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Průmyslová zóna Prostějov - konečná po výběru mezi deseti zeměmi 
a dvanácti lokalitami v ČR hledá  nové zaměstnance

Do konce letošního roku vyroste v pro-
stějovské  průmyslové zóně nový závod na
kompletaci speciálních strojů pro  flexibilní
balení německé firmy Windmöller & Höls-
cher. 

Téměř čtyři tisíce metrů čtverečních vel-
ká montážní hala a administrativní budova
budou dokončeny začátkem prosince tak,

aby v nich počátkem příštího roku mohl být
naplno spuštěn  provoz. Výroba v novém
závodě za pět milionů euro se tak  rozjede
pouhých osm měsíců od zasedání zastupi-
telstva, které  německému investorovi při-
kleplo požadované necelé tři hektary  po-
zemků za zhruba 8,7 milionů korun. 

I když provoz se má naplno rozběhnout
až v lednu, první  zaměstnanci byli přijati již
nyní. „Před spuštěním výroby je  třeba na-
vázat kontakty s dodavateli v regionu a vy-
brat nové  zaměstnance. Proto náš tým zří-
dil na přechodnou dobu kancelář  na Skálo-
vě náměstí 2,“ objasnil jednatel firmy Uwe
Köhn s tím,  že v první fázi mají šanci na
uplatnění zejména konstruktéři  strojů,
techničtí nákupčí a zaměstnanci pro evi-
denci nákladů.  Od prosince k nim přibudou
strojní zámečníci a elektrikáři. 

Výběru lokality pro nový závod předchá-
zel důkladný průzkum.  „Jako místo vhod-
né pro jeho výstavbu jsme původně vybrali
deset  zemí. Pak jsme výběr zúžili na čtyři,
z nichž vyšla vítězně  Česká republika. V ní
jsme vytipovali dvanáct lokalit. Nakonec
jsme se rozhodovali mezi Prostějovem a lo-
kalitou u Brna,“  popsal výběrový maraton

Uwe Köhn s tím, že Prostějov si firma  vy-
brala pro jeho výhodnou polohu ve středu
Moravy, dobrou  dopravní dostupnost, do-
statek zdejších kvalifikovaných  pracovní-
ků a vstřícný postoj představitelů města.
„Tak detailní  marketing si zatím nenecha-
la zpracovat žádná z firem, které se  uchá-
zely o pozemky v naší průmyslové zóně.
Z pohledu německého  investora je to však
běžný postup,“ konstatoval místostarosta
Mgr. Vlastimil Uchytil. 

V první fázi zaměstná firma přibližně
čtyři desítky lidí.  „Pokud se osvědčí jako
zruční pracovníci a pobočka bude  prospe-
rovat, mohlo by v nových provozech najít
práci až 200  lidí,“ ujistil Mgr. Uchytil s tím,
že firma již nyní hledá  kontakty na případ-
né subdodavatele z Prostějovska a okolí.  

Pro firmu Windmöller & Hölscher je no-

vé sídlo v Prostějově  vůbec prvním mimo-
německým montážním místem v Evropě.
Proto  také nepřekvapuje, že 85 procent
z celkového počtu dvou tisíc  zaměstnanců
je pracuje v sídle firmy ve vestfálském

Lengerichu, kde také byla v roce 1869 za-
ložena. Dnes firma  náleží k významným
výrobcům strojů pro flexibilní obaly.
K těm  patří například extrudéry na výrobu
folie například pro  potravinové obaly, fle-

xotiskové a hlubotiskové stroje pro  jejich
potisk a konfekční stroje pro produkci po-
lyetylenových  odnosných tašek a různých
typů papírových pytlů. 

Y.  Kadlecová

Místostarosta Mgr. Vlastimil Uchytil: 
„Pokud bude pobočka prosperovat, 
mohlo by v nových provozech  
najít práci až 200 lidí.“ 

„Veškeré stavební práce pokračují podle časového harmonogramu.  Poté, co byly v předcházejících týdnech položeny
základy pro  administrativní budovu a velkou montážní halu, staví se nyní  sloupy a vazníky haly, která bude mít železo-
betonovou  konstrukci,“ informoval jednatel firmy Windmöller & Hölscher  Uwe Köhn. Foto: archiv firmy

ekonomický nákupčí - logistik

Váš úkol
Po intenzivním zapracování budete pomáhat v těsné spolupráci

s naším technickým nákupčím při obstarávání mechanicky vyrábě-
ných dílů a montážních celků podle výkresové dokumentace. Bu-
dete odpovídat za včasné vyřizování objednávek a za dohled nad
dohodnutými termíny dodávek. Dále budete odpovídat za kom-
pletní stav údržby dat v našem systému výpočetní techniky a za pří-
padné administrativní úkoly při nákupu.

Vaše kvalifikace
Obchodní nebo technické odborné vzdělání, dobré technické

chápání a v ideálním případě profesní zkušenosti v nákupu. Spo-
lehlivost, dobrá organizace a efektivnost práce, osobní odpověd-
nost. Dobré znalosti výpočetní techniky (MS Office), žádoucí jsou
rovněž zkušenosti se SAP R3. Komunikace s lidmi a vyřizování te-
lefonických rozhovorů musí být pro vás radostí. Dobré znalosti ně-
meckého, případně anglického jazyka.

Vaše možnosti
Nejdříve budete několik týdnů zapracováváni do nových úkolů

v našem hlavním sídle v Německu. V návaznosti na to vám nabíd-
neme pracovní místo odpovídající výkonu a pravidelnou výplatu
mzdy v mezinárodním strojírenském závodě.

samostatná/ý účetní

Váš úkol
Po intenzivním zapracování budete odpovídat za řádné vedení

účetnictví při dodržování veškerých zákonných předpisů. Ve spo-
lupráci s naším externím auditorem budete vypracovávat veškerá
daňová přiznání a budete poskytovat poradenství managementu fir-
my ve všech otázkách finančního účetnictví.

Vaše kvalifikace
Obchodní odborné vzdělání a víceleté profesní zkušenosti ve fi-

nančním účetnictví průmyslového závodu. Absolutní spolehlivost
a přesnost. Schopnost pracovat spolehlivě, samostatně a efektivně .
Vyžadují se dobré znalosti výpočetní techniky (MS Office), ideál-
ní jsou zkušenosti se SAP R3. Dobré znalosti německého, případ-
ně anglického jazyka.

Vaše možnosti
Nejdříve budete několik týdnů zapracováváni do nových úkolů

v našem hlavním sídle v Německu. V návaznosti na to vám nabíd-
neme zajímavé pracovní místo v Prostějově a pravidelnou výplatu
mzdy v mezinárodním strojírenském závodě.

strojní inženýr - konstruktér

Váš úkol
Po řádném zapracování budete vyvíjet a konstruovat mechanic-

ké komponenty a montážní celky. Vaše spektrum činností bude při-
tom objasňování technických požadavků přes konstruktivní řešení
až po technickou realizaci.

Vaše kvalifikace
Ukončené vysokoškolské strojírenské studium a v ideálním přípa-

dě první profesní zkušenosti. Musíte pracovat efektivně, s orientací
na dosažení výsledku. Komplexní úkoly musíte umět převádět na ře-
šení blízké praxi. Bude vám svěřena práce s moderními systémy troj-
rozměrného CAD. Musíte umět spolehlivě komunikovat o technic-
kých záležitostech v německém, případně anglickém jazyce.

Vaše možnosti
Nejdříve budete několik měsíců zapracováváni do nových úko-

lů a seznamováni s moderním systémem CAD v některé německy
mluvící zemi. V návaznosti na to vám nabídneme pracovní místo
odpovídající výkonu a pravidelnou výplatu mzdy v mezinárodním
strojírenském závodě.

technický nákupčí

Váš úkol
Po intenzivním zapracování do našich nákupních procesů si

zvolíte po řádném prověření vhodné dodavatele pro potřebné
spektrum dílů. Vypracujete dotazy, zpracujete nabídky a provede-
te vyjednávání o cenách. Budete odpovědný za úzký doprovod do-
davatelů během výrobního procesu na pracovišti a za jejich kvali-
fikaci na naše normy jakosti. Budete koordinovat reklamace aopti-
malizovat logistické postupy.

Vaše kvalifikace
Ukončené vysokoškolské studium na strojní fakultě nebo srov-

natelná kvalifikace s víceletými profesními zkušenostmi v nákupu
dílů vyráběných podle výkresů. Spolehlivost a schopnost pracovat
samostatně a efektivně. Vyžadují se dobré znalosti výpočetní tech-
niky (MS Office), ideální jsou zkušenosti se SAP R3. Dobré zna-
losti německého, případně anglického jazyka.

Vaše možnosti
Nejdříve budete několik týdnů zapracováváni do nových úkolů

v našem hlavním sídle v Německu. V návaznosti na to vám na-
bídneme zajímavé pracovní místo v Prostějově a pravidelnou vý-
platu mzdy odpovídající výkonu v mezinárodním strojírenském
závodě.

strojní zámečníci a elektrikáři 
(také jako mistři)

Váš úkol
Po intenzivním zapracování budete podle výkresové dokumen-

tace a pracovních postupů montovat, popř. instalovat strojní celky
a agregáty strojů na výrobu flexibilních obalů. Podle zkušebních
návodů přezkoušíte úplnost a funkčnost výrobku a odstraníte mon-
tážní a funkční závady. V rámci zajištění kvality budete doku-
mentovat výsledky zkoušek.

Vaše kvalifikace
Ukončené odborné vzdělání zámečníka nebo elektrikáře a v ide-

álním případě i pracovní zkušenosti ve strojírenském podniku. Zá-
jemci o pracovní pozici mistrů nebo techniků jsou rovněž žádáni,
Důležité je dorozumění v německém, popř. anglickém jazyce.

Vaše možnosti
Nabízíme vám zajímavé zaměstnání v Prostějově s pravidelnou

výplatou mzdy ohodnocenou podle vašeho výkonu v mezinárod-
ním strojírenském podniku.

Pokud shledáte některé z těchto úkolů pro vás zajímavými,
zašlete nám prosím váš životopis v německém nebo anglickém
jazyce (neplatí pro zámečníky a elektrikáře) s uvedením před-
stavy o výši platu prostřednictvím e-mailu. 

Tel. 0049 - 5481 / 14 - 38 56
Fax 0049 - 5481 / 14 - 35 45
E-mail: Felix_Pfitzer@wuh-lengerich.de
E-mail: petra_vyvazilova@wuh-lengerich.de
E-mail: petrfajt@seznam.cz

Nabídka pracovních míst 
v nově vznikajícím závodě v průmyslové  zóně Světově unikátní tkaniny do  automobi-

lových airbagů budou od ledna příštího
roku opouštět prostějovský závod japon-
ské  společnosti Toray. Jejich výroba bude
probíhat v novém provozu vybaveném ne-
jmodernějšími  technologiemi, který navá-
že na stávají podnik 
v průmyslové zóně. Náklady na jeho vý-
stavbu a  vybavení jsou odhadovány na
125 milionů korun.  Prostějov se tak stane
jediným výrobcem látek pro  airbagy
v České republice a současně jediným
producentem na světě, který je na trh bude
dodávat  v téměř dvou a půl metrové šířce.
Tu zatím žádný  ze zbývajících osmi ev-
ropských výrobců na vodních  tryskových
stavech vyrobit neumí. Na jednom z nich
již v prostějovském závodě probíhá zku-
šební  provoz. 

„Česká republika (ČR) má v rámci Ev-
ropské unie  strategickou polohu. Navíc se
zde velmi dobře  rozvíjí automobilový
průmysl,“ objasnil prezident  Toray Group
Sadayuki Sakakibara důvody, které tuto
nadnárodní společnost s ročním obratem
900 miliard  jenů vedly k tomu, aby nový
produkt začala vyrábět  právě v ČR. Ta je
současně jedinou zemí v bývalém  vý-
chodním bloku, v níž Toray dosud inve-
stoval.  „Prostějov se ukázal být správnou

volbou pro naše  strategické cíle v Evro-
pě,“ prohlásil Sakakibara  na setkání
s představiteli města. 

Starosta ing. Jan Tesař v této souvislos-
ti  připomněl, že firma Toray byla prvním
investorem v průmyslové zóně, kde v ro-
ce 1997 zakoupila 25  hektarů pozemků. O
dva roky později zahájila ve  zdejším zá-
vodě za 48 milionů dolarů výrobu 33 typů
polyesterové podšívkoviny v téměř třech
tisících  barevných odstínech. Toray zatím
zaměstnává v Prostějově 271 lidí. „V ná-
vaznosti na vynaložené  investice zde
předpokládáme velký nárůst výroby.  To-
mu bude odpovídat i růst počtu zaměst-
nanců,“  ujistil prezident společnosti s tím,
že v nových  provozech naleznou uplatně-
ní zejména tkalci a  pracovníci pro úpravu
látek. „Jsme rádi, že si  firma Toray vy-
brala pro svoji další expanzi právě  Prostě-
jov,“ konstatoval starosta ing. Tesař.  Mí-
stostarosta Miroslav Pišťák při této  příle-
žitosti popřál japonské společnosti, aby se
jí i nadále dařilo. „Toto naše přání není tak
úplně nesobecké. Úspěch vaší firmy je to-
tiž i  úspěchem našeho města,“ objasnil. 

Firma Toray Group je nadnárodní spo-
lečnost, která  ve zhruba dvou stovkách fi-
rem na celém světě  zaměstnává 45 tisíc li-
dí.

Japonci ovládnou z Prostějova 
trh s unikátními 

tkaninami do  airbagů

Na další úspěšnou spolupráci si starosta ing. Jan  Tesař a prezident Toray
Group Sadayuki Sakakibara  připili Prostějovskou starorežnou, která se zde  pá-
lí od roku 1518. „Zaměstnanci prostějovského  závodu mi jednu láhev dali jako
dárek. Vezmu si ji  s sebou do Japonska,“ ujistil prezident  společnosti Toray,
který vyjádřil přání, aby naši  potomci za dalších 500 let stejným nápojem  při-
píjeli tradici výroby v prostějovském závodě firmy Toray. Foto: Yvona Kadlecová


