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Společnost Huhtamaki získa-
la své jméno podle zakladatele 
Heikki Huhtamakiho, národ-
ností Fina, a patří do nadnárodní 
společnosti Huhtamaki, která se 
zaměřuje na obaly na potravi-
ny.  Huhtamaki Česká republika 
má své sídlo i provozovnu v Při-
byslavicích, 10 km od Třebíče. 
V současné době máme 220 za-
městnanců.

V roce 2014 a 2015 jsme in-
vestovali 247mil. Kč do našeho 
rozvoje. Nainstalovali jsme no-
vý stroj na výrobu krabiček na 
vejce, který vyrobí 250.000 kra-
biček na vejce denně. Postavili 
jsme další 2 haly, v kterých nyní 
skladujeme naše výrobky a které 
se v budoucnosti změní na haly 
výrobní. Rovněž jsme instalova-
li fl otační jednotku, která nám 
pomohla v lepším čištění našich 
technologických vod  a výraz-
ném zredukování pachu tak ty-
pického pro všechny papírny.
Zajímavostí je, že v naší sester-

ské fi rmě nyní vyrábíme krabič-
ky na vejce Greenest, které se z 
50% skládají z trávy a z 50% ze 
sběrového papíru. Tyto krabičky 
můžeme dodávat i zákazníkům 
na našich trzích.

Jaké máme plány? 
Chceme se jednoznačně rozrůs-

tat, a to jak v počtu vyrobených 
výrobků, obratu a ziskovosti, tak 
v počtu zaměstnanců. V letošním 
roce nainstalujeme další stroj na 
výrobu proložek na vejce. Letos 
rovněž provedeme přeložky sítí 
v budově bývalé papírny, aby-
chom mohli starou papírnu v ro-
ce 2017 zbourat.

V čem se naši zaměst-
nanci mají lépe 
než ti ostatní?

Všichni zaměstnanci naší fi r-
my jsou NAŠI! To znamená, že 
nezaměstnáváme agenturní za-
městnance - všichni zde mají 
stejné podmínky.
Vzhledem k tomu, že jsme zde 

již od roku 1690, jsme stabilním 
zaměstnavatelem. 
Průměrná délka zaměstnání v 

naší fi rmě je 12 let. 
Bezpečnost práce je u nás na 

prvním místě!
Nabízíme mnoho  benefi tů, jako 

například příspěvky na dopravu; 
příplatky za odpolední, noční a 
víkendové směny; příplatky za 
nepřetržitý provoz nebo třeba za 

znalost jazyka. Máme rovněž propra-
covaný systém rozvoje talentů, který 
začíná již ve výrobě nebo údržbě. 
Jsme hrdí na to, že lidé v naší fi rmě 

rostou a vzhledem ke svým kvali-
tám dostávají nabídky na práci nebo 
účast v projektech v rámci celé naší 
divize v Evropě i mimo ni.

Co děláme možná 
jinak než ostatní?

Na podzim jsme po dlouhé době 
pořádali den otevřených dveří, kam 
se mohli přijít podívat rodiny a zná-
mí našich zaměstnanců a lidé, kteří v 
naší fi rmě v minulosti pracovali. 
V prosinci jsme kromě mikulášské 

nadílky připravili vítání nově naroze-
ných dětí našich zaměstnanců, které 
jsme slavnostně přijali do naší velké 
rodiny Huhtamaki.
V letošním roce opět plánujeme 

zorganizovat setkání našich zaměst-
nanců a jejich rodinných příslušníků 
na akci zvané Babí léto.

Naše fi rma si velmi váží svých bý-
valých zaměstnanců, kteří jsou již 
ve starobním důchodu, a proto pro 
ně každoročně pořádáme setkání. 
Snažíme se ukázat studentům, že 

i ve výrobní fi rmě mohou mít svou 
budoucnost, a to na veletrzích pra-
covních příležitostí, dnech otevře-
ných dveří středních škol nebo ve-
letrzích vysokých škol.
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