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Aktuální míra nezaměstnanosti v České 
republice mírně klesá, přesto existují re-
giony, kde je hledání nového a kvalitního 
zaměstnání složité. Jednou z nejohrože-
nějších skupin obyvatelstva na pracov-
ním trhu jsou lidé s nižším vzděláním ne-
bo mladí absolventi škol s nulovou praxí. 
Třebíčsko je z hlediska nezaměstnanosti 
vnímáno tradičně jako problematický re-
gion, ve skutečnosti však řada místních 
firem hledá a nabírá nové zaměstnance. 
Mezi ně patří i společnost Fraenkische 
CZ, která sídlí v Okříškách a neustále se 
rozrůstá. Takže poptávka po nových za-
městnancích v této firmě je trvalá a stále 
se zvyšuje.

„Jsme irma, která nabízí práci oprav-
du všem bez ohledu na dosažené vzdělání 
a na předchozí praxi. Naše irma se v sou-
časnosti rychle rozvíjí, každý měsíc se roz-
růstá o 15 zaměstnanců. Získáváme nové 
zakázky, a tím i jistotu, že práce v naší to-
várně v Okříškách bude dostatek za rok, za 
dva, i za pět let. Okamžitě by se v naší vý-
robě uplatnilo 40 nových zaměstnanců na 
hlavní pracovní poměr,“ vysvětlil perso-
nální ředitel společnosti Fraenkische CZ 
Ing. Martin Klusáček.

Fraenkische je německá rodinná fir-
ma s dlouhou tradicí, její historie se píše 
už od roku 1906. Společnost zaujímá ve-
doucí postavení v oblasti vývoje, výroby a 
prodeje plastových trubek především pro 
automobilový průmysl. Výrobní závod v 
Okříškách byl postaven v létě roku 2007 
a již v roce 2012 byla zahájena výstavba 
nové výrobní haly, protože původní areál 
již nevyhovoval trvale rostoucí produkci 
okříšské pobočky.

„Zakládáme si na bohaté tradici a rodin-
ném vlastnictví, naši irmu v současnosti 
řídí zástupce již třetí generace původních 
majitelů. S tím je spojený i přístup k za-

městnancům. Ačkoliv máme v našem závo-
dě téměř 900 pracovníků, o každého z nich 
se zajímáme. Klademe velký důraz na kva-
litu vztahů mezi zaměstnanci navzájem i 
mezi zaměstnanci a nadřízenými pracov-
níky. Používáme zdravý selský rozum, vždy 
se snažíme domluvit. Našich lidí si vážíme,“ 
popsal personální ředitel a doplnil kon-
krétní výhody, které Fraenkische nabízí.

„Naši lidé mohou do práce cestovat doto-
vaným autobusem a irma hradí i polovinu 
nákladů na stravování. Naši zaměstnanci 
mohou podle výsledku práce získat každý 
měsíc zajímavé výkonové prémie, zvýšit si 
příjem o osobní ohodnocení, příplatky za 
noční směny, za nepřetržitý provoz.  Oblí-
bené jsou příspěvky na dovolenou a na Vá-
noce - vždy ve výši poloviny platu. Zaměst-
nanci mají 5 týdnů dovolené, přispíváme 
jim, pokud o to stojí, na důchodové pojiš-
tění, a každý rok vyplácíme tzv. věrnostní 
příplatek, který se zvyšuje s odpracovaný-
mi roky a po pěti letech dosahuje částky 10 
000 Kč.“

Pokud hledáte nové zaměstnání nebo 
uvažujete nad změnou toho stávajícího a 
je pro vás důležitá jistota trvalé perspek-
tivy v prosperující firmě, pak společnost 
Fraenkische CZ pro vás může být dobrou 
volbou. Příležitost prohlédnout si výrob-
ní závod v Okříškách zblízka máte 4. červ-
na, kdy je v továrně Den otevřených dve-
ří spojený i s doprovodným programem 
pro děti.

„Těšíme se na všechny návštěvníky. Uvi-
díte, v jakých podmínkách se u nás pracuje, 
a určitě nebudete zklamaní. Odpovíme na 
všechny vaše otázky, pokud se vám u nás 
bude líbit, klidně si můžete na místě vypl-
nit žádanku o místo,“ uzavřel pozváním k 
návštěvě výrobního areálu v Okříškách 
personální ředitel Fraenkische CZ Ing. 
Klusáček.   (PI-t05-franD)

Hledáte zaměstnání? 
Fraenkische vám nabídne jistotu

Po Běhu na Hrádku a Třebíčském 
aquatlonu pokračuje čtvrtý ročník 
vytrvalostního poháru McRAI CUP 
sobotním Cross country horských kol 
na Mařenku. Závod, který se v loň-
ském roce těšil vysokému počtu zá-
vodníků, proběhne 7. května v obci 
Předín a jejím okolí, trasy vedou po 
asfaltových a lesních cestách v okolí 
hory Mařenky. Závodit se bude cel-
kem ve 12 kategoriích. Novou kate-
gorií jsou Rodinné týmy, kde soutěží 
jeden dospělý a jedno dítě. Připra-
vena je řada tratí, nejkratší o délce 
pouhých 130 metrů je určena pro 
nejmenší cyklisty, nejdelší, 32kilo-

metrovou trať budou muset absol-
vovat muži a pro ženy je připraven 
okruh o délce 18 km. Přihlášky lze 
podat přímo na místě v den konání 
závodu, nebo prostřednictvím webu 
triatlon-trebic.cz, kde naleznete veš-
keré informace, které se Cross count-
ry týkají. Děti do 17 let mají tradičně 
startovné zdarma.

Přijeďte si zazávodit a užít si skvě-
lou sportovní sobotu! Těšíme se na 
vás 7. května 2015 od 9 hodin ráno 
na fotbalovém hřišti v Předíně. Tým 
McRAI CUPu.

Podrobné propozice naleznete 
na www.triatlon-trebic.cz

Pozvánka na  CROSS-COUNTRY 
- závody horských kol na Mařenku
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