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V srdci žďárské průmyslo-
vé zóny Jamská již 12. rokem 
provozuje svoji činnost firma 
ARROW International CR, a. s. 
– člen skupiny Teleflex.

Americká společnost Teleflex, 
světový producent zdravotnic-
kých prostředků, má v České 
republice dva výrobní závody: 
v Hradci Králové a ve Žďáru 
nad Sázavou. 

Koncern zaměstnává po 
celém světě více než 12 tisíc li-
dí. Široké portfolio jeho výrob-
ků nachází využití v oblastech 
chirurgie, anesteziologie, uro-
logie, urgentní péče a v dalších 
lékařských oborech. S výrob-
ky se mohou setkat pacienti ve 
140 zemích světa. 

Žďárský závod, se svými bez-
mála 650 zaměstnanci, se řadí 
mezi největší v celé korpora-
ci. Lidem, kteří se rozhodnou 
vstoupit do Teleflexu, firma 
nabízí stabilní a smysluplnou 
práci. 

Arrow, jak místní zkráceně 
závodu říkají, působí ve Žďá-
ru nad Sázavou od roku 2006 
a v regionu se vypracoval mezi 
nejvýznamnější a nejstabilněj-
ší zaměstnavatele. Za poslední 
rok se navýšila mzda u pozic 
ve výrobě o více než 10 %, 
nejen z důvodu situace na trhu 
práce, ale i díky neustálému 
růstu výroby.

Probíhá zde především finál-
ní balení produktů, výroba 
urologických katétrů a dýcha-
cích okruhů.

Jak pro ŽN uvádí zástupkyně 
personálního oddělení Darina 
Hemzová, závod i nadále hledá 
zaměstnance nejen do výro-
by, ale také na pozice podpo-
rující výrobu. Tedy seřizovače, 

Teleflex i nadále roste a zvyšuje mzdy

skladníky, skladnice a inspek-
tory kontroly kvality. 

„Velký důraz klademe na peč-
livost a zodpovědnost,“ říká 
naše průvodkyně. Společnost 
pro své zaměstnance pravidel-
ně pořádá školení, při kterém 
na videích vidí, jak konkrétně 
jsou jejich výrobky používány 
v praxi.Zaměstnanci si uvědo-
mují, že tyto výrobky mohou 
být použity v akutním stavu i 
u nich samotných, či pro jejich 
blízké.„Kvalita je pro nás na 
prvním místě,“ říká za všechny 
Darina Hemzová.

Společnost myslí i na zába-
vu svých zaměstnanců, třeba 
každoročním vánočním večír-
kem. 

„Naposledy jsme jej uspořádali 

ve stylu disko 70. let, s bohatým 
rautem a fotokoutkem. Kdokoliv 
se také mohl zúčastnit školy tan-
ce,“ ohlíží se Darina Hemzová. 
Nápadů na letošní párty už je 
zase dost, a je otázkou, který 
vyhraje. 

„Nutno podotknout, že večírek 
je pro všechny zaměstnance zdar-
ma, včetně rautu, nápojového 
občerstvení i dopravy,“ dodává. 

Pro děti zaměstnanců firma 
každoročně pořádá Dětský 
den. „Máme na něj velmi pozi-
tivní ohlasy, a zábavu si vždy 
užijí jak děti, tak i jejich rodi-
če,“ říká Hemzová. 

Žďárský podnik spolupra-
cuje rovněž s místní charitou. 
Tradici má např. předvánoč-
ní Strom splněných přání pro 

děti ze sociálně znevýhod-
něného prostředí. Teleflex 
podporuje i projekty svých 
zaměstnanců. Je např. jedním z 
hlavních partnerů každoroční 
akce s názvem Na kole dětem 
Žďárskými vrchy, která je již 
ve Žďáře pojmem. Jede se na 
podporu onkologicky nemoc-
ných dětí. 

Ale zpět k práci. Výrobní pro-
ces probíhá v tzv. čistých pro-
storech. V nich se kromě tep-
loty a vlhkosti reguluje také 
tlak, počet prachových částic v 
ovzduší a mnoho dalších fak-
torů. 

„Samotná výroba je závislá 
především na dokonalé manu-
ální práci výrobních dělníků. 
Musejí být zruční a mít smysl 
pro detail,“ vysvětluje Darina 
Hemzová.

Důležité místo při výrobě 
mají i stroje. Nastavení proce-
sů a strojů, kde záleží na dese-
tinách milimetru, je opravdo-
vou výzvou pro talentované 
profesionály – inženýry, tech-
niky a seřizovače. 

Chcete být součástí týmu 
společnosti Teleflex? Neváhej-
te a kontaktujte nás!

Kontakt:
ARROW 
International CR, a.s.
Člen skupiny TELEFLEX
Jamská 2359/47
591 01 Žďár nad Sázavou
tel: 566 510 444
kariera.zdarns@teleflex.com

www.teleflex.com


