i usługi. Dzięki otrzymanej
dotacji z UE w ramach projektu zakupiono sprzęt
elektroniczny do biura, jak i do prowadzenia
szkoleń, a także wyremontowano pomieszczenie
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biurowe. W pierwszym półroczu
prowadzonej działalności firma
osiągnęła dodatni wynik finansowy i zaczęła płacić podatki.
Ukończenie przez właściciela
firmy Janusza Buraka Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
pozwoliło na zdobycie uprawnień do prowadzenia szkoleń
z zakresu BHP na stanowiskach robotniczych
oraz na prowadzenie szkoleń BHP dla firm.
Obecnie właściciel kończy na WSPiA Studium
Pedagogiczne, które umożliwi rozszerzenie
oferty prowadzonych szkoleń, a w przyszłości
będzie przydatne do otworzenia ośrodka szkoleniowego. Firma osiągnęła dość duże obroty,
co przyczyniło się do jej wzmocnienia finansowego. Obecnie wdrażane są nowe produkty kierowane na rynek motoryzacyjny. Właściciel wyraża głębokie przekonanie, iż podstawą
prowadzenia każdej firmy jest odpowiednia reklama skierowana na rynek docelowy. Konieczne
również jest kontrolowanie należności i zobowiązań firmy, aby nie wpaść w kłopoty finansowe.

