
Na období letních měsíců, ale především na dlouhodobou spolupráci v pracovním poměru, přijmeme větší množství pracov-
níků na pozici montážní dělnice/dělník. 
Všem, kteří se nebojí směnného provozu a kterým vyhovuje manuální práce spojená s montáží kompletů nábytkového ková-
ní, rádi sdělíme bližší informace. 
„Už na podzim budeme větší“, přidejte se k nám! Stačí se nám ozvat na tel. 566 692 111 a dozvíte se více.
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Žádosti se strukturovaným životopisem zašlete prosím na kontakt uvedený níže:
E-mail: hcr-personal@hettich.com, Hettich ČR k.s., Jihlavská 3, 591 01 Žďár nad Sázavou, Telefon (+420) 566 692 111

Pracovní náplň:
• Montáž a případně balení kompletů nábytkového kování 
• Provádění samokontroly při montáži
• Udržování pořádku na pracovišti  

Požadavky: 
• Pečlivost, přesnost a flexibilita při práci
• Schopnost pracovat ve vícesměnném provozu 
• Zkušenosti z výrobní společnosti výhodou nikoliv podmínkou
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Společnost Hettich ČR zaháji-
la v listopadu loňského roku stavbu 
páté výrobní haly o rozloze 3900 m2. 
Po její dostavbě, která je plánována 
na podzim tohoto roku, tak rozšíří-
me naši výrobní plochu o přibližně 
25 %. Zkušební provoz odstartujeme 
ještě letos. Samotnou kolaudaci stav-
by a její oficiální otevření pak plánu-
jeme na jaro 2021. Díky nové hale 
vzniknou přímo v areálu firmy další 
výrobní a skladovací plochy, jejichž 
dlouhodobý nedostatek nám dopo-
sud bránil v realizaci perspektivních 
a technologicky zajímavých projek-
tů. Naši zaměstnanci se mohou těšit 
na zmodernizované sociální zázemí 

a tolik chybějící konferenční a kan-
celářské prostory. 

Jako na každého podnikatele, i na 
nás postupně dopadají důsledky 
současné nelehké epidemiologické 
situace a s ní spjatých opatření. Pod 
vlivem zkušeností, získaných během 
poslední velké hospodářské krize 
z let 2008 a 2009, jsme hned v počát-
cích pandemie přistoupili k několi-
ka důležitým úsporným opatřením, 
díky kterým se nám podařilo zacho-
vat všechna pracovní místa. Právě 
zachování pracovních míst pro nás 
bylo absolutní prioritou s ohledem 
na strategickou roli naší společnosti 
na místním trhu práce i ve skupině 

Hettich a samozřejmě i s ohledem 
na probíhající rozšiřování závodu 
a blížící se nové projekty. Úspěšná 
realizace těchto ambiciózních pro-
jektů bude totiž vyžadovat rozšíření 
dílčích výrobních týmů. Konkrétně 
to bude znamenat vytvoření cca 50 
nových pracovních míst v průběhu 
tohoto a příštího roku.

Hettich ČR bude jednoznačně větší, 
ať už plochou, počtem zaměstnanců 
nebo svým významem pro skupinu 
Hettich. Pevně věříme, že jsme jako 
firma udělali maximum pro náš dal-
ší dynamický rozvoj a jistou budouc-
nost. V tomto duchu jsme zahájili 
kampaň, do které jsme zapojili nejen 

naše zaměstnance, ale i jejich děti. 
V rámci výtvarné soutěže „Továrna 
snů“ děti ztvárnily svoji představu 
o moderní výrobní továrně. Fantazie 
dětí a nápaditost obrázků nás mile 
překvapila, a proto jsme nejzdařilejší 
práce ocenili a rozhodli se jich využít 
v naší právě startující kampani „Už na 
podzim budeme větší“.

Závěrem mi zbývá poděkovat všem 
mým spolupracovníkům v Hettich ČR, 
kteří v této nelehké době jednoznač-
ně prokázali schopnost fungovat jako 
tým. Přeji nejen jim, ale také všem čte-
nářům pevné zdraví a klidné a poho-
dové léto. 

Oldřich Pól, jednatel Hettich ČR k.s.

Už na podzim budeme větší

Montážní dělnice/dělník


