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S nárůstem zakázek a zvyšováním 
počtu zaměstnanců má fi rma Fraen-
kische CZ bohaté zkušenosti. Když 
se v roce 2007 stěhovala z Jihlavy do 
Okříšek, zaměstnávala 230 pracov-
níků a roční tržby se pohybovaly na 
úrovni 400 milionů Kč. Nyní čítá už 
850 zaměstnanců a tržby za rok 2015 
se zvýšily na 1,4 miliardy Kč.

Automobilky, včetně těch nejzná-
mějších značek, jakými jsou třeba 
VW, Audi, BMW, mají zkrátka o tva-

rované plastové trubky, vodiče pro-
vozních kapalin, ochranné prvky a 
další komponenty pro palivové nádr-
že, ostřikovače či odvětrávací systémy 
vyrobené v Okříškách enormní zájem. 
A není to jenom tím, že automobilový 
průmysl prožívá nyní všeobecný růst. 
Zákazníci oceňují zejména kvalitu a 
také rychlost a pružnost dodávek vy-
robeného zboží, které dostávají včas a 
přesně tak, jak potřebují.

Podle výhledu na rok 2016 zájem 

Fraenkische CZ plánuje růst i v roce 2016
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V současnosti hledáme nové kolegy a kolegyně 
na tato pracovní místa:

Pracovníci a pracovnice do výroby
Obsluha výrobních strojů a zařízení
Referent / referentka kvality
Konstruktér 

o výrobky z Fraenkische hned tak 
neopadne. Firma proto realizuje vel-
kou investiční akci v podobě nákupu 
nových moderních tvarovacích pe-
cí celkem za 20 milionů korun, kte-
ré umožní další zvýšení produkce a 
zdokonalení technologických proce-
sů. Přímo u těchto pecí najdou práci 
další zaměstnanci, několik dalších pak 
fi rma přijme i do navazujících výrob-
ních oddělení, do logistiky a na admi-
nistrativní pozice.

Vedení fi rmy si je dobře vědomo 
toho, že kvalitu i pružnost dodávek 
dělají svojí prací zaměstnanci. Proto 
jim poskytuje čisté a upravené pra-
covní prostředí, promyšlenou organi-
zaci práce a dobré mezilidské vztahy. 
Umožňuje rodičům pečujícím o děti 
do 6 let pracovat na zkrácený úva-

zek. Poskytuje celou řadu nadstan-
dardních benefi tů. Může si to dovolit, 
protože mateřská fi rma Fränkische 
v Königsbergu je rodinnou fi rmou, 
která klade velký důraz na šíření ro-
dinné fi remní kultury ve všech svých 
pobočkách. Kromě dobrých pracov-
ních vztahů se to projevuje i tím, že 
se zaměstnanci i se svými dětmi a ro-
dinnými příslušníky mohou zúčastnit 
celé řady podnikových akcí, jakými 
jsou třeba Den otevřených dveří, tra-
diční fi remní ples, pravidelné koupání 
v Aquaparku v Třebíči či využití zim-
ního stadionu v Moravských Budějo-
vicích.

Fraenkische CZ už teď patří mezi 
pět největších zaměstnavatelů na Tře-
bíčsku. S přílivem dalších projektů tu-
to svoji pozici určitě ještě upevní.
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