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VACANCES A OFICINES: PITJOR IMPOSSIBLE
Ja sabíem quan varen implantar el nou sistema de CBC’s que el tema de les
vacances seria complicat, ja que tants de canvis amb els quadres ja tancats, feia
preveure que si no es prenien mesures efectives tendríem un estiu difícil.
La realitat però ha superat les previsions més catastrofistes i un cop més ha
quedat ben demostrat que als qui comanden no els importa en absolut el que passi a
galeres, si no es naturalment tot el que fa referència compliment dels objectius en la
col·locació dels productes.
Potser les que ho han passat pitjor, i encara ara, son les CBC’s. En molts casos han
quedat tres ò quatre setmanes amb una sola persona, que per afegitó ha hagut sovint
d’atendre al públic, ja que tota la oficina en sí estava en “quadro”. Oficines de 13 ò 14
empleats, amb només 4 ò 5, per exemple.
Desprès els gestors de personal es sorprenen de que pràcticament tots els
empleats en “edat de merèixer” no pensin en altre cosa que en la prejubilació. Es una
vergonya que un any i un altre continuï aquesta improvisació, imprevisió i descontrol
pagant sempre els mateixos.
I ara, com tots sabem, vendran els zones el mes de setembre ben descansats i disposats
a donar una canya increïble per tal de complir objectius per cobrar el seu momio del
febrer i no perdran ni un segon amb analitzar com han anat les coses a les oficines,
senzillament perquè no els importa.

Empleat de una CBC xutant un corner, i anant a rematar de cap. Aquest xiste es antic,
però està clar que al BBVA segueix vigent.
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