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Burza práce a vzdělání
v Olomouci 2018





Vážení návštěvníci Burzy práce a vzdělání, 
rodiče žáků 8. a 9. tříd základních škol,
výchovní poradci,
studenti středních a základních škol,
zájemci o zaměstnání,

 Vám všem je určen tento katalog nejvýznamnějších 
společností v  Olomouckém kraji, které se 
prezentovaly na  páté Burze práce a  vzdělání 
v Olomouci dne 23. října 2018. 

V  této brožurce najdete základní informace o  více než šedesáti velkých 
organizacích, z  nichž většina nabízí dlouhodobé a  perspektivní zaměstnání 
v  nejrůznějších profesích. Z  tohoto důvodu jsme se rozhodli vytisknout tento 
katalog ve  větším množství, aby z  něj mohli čerpat informace nejen přímí 
návštěvníci burzy, ale i další zájemci, kteří se na burzu nedostali. 

Přeji všem žákům základních škol, aby si vybrali takový obor studia, který jim 
přinese nejen radost z  poznání, ale v  budoucnu i  zajímavé a  dobře placené 
zaměstnání. Stávajícím studentům středních a  vysokých škol přeji úspěšné 
dokončení studia a  perspektivní pracovní uplatnění. Podobně i  zájemcům 
o  zaměstnání přeji mnoho úspěchů při hledání práce. Věřím, že Vám všem 
bude tato informační příručka dobrým pomocníkem. Řadu důležitých 
informací k  výběru studijního nebo učebního oboru, případně databázi 
volných míst najdete také na webu www.uradprace.cz. Na webu Burzy práce 
a vzdělání (www.burzapav.cz) zase naleznete informace o dalších nabídkách 
zaměstnavatelů – možnostech stáží, exkurzí, stipendií apod.

Děkuji společnostem Honeywell Aerospace Olomouc s. r. o., Koyo Bearings 
Česká republika s. r. o. a Senior Flexonics Czech s. r. o. za finanční příspěvek 
na  tisk tohoto katalogu. Velký dík patří i  společnosti EPAVA Olomouc, a.  s. 
za  trpělivost a  pomoc při grafickém zpracování tiskových materiálů k  burze 
a za jejich spolehlivé a včasné vytištění. 

Ing. Jiří Šabata, ředitel
Krajské pobočky ÚP ČR v Olomouc
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ADM Olomouc s. r. o.

 Sídlo: Olomouc, Hamerská 681/50
 Zaměření: Potravinářství
 Web: www.adm.com

ADM Olomouc s. r. o. je jedním z největších dodavatelů jedlých rostlinných 
olejů v České republice. Naše produkty míří k různým průmyslovým výrobcům 
finálních produktů, jako jsou balené oleje v láhvích, majonézy, saláty, smažené 
a fritované výrobky a celá řada dalších.

AGEL a. s.

 Pracoviště: Nemocnice Prostějov, Přerov,
 Šternberk
 Sídlo: Praha, Jungmannova 28/17
 Zaměření: Zdravotnictví
 Web: www.agel.cz

AGEL je nejúspěšnějším poskytovatelem zdravotní péče ve  střední Evropě. 
Jen v České republice v současné době AGEL provozuje dvanáct nemocnic, 
síť poliklinik, síť lékáren, laboratoří, distribuční společnosti a další specializovaná 
zdravotnická zařízení. Od roku 2006 působí AGEL také na Slovensku. V rámci 
České republiky je Středomoravská nemocniční vůbec prvním zdravotnickým 
zařízením, které získalo titul – Zdravotnické zařízení přátelské rodině. Přijďte se 
informovat na možnosti zaměstnání u nás.

ALPER a.s.

 Sídlo: Prostějov, Vrahovická 4530
 Zaměření: Strojírenství
 Web: www.alper.cz

ALPER: důvěryhodný partner pro Vaši budoucnost. Naším posláním je 
držet a  rozvíjet pozici podniku v  oblasti tváření zápustkových výkovků. 
Být vyhledávaným zaměstnavatelem, jistotou pro naše zaměstnance.
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ALW INDUSTRY, s. r. o.

 Sídlo: Olomouc, U panelárny 564/6c
 Zaměření: Strojírenství
 Web: www.alw.cz

Jsme česká stabilní strojírenská firma s moderní technologií a perspektivou 
v  automobilovém průmyslu, působící na  trhu 24 let. V  současné době 
zaměstnáváme přes 480 lidí.

AVL Moravia s. r. o.

 Sídlo: Hranice, Tovární 605
 Zaměření: Strojírenství
 Web: www.avl.com

Společnost AVL Moravia v Hranicích vyrábí válcové dynamometry – zkušební 
zařízení speciálně navržená pro simulaci jízdních podmínek a zatížení vozidla. 
Sotva najdete ve  světě automobilku, která nevyužívá v  oblasti vývoje naše 
produkty. VÁLCOVÝ DYNAMOMETR – VÝZVA PRO SKUTEČNÉ TECHNIKY.

BILLA, spol. s r. o. 

 Pracoviště: Pobočky v Olomouckém kraji
 Sídlo: Říčany u Prahy, Modletice 67
 Zaměření: Maloobchod
 Web: www.billa.cz

BILLA je součástí skupiny REWE International AG. Na  českém trhu působí 
od  roku 1990. Dnes má již 227 prodejnami v  ČR a  se 7 000 zaměstnanci je 
BILLA lídrem na  trhu supermarketů. Nabízí široký výběr produktů známých 
i  privátních značek. Velký důraz je kladen na  čerstvý sortiment, jako jsou 
lahůdky, pečivo, ovoce a zelenina, mléčné produkty, maso a chlazené produkty. 
BILLA se soustředí na  podporu českých producentů, proto české potraviny 
tvoří většinu jejího sortimentu. České potraviny jsou také součástí privátních 
značek řetězce BILLA – Vocílka, Naše bio, BILLA značka, BILLA Premium, BILLA 
Easy, Clever a Česká farma. „Práce podle mého gusta.“
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BRASTY GROUP s. r. o.

 Sídlo: Praha, Lipová 511/15
 Zaměření: E-shop, segment móda
 Web: www.brasty.cz

Rychle rostoucí společnost, která poskytuje zákazníkům možnost dostat 
se ke značkovému zboží za výjimečné ceny, a to již v 8 zemích Evropy.

CAD engineering s. r. o.

 Sídlo: Olomouc, Tř. Svobody 596/21
 Zaměření: Strojírenství/Automobilový průmysl
 Web: www.cad-engineering.cz

Firma CAD engineering s. r. o. je nezávislý inženýrský partner mezinárodního 
automobilového průmyslu. Zajišťuje kompletní plánování továren a  vývoj 
a konstrukci kompletních výrobních linek na stavbu karoserií včetně technické 
dokumentace. „Neumíš – naučíme Tě.
 Nemůžeš – pomůžeme Ti.
 Nechceš – …“

CUTTER Systems spol. s r.o.

 Sídlo: Prostějov, Milíčov 26
 Zaměření: Výroba hardwaru a softwaru
 Web: www.cutter.cz

Ve společnost CUTTER Systems spol. s r.  o. vyvíjíme a vyrábíme špičkový 
hardware a software. Od návrhu až po sériovou výrobu – dle požadavků 
zákazníků. Specializujeme se na oblasti automotive, medicíny, hornictví, 
automatizace, řízení strojů, vojenství a spotřební elektroniky. Jako jedna 
z mála společností vyvíjíme a vyrábíme „vše pod jednou střechou“. Pyšníme 
se vlastním špičkovým vývojovým a realizačním týmem s vlastními výrobními 
halami. „CUTTER – zhmotnění Vaší vize.“
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Česká pošta, s. p.

 Pracoviště: Pobočky v Olomouckém kraji
 Sídlo: Praha, Politických vězňů 909/4
 Zaměření: Poštovní služby/Doprava
 Web: www.ceskaposta.cz

Jsme jednou z největších firem v České republice, každý z našich zaměstnanců
nám pomáhá zlepšovat služby České pošty tak, abychom i nadále patřili mezi
špičku v oboru. „Každý zná svého pošťáka a každý pošťák zná své lidi.“

DGPack s. r. o.

 Sídlo: Prostějov, Floriána Nováka 5267/1
 Zaměření: Výroba flexibilních obalů
 Web: www.dgpack.eu

DGPack je členem DANAFLEX Group, která je jedničkou na  ruském trhu 
ve výrobě flexibilních obalů a má tradici již 17 let. Expandujeme na evropský 
trh a budujeme nový výrobní závod v Prostějově.

Dopravní podnik města Olomouce, a. s.

 Sídlo: Olomouc, Koželužská 563/1
 Zaměření: Městská hromadná doprava
 Web: www.dpmo.cz

Naše jedinečnost spočívá v péči o cestující v podobě 100 % nízkopodlažních 
autobusů, téměř 70 % nízkopodlažních tramvají do konce roku 2018, v podobě 
informačních panelů, které informují cestující o příjezdech spojů a v neposlední 
řadě také v možnosti elektronického nákupu časových jízdenek.
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DT Mostárna, a. s.

 Sídlo: Prostějov, Dolní 3137/100
 Zaměření: Strojírenství
 Web: www.dtmo.cz

Tradiční výrobce ocelových silničních a železničních mostů, a průmyslových 
hal. Naše výrobky jsou v celé Evropě, v Austrálii i v USA.

Edwards, s. r. o.

 Sídlo: Lutín, Jana Sigmunda 300
 Zaměření: Strojírenství
 Web: www.edwards.jobs.cz

Edwards je vedoucí světová technologická společnost poskytující svým 
zákazníkům řešení v oblasti vakuových technologií. Naše výrobky – vakuové 
vývěvy – jsou nezbytné pro téměř všechny druhy průmyslu. Bez vakua byste 
neměli mobilní telefony, notebooky, televizory, moderní léčiva, rozpustnou 
kávu, elektronové mikroskopy, ale i takové prosté věci, jako kvalitní nábytek 
nebo okenní skla a spoustu dalších.

EPCOS s. r. o. (TDK)

 Sídlo: Šumperk, Feritová 2945/1
 Zaměření: Výroba pasivních elektronických
 komponentů, modulů a systémů
 Web: www.pracevtdk.cz

Počátky výroby feritů v Šumperku sahají až do roku 1956 a naši zaměstnanci 
mají jedinečné a nepřenositelné zkušenosti v této specifické výrobě.
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EXCALIBUR ARMY spol. s r. o.

 Pracoviště: Šternberk, Olomoucká 175
 Sídlo: Praha, Kodaňská 521/57
 Zaměření: Strojírenství
 Web: www.excaliburarmy.com

EXCALIBUR ARMY je součástí silné a  dále rostoucí skupiny CZECHOSLOVAK 
GROUP. Našim obchodním partnerům nabízíme mnoho typů vojenských 
vozidel, zbraňových systémů a  munice, k  nimž také zabezpečujeme 
kompletní servis, náhradní díly, opravy i modernizace. Některé typy vozidel 
a velké množství náhradních dílů vyrábíme vlastními silami. Hrdě se hlásíme 
ke  spolupráci na  projektu vývoje a  realizace kolového obrněného vozidla 
Pandur II. 8x8 a k řadě dalších významných projektů.

GEMO a. s.

 Sídlo: Olomouc, Dlouhá 562/22
 Zaměření: Stavebnictví
 Web: www.gemo.cz

Jsme ryze česká stavební společnost a  již 28 let měníme přítomnost 
v  budoucnost realizací netradiční a  designové bytové a  administrativní 
výstavby, výstavbou nových výrobních prostor či obchodních a  zábavních 
center v ČR a na Slovensku. Se svými cca pěti sty kmenovými zaměstnanci 
patříme ke špičkám v oboru pozemního stavitelství. Pojďte stavět budoucnost 
s námi!

Globus ČR, k. s.

 Pracoviště: Olomouc, Pražská 248/39
 Sídlo: Praha, Kostelecká 822/75
 Zaměření: Maloobchod
 Web: www.globus.cz

Jsme Globus, rodinná firma založená už v roce 1828. Jsme hrdí na to, co děláme. 
Zákazníkům nabízíme kvalitní zboží a vstřícnou obsluhu. Svým zaměstnancům 
jistotu a  budoucnost. Vytváříme takové prostředí, aby  se  u  nás dobře 
nakupovalo i pracovalo.
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HELLA AUTOTECHNIK NOVA, s. r. o.

 Sídlo: Mohelnice, Družstevní 338/16
 Zaměření: Výroba a vývoj světlometů
 Web: www.hella.com

Jsme členem skupiny HELLA, rodinného podniku, který už více než 110 let vyvíjí 
a vyrábí osvětlovací techniku a elektroniku pro prestižní světové automobilky.  
Zároveň vlastníme jednu z  celosvětově největších organizací s  náhradními 
díly pro automobilové doplňky a příslušenství. V České republice působíme již 
od roku 1992, a to v Mohelnici a Ostravě.

Honeywell Aerospace Olomouc s. r. o.

 Sídlo: Hlubočky – Mariánské Údolí,
 Nádražní 400
 Zaměření: Strojírenství
 Web: www.honeywell.jobs.cz

V Honeywell Aerospace Olomouc se zabýváme výrobou a opravou plechových 
a  žárových dílů leteckých turbínových motorů z  nerezavějících ocelí 
a speciálních slitin, které jsou dodávány pro většinu motorů a energetických 
jednotek společnosti Honeywell. Naše komponenty tak naleznete v mnoha 
dopravních letadlech typu Boeing a Airbus, helikoptérách apod.

HOPI s. r. o.

 Pracoviště: Kralice na Hané, Háj 328
 Sídlo: Klášterec nad Ohří, Pražská 673
 Zaměření: Logistika/Skladování
 Web: www.hopi.cz

Zákazníkům nabízíme skladování, kompletaci dodávek, administrativní 
a archivační služby, centrální skladování obalů, aj. Uskladnění zboží ve všech 
teplotních režimech. Vlastní vozový park, pravidelně modernizovaný.
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Hroší stavby Morava a. s.

 Sídlo: Olomouc, Průmyslová 955/4
 Zaměření: Stavebnictví
 Web: www.hrosistavby.cz

Stavební společnost Hroší stavby Morava a. s. realizuje dopravní stavby, 
pozemní stavby, inženýrské stavby, projektovou a inženýrskou činnost.

HŽP a. s.

 Sídlo: Prostějov, Dolní 3137/100
 Zaměření: Strojírenství
 Web: www.hzp.cz

Jsme předním evropským výrobcem šroubových, listových a  parabolických 
pružin pro automobilový a železniční průmysl. HŽP a. s. je česká firma s tradicí 
výroby pružin již více než 65 let.

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a. s.

 Sídlo: Olomouc, Albertova 21
 Zaměření: Stavebnictví
 Web: www.ids-olomouc.cz

Jsme IDS Olomouc, stabilní česká společnost realizující významné železniční, 
mostní a  silniční stavby. Již od  roku 1996 provádíme výstavbu nových 
dopravních, liniových a kolejových staveb, či rekonstrukci stávajících, včetně 
zajištění jejich údržby. Dále stavíme mosty, umělé stavby, inženýrské sítě 
a průmyslové objekty.
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INTERFRACHT s. r. o.

 Sídlo: Olomouc, Kateřinská 86/11
 Zaměření: Logistika
 Web: www.interfracht.cz

INTERFRACHT s. r. o. patří k  významným poskytovatelům služeb v  oblasti 
logistiky a spedice. Hlavní zaměření je železniční přeprava. Baví-li Tě vlaky, pak 
u nás můžeš jejich cesty organizovat po celé Evropě nebo pečovat o našich 
750 vagónů. Uplatníš u nás jakýkoliv evropský jazyk.

Kaufland Česká republika v. o. s.

 Pracoviště: Pobočky v Olomouckém kraji
 Sídlo: Praha, Bělohorská 2428/203
 Zaměření: Maloobchod
 Web: www.kaufland.cz/kariera

Je v nás víc, než se na první pohled zdá. Za chodem našich 130 prodejen po celé 
České republice stojí perfektně fungující logistika, náš vlastní masozávod 
a centrála. Šanci u nás má skladník, ajťák, řezník i markeťák.

Kendrion (Prostějov) s. r. o.

 Sídlo: Prostějov, Průmyslová 4267/10
 Zaměření: Automotive/Průmyslové aplikace
 Web: www.kendrion.com

Společnost Kendrion je významnou mezinárodní společností, světovým 
leaderem ve výrobě, vývoji a dodávkách vysoce kvalitních elektromagnetických 
a mechatronických systémů zákazníkům po celém světě.
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Koyo Bearings Česká republika s. r. o.

 Sídlo: Bystrovany, Pavelkova 253/5
 Zaměření: Strojírenství
 Web: www.koyobearings.cz

Koyo Bearings ČR s. r. o. představuje spojení japonské kvality a  tradiční 
strojírenské výroby. Pracuje zde více než 500 zaměstnanců a stále přijímáme 
nové kolegy. Pokud se chcete podílet na výrobě ložisek pro špičkové vozy jako 
je Jaguar, Ferrari, Volvo a další, neváhejte kontaktovat personální oddělení.

KP – KOPRO s. r. o.

 Sídlo: Prostějov, Průmyslová 3143/5
 Zaměření: Plastikářská výroba/Strojírenství
 Web: www.kp-kopro.cz

V KP – KOPRU se zabýváme výrobou plastových komponentů a díky vlastní 
nástrojárně jsme schopní realizovat i  externí poptávky na  výrobu forem. 
V  obchodě jsme kvalitním a  kvalifikovaným partnerem, který řeší zakázky 
flexibilně a  komplexně. Chceme mít hrdé zaměstnance. U  nás si každého 
z nich vážíme. Víme, že jeho práce je pro nás hodnotou. Přijďte se informovat 
na práci u nás a prohlédnout si naši výrobu i Vy!

Lázně Slatinice a.s.

 Sídlo: Slatinice 29
 Zaměření: Lázeňství/Zdravotnictví/Hotelnictví
 Web: www.lazneslatinice.cz

Prvotřídní rehabilitaci, účinný přírodní vodní zdroj a  příjemnou rodinnou 
atmosféru naleznete v Lázních Slatinice u Olomouce. Lázně Slatinice jsou první 
léčebné lázně v  České republice, které získaly akreditaci pro  zdravotnická 
zařízení. Akreditace  je oficiálním potvrzením vysoké kvality a  bezpečnosti 
poskytovaných služeb.
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Logaritma a. s.

 Sídlo: Moravičany 373
 Zaměření: Automobilový průmysl
 Web: www.logaritma.cz

Disponujeme moderní technologií v oblasti automotiv, vlastními skladovacími 
prostory a  logistickou expedicí. Snažíme se soustavně implementovat 
a  zdokonalovat všechny klíčové procesy a  činnosti, které vedou 
ke spokojenosti zákazníka. „V RYTMU VAŠICH PŘÁNÍ.“

M.L.S. Holice, spol. s r. o.

 Sídlo: Olomouc – Holice, Sladkovského 149/43
 Zaměření: Elektrotechnika
 Web: www.nidecautomation.com

M.L.S. Holice, spol. s r. o. je významný zaměstnavatel s téměř stoletou tradicí 
v regionu. Naše zařízení vyrábí elektrickou energii tam, kam nelze natáhnout 
dráty. „Jistíme svět!“

MAIER CZ, s. r. o.

 Sídlo: Prostějov, Průmyslová 14
 Zaměření: Automobilový průmysl
 Web: www.maier.es

Firma Maier CZ je předním výrobcem plastových komponentů 
pro  automobilový průmysl. Výroba se zaměřuje na  lisování, lakování 
a  chromování exteriérových a  interiérových komponentů. „Kde se auta učí 
usmívat.“
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Meopta – optika, s. r. o.

 Sídlo: Přerov, Kabelíkova 2682/1
 Zaměření: Optická a strojírenská výroba
 Web: www.meopta.com

Meopta – optika, s. r. o. je světový výrobce optiky specializující se na návrh, 
vývoj, konstrukci, výrobu a  montáž optických, optomechanických 
a optoelektronických systémů. Zákazníkům po celém světě nabízíme kompletní 
a inovativní řešení v oblasti spotřebních, průmyslových a vojenských aplikací.

Miele technika s. r. o.

 Sídlo: Uničov, Šumperská 1348
 Zaměření: Výrobní firma/Elektrotechnický průmysl
 Web: www.miele.cz/vyrobnizavod

Německá společnost Miele patří mezi nejvýznamnější výrobce špičkových 
spotřebičů pro domácnost i  profesionální využití. Již od  roku 1899 se řídí 
heslem „vždy lepší“, které klade na sebe i své produkty.

MONTIX, a. s.

 Sídlo: Horka nad Moravou,
  Nám. Osvobození 6/14
 Zaměření: Automobilový průmysl
 Web: www.montix.cz

Jsme samostatnou výrobní firmou zabývající se montáží a kompletací finálních 
produktů a  podsestav a  dále vstřikováním a  pokovováním plastů s  vlastní 
koordinací výroby forem a pokovovacích planet, nejen pro sektor automotive.
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.MUBEA – HZP s. r. o.

 Sídlo: Prostějov, Dolní 3137/100
 Zaměření: Automobilový průmysl
 Web: www.pracemubea.cz

Specializujeme se na výrobu podvozkových dílů pro osobní automobily. Každé 
čtvrté auto na světě sedí v zatáčkách lépe díky našim pružinám. Prostějovský 
závod je největším závodem na výrobu stabilizátorů ve světě.

Nemocnice Šumperk, a. s.

 Sídlo: Šumperk, Nerudova 640/41
 Zaměření: Zdravotnictví
 Web: www.nemocnicesumperk.cz

Nemocnice Šumperk, a. s. je všeobecnou nemocnicí s  rozsáhlou lůžkovou 
a  ambulantní složkou poskytující základní i  specializovanou zdravotní péči 
pro  spádovou oblast až 200 tisíc obyvatel. Disponuje nejmodernějším 
vybavením včetně nové magnetické rezonance. V  oblasti kvality a  bezpečí 
poskytované péče je držitelem akreditačního certifikátu Spojené akreditační 
komise ČR či titulu Baby Friendly Hospital; v  oblasti péče o  zaměstnance 
je držitelem prestižního titulu Human Employer.

Nestlé Česko s. r. o.

 Pracoviště: Olomouc – Hodolany,
 Tovární 233/11
 Holešov – Všetuly
 Sídlo: Praha, Mezi vodami 2035/31
 Zaměření: Potravinářství
 Web: www.nestle.cz

Jsme největší potravinářská společnost na  světě a  jedním z  největších 
zaměstnavatelů v regionu. Možnost profesního uplatnění nabízíme v našich 
závodech Zora Olomouc a Sfinx Holešov. Nestlé – různorodost chutí!
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NORMA RZ s. r. o.

 Sídlo: Prostějov, Lidická 4664/5
 Zaměření: Energetika
 Web: www.normarz.cz

Projektujeme, montujeme, opravujeme i  udržujeme energetické sítě – 
převážně pro společnost E.ON. „My připojíme, vy svítíte.“

Penny Market s. r. o.

 Pracoviště: Pobočky v Olomouckém kraji
 Sídlo: Radonice, Počernická 257
 Zaměření: Maloobchod
 Web: www.penny.cz

Penny Market s. r. o. disponuje nejširší sítí prodejen v České republice. Pracujte 
v blízkosti domova.

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého 
kraje

 Sídlo: Olomouc, Třída Kosmonautů 189/10
 Zaměření: Bezpečnost
 Web: www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-olk.aspx

Jsme jedním z největších zaměstnavatelů v ČR a také jedním z nejspolehlivějších. 
Můžeš si vybrat místo v celé republice. Nebojíš se pomáhat a chránit? Přidej se 
k nám.
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Remarkplast GROUP a. s.

 Sídlo: Bohuslavice 123
 Zaměření: Plastikářský průmysl
 Web: www.remarkplast.cz

Jsme výrobní společnost zabývající se výrobou a  prodejem plastových 
compoundů, re-compoundů a regranulátů. Na trhu působíme již od roku 1994 
a spolupracujeme s největšími výrobci technických výlisků v automobilovém, 
strojírenském, elektrotechnickém a spotřebním průmyslu. „Naše firma je naše 
rodina“.

Robertshaw s. r. o.

 Sídlo: Šternberk, Dlouhá 2152/4
 Zaměření: Elektrotechnika
 Web: www.robertshaw.com

Jsme globální, inženýrská a  výrobní společnost, prodávající ovládací 
a regulační techniku, s více než stoletou tradicí. Vyrábíme produkty a aplikace, 
které jsou bezpečné, spolehlivé a atraktivní.

S+C ALFANAMETAL s. r. o., koncern

 Sídlo: Tršice 126 
 Zaměření: Slévárenství
 Web: www.alfanametal.cz

Slévárna S+C Alfanametal je součástí nadnárodní skupiny, samostatné rodinné 
firmy v  soukromém vlastnictví s  odbornými znalostmi v  metalurgickém 
sektoru od roku 1879. Je jedním z předních světových dodavatelů zařízení pro 
chemický a petrochemický průmysl se zaměřením na kusovou a malosériovou 
výrobu odlitků ze speciálních materiál.



19

Senior Flexonics Czech s. r. o.

 Sídlo: Olomouc, Průmyslová 733/9
 Zaměření: Automobilový průmysl
 Web: www.seniorflexonics.cz

Společnost Senior Flexonics Czech s. r. o. je světovým leaderem ve  výrobě 
komponentů a  trubkových systémů pro automobilový průmysl. 
Stavíme  na  etických normách a  principech společenské odpovědnosti. 
Ceníme  si vyváženosti mezi pracovním a  soukromým životem našich 
zaměstnanců.

SSI Schäfer s. r. o.

 Sídlo: Hranice, Tovární 325
 Zaměření: Strojírenství
 Web: www.ssi-schaefer.cz

Hranická pobočka, založená v  roce 1996, je největším výrobním závodem 
v celém koncernu SSI Schäfer. Firma se specializuje na zařízení provozů a dílen, 
a je tak vedoucím dodavatelem vysoce kvalitních automatických skladovacích 
systémů.

Siemens, s. r. o., o. z. Elektromotory Mohelnice a o. z. Busbar 
Trunking Systems

 Sídlo: Mohelnice, Nádražní 25, Nádražní 30
 Zaměření: Elektrotechnika
 Web: www.siemens.cz

Mohelnický závod společnosti Siemens s. r. o. je největším závodem na výrobu 
elektromotorů v  Evropě. Naše elektromotory, určené především k  pohonu 
průmyslových zařízení, najdete po  celém světě. V  rámci o.  z. Elektromotory 
Mohelnice funguje od roku 2018 také závod na výrobu motorů s převodovkou 
Geared Motors. V areálu Siemens najdete také závod Busbar Trunking Systems, 
který vyrábí přípojnicové systémy, jejich příslušenství a také rozvodové skříně.
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Smiths Group: John Crane a. s., 
Smiths Medical Czech Republic a. s.

 Sídlo: Lutín, Jana Sigmunda 78
 Pobočka: Hněvotín, Na statkách 593/17
 Sídlo: Hranice, Olomoucká 306
 Zaměření: Strojírenství/Zdravotnická výroba
 Web: www.smiths-group.com

Obchodní skupinu Smiths v ČR zastupují firmy John Crane a Smiths Medical. 
Společnost John Crane působí ve dvou výrobních závodech – v Lutíně a nově 
též v Hněvotíně, a  je globální lídr v oblasti strojírenství – zabývá se výrobou, 
konstrukcí, designem  a montáží   mechanických ucpávek, spojek a filtračních 
systémů. Smiths Medical sídlí v  Hranicích na  Moravě a  zabývá se  výrobou 
zdravotnických pomůcek, které slouží k  monitorování zdravotního stavu 
a dávkování léčiv, ulevují pacientům od bolesti a pomáhají dýchat těm, kteří se 
sami nadechnout nedokážou.

TESCO Stores ČR a. s.

 Pracoviště: Pobočky v Olomouckém kraji
 Sídlo: Praha, Vršovická 1527/68b
 Zaměření: Maloobchod
 Web: www.itesco.cz

Jsme maloobchodní řetězec s  potravinami a  spotřebním zbožím. 
Naším mottem je „Na všem záleží.“ Ke svým zaměstnancům přistupujeme jako 
k partnerům, nikoliv podřízeným.

Toray Textiles Central Europe s. r. o.

 Sídlo: Prostějov, Průmyslová 4235/4
 Zaměření: Textilní výroba
 Web: www.toray.cz

Jsme součástí nadnárodní japonské firmy. V  Prostějově už 20 let vyrábíme 
vysoce kvalitní polyesterové tkaniny pro textilní průmysl, polyamidovou 
tkaninu pro automobilové airbagy a  hliníkové desky pro bezvodý ofsetový 
tisk.
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TRUMF International s. r. o.

 Pracoviště:  Dolní Újezd 157
 (u Lipníka nad Bečvou)
 Sídlo: Brno, Cejl 38
 Zaměření: Potravinářství
 Web: www.trumf.cz

TRUMF International s. r. o. je česká společnost založená v  roce 1992. 
V současnosti se společnost zaměřuje nejen na výrobu, ale také vývoj a prodej 
koření, směsí koření, kořenících přípravků a  ingrediencí pro mnoho odvětví 
potravinářského průmyslu.

UNEX a. s.

 Sídlo: Uničov – Brníčko 1032
 Zaměření: Strojírenství/Slévárenství
 Web: www.unex.cz

Vyrábíme strojírenské produkty od  50 g až po 120 tun, které dodáváme 
předním světovým firmám z různých průmyslových odvětví. Každý výrobek 
vyrábíme na zakázku konkrétního zákazníka, zajišťujeme celý výrobní proces – 
od projekčních a konstrukčních prací přes samotné výrobní fáze až po montáž 
výrobku i další servis.

Veolia Energie ČR, a. s.

 Pracoviště: Olomouc, Tovární 839/46
 Sídlo: Ostrava, 28. října 3337/7
 Zaměření: Energetika
 Web: www.vecr.cz

Vyrábíme a dodáváme teplo, elektřinu a chlad. Jsme jedničkou v provozování 
a  v  údržbě energetických zařízení.  Pro našich 2 200 kolegů vytváříme 
ve skupině Veolia Energie pracovní prostředí, které umožňuje využít co nejvíce 
energie a talentu pro dosažení společných cílů. „Staňte se součástí naší skupiny 
a dívejte se společně s námi na svět, jaký ho chceme.“
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WEBA Olomouc, s. r. o.

 Sídlo: Bystrovany, K Mrazírnám 209/16
 Zaměření: Strojírenství
 Web: www.weba.cz

Jsme společnost, která vyrábí tvářecí nástroje pro automobilový průmysl. 
Specializujeme se na horké tváření.

WINDMÖLLER & HÖLSCHER Machinery k. s.

 Sídlo: Kralice na Hané, Háj 374
 Zaměření: Strojírenství
 Web: www.wuh.cz

Skupina Windmöller & Hölscher patří k předním výrobcům strojů a systémů 
k  výrobě a  zpracování flexibilních obalů. Našim zákazníkům, jichž je více 
než  5  tisíc, ve  více než 140 zemích světa, nabízíme široké spektrum strojů 
a  systémů zaměřených na  extruzi fólií, výrobu polypropylenových tkanin, 
tisk a  zpracování obalů. Nejmladší závod skupiny, společnost Windmöller 
& Hölscher Machinery v Prostějově, zaměstnává téměř 600 zaměstnanců.

Tiskárna 
EPAVA Olomouc,  a. s. 
grafika, CtP, 
archový ofset B1, digitální tisk

DOPISNÍ
PAPÍRY

KALENDÁŘE
VIZITKY,

SAMOLEPKY SLOŽKY OBÁLKY BLOKY LETÁKY KNIHY
SKLÁDANÉ

LÉTAKY POHLEDNICE VSTUPENKY






