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Asi není Čecha, který by 
si nevybavil alespoň jeden 
produkt Kosteleckých uze-
nin. A není divu, vždyť jejich 
historie je delší než sto let. 
Jak moc se za tu dobu změ-
nila „řezničina“? Téma pro 
personálního ředitele Kos-
teleckých uzenin Zdeňka 
Lidmilu.

Jaký máte provoz – „jedete“ 24 
hod, 7 dní v týdnu?

V Kosteleckých uzeninách se 
můžeme setkat téměř se všemi druhy 
směn a pracovních kalendářů. Nic-
méně většina našich výrobních linek 
funguje ve dvou či třísměnném pro-
vozu od pondělí do pátku. Někte-
ré provozy, jako například expedice 
nebo produkce čerstvého masa, však 
fungují od neděle do čtvrtka.

Nechybí vám aktuálně šikovní 
lidé - z jakých oborů u vás člověk 
najde uplatnění? 

V posledních letech, kdy nebyl 
obecně na trhu dostatek volných pra-
covníků, samozřejmě chyběli a chybí 
lidé i nám. 

Obecně se dá říci, že u nás najde 
uplatnění kdokoli i bez vzdělání, 
avšak musí mít zájem o práci a nesmí 
se bát pracovat. Z odborných profesí 
neustále potřebujeme doplňovat řez-
níky, elektrikáře, údržbáře….

O každé firmě koluje mezi lidmi 
spoustu zažitých pověr. V přípa-
dě Kosteleckých uzenin je to třeba 
„zaručená zpráva“ o nízkých pla-
tech. Pojďme to uvést na pravou 
míru. 

V žádném případě dnes nemůžeme 
souhlasit s tvrzením, že naše společ-
nost lidi špatně platí. Jen za posled-
ních pět let se průměrná mzda na 
dělnických pozicích zvedla o více než 
35 %. 

V letošním roce se průměrná děl-
nická mzda pohybuje nad hranicí 27 
tisíc korun hrubého, což je na potra-
vinářský obor velmi nadstandardní 
odměna. 

Mimo mzdu poskytujeme zaměst-
nancům širokou škálu benefitů, jako 
například Cafeterii s minimální dota-
cí konta ve výši 6000 Kč na rok.

Proč by lidé měli jít pracovat do 

Průměrná dělnická mzda je 
u nás nad hranicí 27 tisíc korun
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Kosteleckých uzenin – zkusíte 
vyjmenovat tři důvody?

Stabilní společnost fungující bez 
ohledu na krize.

Jistota výplaty v termínu na účtu.
Zajímavá práce ve společnosti, 

která je jedničkou na trhu v pro-
dukci masa a uzenin.

Co děláte proto, abyste si 
udrželi zaměstnance – co dělá-
te pro jejich rozvoj? Mají nějaký 
kariérní růst? 

Vzhledem k tomu, že 90 % našich 
zaměstnanců pracuje na dělnic-
kých pozicích, není kariérní růst 
zrovna tou atraktivní motivací pro 
setrvání ve společnosti Kostelecké 
uzeniny. Spíše se snažíme našim 
lidem nabízet atraktivní benefity.

Říká se, že motivovaní zaměst-
nanci jsou hybateli pokroku celé 
firmy. Platí to i u vás? 

Samozřejmě, šikovní a motivo-
vaní zaměstnanci jsou to nejdů-
ležitější, co ve společnosti máme.

Jak to bylo v dobách ekono-
mické krize či v pandemii koro-
naviru… – propouštěli jste?

V žádném případě jsme nepro-
pouštěli. Naopak, vzhledem ke 
zvýšené poptávce po jídle, zejmé-
na v počátcích pandemie, jsme 
navyšovali počty zaměstnanců a 
stále hledáme nové lidi pro práci 
v našich provozech. 

Věříme, že náš obor je fungující 
bez ohledu na ekonomické krize, a 
proto jsme pro naše zaměstnance 
důvěryhodným a dobrým zaměst-
navatelem a tím budeme i nadále. 


