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Výrobní závod FRA EN-
KISCHE CZ byl v Okříš-
kách vybudován v roce 
2007. Nové prostory 
nahradily menší, v té době 
již nevyhovující výrob-
ní prostory v Jihlavě, kde 
společnost zahájila svoji 
podnikatelskou činnost 
již v roce 2004. 

Společnost se od té doby 
změnila takřka k nepoznání. 
Z původní stovky zaměstnan-
ců jich nyní v okříšském závo-
dě pracuje už více než devět 
set. Firma však i nadále plně ctí 
své fi remní hodnoty a zejména 
pak poslání rodinné společnos-
ti, a dodnes je v rukou zástup-
ců rodiny Kirchnerů, která před 
110 lety společnost v němec-
kém Königsbergu založila. 

Skupina FRÄNKISCHE ny-
ní zaměstnává více než tři tisí-
ce zaměstnanců, a to v 15 svě-
tových lokacích, a je partnerem 
pro propracovaná a technolo-
gicky vyspělá řešení v oblasti 

plastových trubek a komponen-
tů pro celé spektrum zákazní-
ků strojírenského, zejména pak 
automobilového průmyslu. 

Nedostatek pracovních sil, 
se kterým se potýká většina 
zaměstnavatelů nejen třebíč-
ského regionu, je však velkým 
tématem i v okříšském výrob-
ním závodě. 

„Procházíme obdobím opravdu 
prudké výrobní expanze. V obdo-
bí letních prázdnin u nás pra-
covalo více než 100 brigádníků, 
převážně z řad studentů střed-
ních, ale i vysokých škol, což nám 
velmi pomohlo. Trvale však potře-
bujeme navýšit počet stálých pra-
covníků řádově o desítky,“ uvá-
dí Martin Klusáček, personální 

ředitel společnosti FRA ENKIS-
CHE CZ s.r.o. 

Nejen z tohoto důvodu spo-
lečnost například dlouhodobě 
spolupracuje se Střední Prů-
myslovou školou v Třebíči, kdy 
studenti této školy mají školní 
praxi v tomto výrobním závo-
dě povinnou v rámci své výu-
ky. „V naší společnosti se studenti 
seznámí zejména s extruzí, což je 
specializovaná výrobní metoda, v 
rámci které vzniká ze základního 
granulátu hotová plastová trub-
ka. Pevně věříme, že studentům 
se u nás zalíbí a po skončení školy 
u nás někteří z nich najdou trvalé 
pracovní uplatnění,“ hovoří dále 
Martin Klusáček. 

S narůstajícím počtem pro-
jektů, které od zákazníků spo-
lečnost FRA ENKISCHE CZ 
získává, však roste nejen počet 
zaměstnanců ve výrobě, ale také 
počet zaměstnanců v ostatních 
odděleních. Společnost tak hle-
dá například pracovníky na spe-
cializovaná technická místa v 
oblasti konstrukce či v kvalitě.  

Zaměstnání ve FRÄNKISCHE 
– zázemí a jistota pod jednou střechou


