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Kolektivní smlouva pro rok 2008 je podepsána
k rozdělení celkové částky ve
výši cca 8,8 mil. Kč určené pro
navýšení celkového objemu
mzdových prostředků.
„O tom, jak budou nakonec ﬁnance mezi jednotlivé zaměstnance rozděleny
si rozhodnou sami ředitelé
jednotlivých divizí.
Z loňských let vím, že ředitelé se dělení opravdu věnují
a rozdělují nejen podle
odpracovaných hodin, ale
také podle zásluh, osobního
přístupu k vykonávané práci
a dalších osobních vlastností,“ uvedla Jitka Pincová,
předsedkyně
Koordinační
rady odborů společností
MOTOR JIKOV Group a.s.
Novinkou letošního vyjednávání je rozšíření tarifní stupnice zavedením třináctého
tarifního stupně, k čemuž
přispěla současná situace na
trhu práce v technických profesích a inﬂace. V této souvislosti dochází k přehodnocení
zařazení profesí v Katalogu
Kolektivní smlouvu a mzdový předpis na období od 1. 4. 2008 do 31. 3. 2009 podepsali zástupci zaměstnavatele společností profesí společností skupiMOTOR JIKOV GROUP a zástupci odborových organizací. Na snímku je Miroslav Dvořák, generální ředitel a předseda představen- ny do jednotlivých tarifních
stva MOTOR JIKOV Group a.s., a Jitka Pincová, předsedkyně Koordinační rady odborů společností MOTOR JIKOV Group a.s.
stupňů.

Tyto a další body jsou součástí Kolektivní smlouvy
společností MOTOR JIKOV
GROUP pro rok 2008. O podrobnostech byli všichni zaměstnanci informováni v
průběhu kolektivního vyjednávání. Kolektivní smlouva a mzdový předpis jsou
v tištěné formě k dispozici
všem zaměstnancům na jednotlivých společnostech, na
personálním oddělení a na
webovém portálu MJG.
„Letošní vyjednávání byla
vstřícná a korektní, proběhla
opravdu na úrovni partnerství. Chtěl bych proto poděkovat všem, kdo se nějakým způsobem na přípravě
i vlastních jednáních podíleli, oceňuji jejich poctivý přístup a doufám, že všechny
domluvy povedou k prosperitě a ke spokojenosti našich
lidí a napomohou nám v
konkurenčním boji s ostatními ﬁrmami,“ dodal na závěr
Miroslav Dvořák, generální
ředitel a předseda představenstva společnosti MOTOR
JIKOV Group a.s.

Výměna názorů o zlepšování pracovních a sociálních podmínek zaměstnanců
a o kolik procent má vzrůst mzda, se nevyhne žádné ﬁrmě, kde působí odbory. Také v jednotlivých společnostech holdingu MOTOR JIKOV GROUP jednali
i letos odboráři s vedením společností o nastavení pravidel vzájemných vztahů
pro rok 2008.
„Tak jako každý rok máme
za sebou období vyjednávání o navyšování mzdy a
dalších podmínkách v rámci
pracovněprávních
vztahů.
Ani letošní jednání nebyla
jednoduchá, ale jsem ráda,
že nakonec jsme se opět
domluvili a došli ve shodě k
podpisu smlouvy,“ popisuje
proces kolektivního vyjednávání Věra Vrchotová, ředitelka pro personalistiku.
Jedním z cílů letošního
kolektivního
vyjednávání
bylo sjednocení zbývajících
dokumentů v oblasti mzdové politiky v rámci celé společnosti. Dosud byl například
mzdový předpis (jako nedíl-

ná součást kolektivní smlouvy) stanoven pro každou
dceru holdingu zvlášť.
„Naším záměrem bylo dokončit nastavování jednotného
systému a pravidel odměňování pro všechny zaměstnance. Od letošního roku
tak už máme pro všechny
společnosti v rámci MOTOR
JIKOV GROUP jeden jednotný mzdový předpis. Při
sjednocování jsme se v letošním roce věnovali zejména
oblasti příplatků, jejich výši
a pravidlům pro jejich vyplácení. S ohledem na posílení
smysluplnosti motivačního
charakteru příplatků jsme
některé příplatky výrazně

navýšili a některé, které se
staly v průběhu let jakýmsi „paušálem“ zase naopak
zrušili. Zrušení příplatků však
v praxi znamená, že žádnému zaměstnanci se tím mzda
nesníží, jen je mu uvedená
částka převedena do jiné
složky mzdy,“ doplnila Věra
Vrchotová.
Mzdové oblasti je při vyjednávání věnována největší pozornost. V kolektivní
smlouvě je pro následující
období zakotveno minimální navýšení ročních objemů mzdových prostředků
v jednotlivých společnostech.
V rámci skupiny MOTOR
JIKOV GROUP tak dojde

Na přípravě, jednáních a závěrečném aktu podpisu se účastnili: (zleva), předseda Základní organizace LADA Soběslav Stanislav Tomša, předseda Základní organizace Adaco a.s. Jindřichův Hradec
František Beníček, předsedkyně Koordinační rady MJG Jitka Pincová, předseda představenstva
a generální ředitel MJG Miroslav Dvořák, ředitel divize Tlaková slévárna Miroslav Dvořák, ředitelka pro personalistiku Věra Vrchotová, ředitel divize Slévárna litiny Pavel Matoušek a ředitel divize
Jednoúčelové stroje Radomír Hrouda.

Den ﬁrem se konal letos již podesáté
Nabídnout ﬁrmám kontakty na mladé,
perspektivní a schopné pracovníky bylo
cílem akce s názvem Den ﬁrem, kterou
pořádala letos v únoru již podesáté Fakulta strojního inženýrství Vysokého učení
technického v Brně.
„Úzká spolupráce s ﬁrmami a průmyslovými podniky je základním předpokladem rozvoje Fakulty strojního inženýrství
jak v oblasti pedagogické, tak vědeckovýzkumné. Den ﬁrem dlouhodobě
úspěšně přispívá k rozvoji obou těchto
oblastí. Jedná se o prezentační akci zaměřenou nejen na zprostředkování zaměstnání v tom nejširším slova smyslu,
ale současně zde mohou studenti se
zástupci ﬁrem probrat podmínky brigád a
stáží a další formy spolupráce,“ řekla Eva

Prosba o spolupráci
Slepičková, specialista na rozvoj lidských
zdrojů společnosti MOTOR JIKOV Group
a.s.
Získat do strojírenských a slévárenských
provozů nadané šikovné absolventy vysokých škol je v dnešní době velmi těžké.
Firmy proto hledají vhodné a atraktivní
nástroje, jak studenty oslovit, navázat s
nimi spolupráci a umožnit jim v dané ﬁrmě odstartování jejich kariéry.
Na prezentačním stánku společnosti
MOTOR JIKOV Group a.s. byly pro studenty a absolventy Fakulty strojního
inženýrství VÚT v Brně připraveny konkrétní informace o současných možnostech a perspektivách spolupráce i během
studia a aktuální nabídka volných pracovních míst.

Oddělení marketingu společnosti MOTOR JIKOV Group a.s. se
obrací na bývalé zaměstnance společnosti i veřejnost s prosbou o pomoc při tvorbě knihy ke 110. výročí vzniku společnosti
MOTOR JIKOV.
„Chceme touto cestou požádat zejména naše bývalé zaměstnance a spolupracovníky, aby přispěli svými osobními vzpomínkami a příběhy spjatými s historií Motoru a podělili se tak s námi
o důležité okamžiky vzniku a vývoje ﬁrmy. Hledáme také fotograﬁe, prospekty, návody, letáky, medaile a další materiály, jako
například ﬁlmové či video záznamy v jakémkoliv formátu, vážící
se k dějinám závodu,“ řekla Jana Ostrá z oddělení marketingu.
Materiály, které budou z osobních sbírek a archívů zapůjčeny
ke zdokumentování, budou navráceny majitelům. „Všem, kteří
se s námi podělí o historické okamžiky z „motoráckého života“,
předem děkuji, že přispějí k tvorbě knihy připravované v souvislosti s významným jubileem sto deseti let historie naší ﬁrmy,“
dodala Jana Ostrá, kterou můžete kontaktovat na telefoním
čísle 389 016 207 nebo e-mailové adrese: jostra@mjgroup.cz.
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Představujeme personální úsek
společnosti MOTOR JIKOV Group a.s.
Vážení čtenáři,
ráda bych vám touto cestou představila personální úsek a jeho poslání ve společnostech holdingu MOTOR JIKOV GROUP.
Personalistika je jednou z oblastí, která je pro zajištění jednotného systému v naplňování personální strategie řízena
centrálně. Zahrnuje vlastní personalistiku, personální a mzdovou agendu, vzdělávání zaměstnanců a jejich další rozvoj,
výběr a nábor zaměstnanců, spolupráci zejména s technickými školami, odměňování a motivaci zaměstnanců, sociální
oblast a činnosti Public Relations. Personální úsek tak zabezpečuje celou řadu činností týkajících se všech zaměstnanců
a nezbytných pro každodenní chod společnosti. Jedná se o mravenčí práci, která vyžaduje organizační a komunikační
schopnosti a rychlou reakci na každodenní události ve ﬁrmě, mnohdy neplánované. Po organizační stránce jsou personalistika, mzdy a vzdělávání zajišťovány pro jednotlivé společnosti MOTOR JIKOV Group a.s. outsourcingem od společnosti
Bedex s.r.o., ostatní činnosti přímo z mateřské společnosti holdingu.
Oblast personalistiky a vzdělávaní je certiﬁkovaná dle ISO norem a při každoročních kontrolních auditech vždy obstojíme
na výbornou. Kolektiv mých spolupracovníků na personálním úseku je po několika personálních změnách v uplynulém
období stabilizovaný a já bych jim chtěla i touto cestou poděkovat, protože dobře znám, jak náročnou a zodpovědnou
práci vykonávají. Práce personálního úseku není leckdy vidět na první pohled. Přesto se jedná o velice důležitou činnost,
za níž se skrývá mnoho úsilí…
Věra Vrchotová, ředitelka pro personalistiku

Zleva: Bohumila Lindušková, Jana Červáková, Miluše Kubů a Ivana
Janoušková
Jana Červáková a Bohumila Lindušková se v rámci svých pracovních aktivit zabývají vedením a aktualizací personální agendy českých i zahraničních zaměstnanců.
„Máme odpovědnost například za registrace společností a zaměstnanců u zdravotních pojišťoven, evidenci stavu zaměstnanců, sledování
ﬂuktuace, uzavíraní souběžných pracovních poměrů nebo za záznamy
hmotné odpovědnosti zaměstnanců. Ve spolupráci se smluvním lékařem
a vedoucími pracovníky zabezpečujeme vstupní a výstupní lékařské prohlídky a preventivní prohlídky u zaměstnanců zařazených na rizikových
pracovištích,“ sdělila Bohumila Lindušková.
Obě ženy spolupracují s úřady práce, ﬁnančním úřadem a mnoha
dalšími institucemi tak, aby veškerá agenda související s pracovněprávním vztahem mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem byla v
souladu se zákony.
„Práce personalisty spočívá v osobní komunikaci s případnými uchazeči
o zaměstnání, zaměstnanci, ale také s mistry a vedoucími jednotlivých
pracovišť. Denně se také setkáváme s problémy s uchazeči o zaměstnání,
kteří pracovat nechtějí, ale pouze vyžadují potvrzení, že nemohou být
přijati. Někdy je potřeba vyvinout až nadlidskou snahu dorozumět se se
zaměstnanci cizích národností, kdy znalost angličtiny, němčiny či ruštiny
na to nestačí,“ řekla Jana Červáková.
Miluše Kubů zastává ve společnosti hned dvě pozice. Pracuje jako
asistentka ve společnosti MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. v Jindřichově Hradci a zároveň je jednou z pracovnic personálního úseku
holdingu.
„Ve společnosti pracuji od roku 1996, kdy jsem nastoupila na pozici asistentky. Po čtyřech letech jsem takzvaně povýšila a přešla na personální oddělení. Když jsem později dostala možnost tyto dvě pozice spojit,
přijala jsem s tím, že vyzkoušíme jak to bude fungovat. Funguje, i když
někdy v hektickém tempu, ale práce není stereotypní,“ řekla Miluška
Kubů.
Miluše Kubů má na starosti celou běžnou agentu společnosti
MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. v Jindřichově Hradci, kde vyřizuje poštu a ostatní činnosti týkající se chodu sekretariátu. Jako
asistentka ředitelů dvou divizí, Průmyslové výrobky a Vzduchová soustava, organizuje pro oba ředitele porady, jednání
a návštěvy. Vyřizuje a vede personální agendu a tvoří též mezičlánek mezi mzdovou účtárnou, která sídlí centrálně v Českých
Budějovicích.
„Nejpernější jsou hlavně začátky a konce měsíce. Přijdu do styku s velkým počtem lidí a bývám první osobou, se kterou jsou v kontaktu. Často
je to náročné, ale jedná se o práci čilou a různorodou a tento styl mi
vyhovuje,“ dodává s úsměvem Miluše Kubů.
Ivana Janoušková je zaměstnaná na personálním úseku společnosti MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. pro lokalitu Soběslav.
Zabývá se přípravou podkladů pro jednání a porady a zajištěním
veškeré agendy spojené s nástupem, zaměstnaneckým poměrem
a případně i odchodem zaměstnanců z ﬁrmy, vyřizuje i předávání
dokumentů pro a ze mzdové účtárny a s tím spojené dotazy a činnosti, související například s možnostmi čerpání sociálního fondu,
půjček, příspěvků na dětskou rekreaci a podobně.
„Zabýváme se také agenturním zaměstnáváním, kdy pomáháme při hledání ubytování, řešení problémů se závodním stravováním a vyjednávání
různých formalit. Denně vyřídím přibližně třicet telefonátů a navštěvují mne samozřejmě také osobně naši zaměstnanci, kteří potřebují najít
řešení v rámci jejich pracovních a mnohdy i soukromých či sociálních problémů,“ řekla Ivana Janoušková a dodala, že svou práci má ráda,
o čemž svědčí i fakt, že v letošním roce to bude již 34 let, co na
personálním oddělení ve společnosti MOTOR JIKOV Strojírenská
a.s. pracuje.

Eva Kapinusová, Romana Beránková a Ivana Podhradská pracují v
oddělení mzdové účtárny, kde zpracovávají a zabezpečují činnosti nutné pro vyúčtování mezd ve výplatních termínech.
Vyřizují žádosti o půjčky či
vyplnění různých formulářů a
potvrzení, které si zaměstnanci přinesou. Každý měsíc zpracovávají podklady pro odvody
na sociální, zdravotní, daňové
a nemocenské dávky a veškeré srážky z mezd. Tuto činnost
zabezpečují pro devět různých
společností holdingu, což představuje přibližně 1100 zaměst- Eva Kapinusová
nanců.
V průměru navštíví mzdovou účtárnu s žádostí o různá potvrzení
asi deset až patnáct zaměstnanců denně. „Máme stanoveny úřední hodiny, které ale zaměstnanci
ve většině případů nedodržují.
Snažíme se přesto vyjít požadavkům zaměstnanců vstříc i mimo
tuto dobu, což je někdy opravdu
náročné. Největší problémy máme
při zpracovávání exekucí, kdy každý soud či exekutor formuluje provádění srážek jinak. Nárůst exekucí se v posledních letech rapidně
Romana Beránková
zvýšil, díky takzvaně ,výhodně´
nabízeným půjčkám, které pak zaměstnanci nedokáží v požadovaných
termínech splácet,“ říkají zaměstnankyně mzdové účtárny.
Protože každý rok dochází ke změnám zákonů, ať již daňových,
nemocenských,
zdravotních
či sociálních, je nezbytné tyto
změny registrovat, chodit na
školení, aby nedocházelo k
chybnému výpočtu mezd a
odvodů. Na každou společnost
dochází v pravidelných intervalech kontroly ze státních úřadů.
„Nejhektičtější doba na mzdové
účtárně je v první polovině měsíce, Ivana Podhradská
kdy je nutno zpracovat v termínu mzdy, zabezpečit odvody na zdravotní
a sociální pojištění, nemocenské a daně. Zároveň během roku je třeba
zpracovat daňová přiznání, statistické výkazy, evidenční listy důchodového pojištění, vést evidenci nároku na dovolenou, odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání a tak dále,“ dodávají zaměstnankyně
mzdové účtárny.
Petra Princová je ve ﬁrmě od jara 2007, kdy nastoupila na pozici specialista náboru a jak z názvu funkce vyplývá, zaměřuje se
zejména na náborovou kampaň - od vydávání inzerátů na aktuální volné pracovní pozice přes vlastní nábor nových zaměstnanců.
„Mým úkolem je zajistit dle personálních potřeb společnosti na konkrétní pozice odpovědné pracovníky. S tímto cílem spolupracuji s personálními a poradenskými agenturami, pracovními úřady, Jihočeskou hospodářskou komorou, agenturami práce a dalšími institucemi. Věnuji se
aktivnímu vyhledávání vhodných kandidátů, se zájemci a uchazeči vedu
pohovory. Mým úkolem je také zájemce o zaměstnání v naší společnosti
správně motivovat a proto jim poskytuji poradenství a konzultace,“ sdělila Petra Princová.
Součástí práce specialisty náboru je i tvorba propagačních materiálů a náborových letáků s informacemi o možnostech uplatnění
v jednotlivých společnostech a divizích. „Nabídku volných pracovních
míst je potřeba neustále aktualizovat. K prezentaci využíváme internetové portály zaměřené na práci
a kariéru, pracovní burzy, interní
nástěnky, ale spolupracujeme také
se zástupci personálních agentur.
S kolegyní Evou Slepičkovou se
podílíme na organizaci a pořádání výstav, konferencí a workshopů
a na projektech v oblasti lidských
Petra Princová a Eva Slepičková
zdrojů.“
Také Eva Slepičková, specialistka na oblast rozvoje lidských zdrojů,
pracuje ve společnosti od podzimu 2007. Zaměřuje se na navazování, udržení a rozvoj spolupráce s vytipovanými technicky zaměřenými vysokými, vyššími a středními školami, středními odbornými učilišti a učilišti ve strojírenských a technických oborech
a podílí se na vytváření proﬁlu absolventa strojírenských oborů.

„V rámci pracovních aktivit se zabývám ve velké míře zajišťováním praxí,
brigád, absolventských a diplomových prací, exkurzí a stipendií pro studenty. Tato práce spočívá převážně ve spolupráci s úřady práce, se žáky
devátých tříd základních škol a jejich rodiči, a se studenty technických
škol,“ říká Eva Slepičková, která je také koordinátorem projektů,
na jejichž realizaci se MOTOR JIKOV Group a.s. podílí. Jedná se
například o projekty s názvy Najdi si práci a Návrat do práce v
Jihočeském kraji, IQ AUTO – Inovace - kvaliﬁkace profesní přípravy
a mnoho dalších. „V září 2007 jsme v naší společnosti zřídili výcvikové středisko pro praxi učňů. V prvním roce existence tohoto střediska
absolvuje svou praxi asi třicet učňů v oborech nástrojař, obráběč kovů a
zámečník. Vize pro rok 2008 je navýšení počtu učňů i pro lokality Jindřichův Hradec a Soběslav,“ dodala Eva Slepičková.
Jana Ostrá se věnuje oblasti PR ve společnosti MOTOR JIKOV
Group a.s. od roku 2004. V rámci svých aktivit zajišťuje účast
společnosti na zahraničních veletrzích a výstavách, například
ve Francii, Švédsku, Anglii nebo Německu, ale samozřejmě také
na tuzemských výstavách typu Autotec, Země Živitelka, Hobby,
Vzdělání a řemeslo atd.
„Pro rok 2008 je naším cílem
dokončit zavádění nové graﬁcké
podoby ﬁremních značek a s tím
spojené zlepšení prezentace a vnímání skupiny. Je nutné zvýraznit
společnost i nad rámec regionu.
Naši činnost prezentujeme také
na internetových stránkách a v
médiích, přispíváme do Zpravodaje automobilového průmyslu a
Jana Ostrá
dalších tiskovin. Podíleli jsme se
také na vzniku publikace Jihočeský kraj z nebe a na Encyklopedii Českých Budějovic a pravidelně se účastníme konferencí a obdobných akcí.
Namátkou bych zmínila například akce Den ﬁrem, Veletrh pracovních
příležitostí nebo Dealerské dny. Uvažujeme také o pořádání akce Den
otevřených dveří a připravujeme knihu ke 110. výročí vzniku ﬁrmy,“ řekla Jana Ostrá.
Od roku 2007 probíhá napříč celou společností proces sjednocování označení provozoven, navigace po areálech a vizuálního stylu
vrátnic, hal a zasedacích prostor a změn v rámci městského informačního a orientačního systému.
Zdeňka Bicanová pracuje v oddělení vzdělávání, kde zajišťuje
vzdělávací akce pro zaměstnance všech společností holdingu,
včetně TOP a středního managementu.
„V rámci profesního vzdělávání
organizujeme například školení odborné způsobilosti, které je povinné ze zákona zejména u dělnických profesí nebo školení v oblasti
jakosti. Samozřejmě zajišťujeme
také jazykovou výuku v interních a
externích kurzech. V rámci všech
školení obstarávám celý proces od
objednávek, výběru dodavatelů, or- Zdeňka Bicanová a Pavlína Stifterová
ganizačního zajištění až po ﬁnanční vyřízení,“ řekla Zdeňka Bicanová.
Ročně je v průměru zorganizováno a uskutečněno zhruba sto třicet jedno i vícedenních akcí, v nichž je proškoleno zhruba 1400
zaměstnanců holdingu. Dále projde ročně asi 80 zaměstnanců
jazykovou výukou. Objem ročních nákladů na vzdělávání zaměstnanců činí ve společnosti přibližně 3,2 milionu korun.
Zdeňka Bicanová je ve ﬁrmě zaměstnaná přes čtyřicet let, od srpna
roku 1967. Nejprve nastoupila do oddělení odbytu jako fakturantka. Po mateřské dovolené přešla na sekretariát ředitele společnosti, kde pracovala dvanáct let jako vedoucí sekretariátu ředitele.
Od roku 1983 do roku 2008 pracovala v personálním oddělení na
pozici výchovy a vzdělávání, z toho dva roky ve funkci personalistky. „Vždy jsem cítila silné spojení s ﬁrmou MOTOR JIKOV, neboť zde pracoval 34 let i můj otec a můj bratr zde pracuje již dlouhých 45 let,“ řekla
Zdeňka Bicanová. Je vdaná, má dceru a s manželem mají dohromady pět vnoučat. K jejím zálibám patří hlavně chalupa, houbaření, zahrádka, knihy, cestování a auto. „V důchodu se chci věnovat
hlavně všem svým koníčkům, dále vnoučatům, a ještě svým starým rodičům, kteří naši péči velmi potřebují. Mým nejbližším úkolem je předat
všechny mé léty získané zkušenosti své nástupkyni. Chtěla bych jí touto
cestou popřát hodně úspěchů a uspokojení z velmi zajímavé a současně
někdy velmi složité práce s lidmi,“ dodala na závěr Zdeňka Bicanová.
Její nástupkyní se od února letošního roku stává Pavlína Stifterová, která pracovala ve společnosti na pozici asistenty generálního
ředitele. „Do oddělení vzdělávání jsem nastoupila letos v únoru a je tedy
z mé strany předčasné jakkoliv hodnotit. Na práci v oblasti vzdělávání se
v každém případě velice těším,“ říká Pavlína Stifterová.
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Výcvikové středisko umožňuje
studentům a učňům praxi v oboru

Letošního Dealerského dne se zúčastnilo více než sedm desítek prodejců malé zemědělské mechanizace z celé ČR.

„Práce dealerů si velice vážíme,“
říká Josef Papež, ředitel divize Mechanizace
Divize Mechanizace, která se zabývá především
výrobou travních sekaček, pořádá v souvislosti
s udržením a zvyšováním prodeje tohoto sortimentu pravidelná každoroční setkání s dealery. To letošní se uskutečnilo v polovině března (18.3.) v prostorách pivnice Budějovického
Budvaru.
výrobu sekaček navyšujeme
a s tím souvisí samozřejmě
i náš enormní zájem na
dobrých vztazích s dealery. Práce dealerů si vážíme,
sledujeme jejich prodejní
výsledky a snažíme se jim
pomáhat. Připravujeme pro
ně například obchodní informace o sortimentu i náhradních dílech a ty jim

Ing. Josef Papež
V úvodu setkání byl dealerům představen nový ředitel
Josef Papež, který převzal
vedení divize Mechanizace
v polovině loňského roku.
Josef Papež pak společně
se zástupci jednotlivých
úseků společnosti objasnil
přítomným okolnosti, které
vedly v roce 2007 k přestěhování divize Mechanizace
z Vodňan do Českých Budějovic, popsal aktuální organizační začlenění divize
v holdingu MOTOR JIKOV
GROUP a nastínil její hlavní výrobní náplň, projekty
i zákazníky. Poté zhodnotil uplynulý rok z pohledu
výroby a prodeje a představil obchodní strategii pro
další období.
„Dealerský den pořádáme
pravidelně. Nepodařilo se
nám jej zorganizovat pouze v loňském roce z důvodu
změny sídla. Tato záležitost
byla příčinou nižší výroby sekaček, ale v současné
době, kdy se nám již divizi podařilo konsolidovat,

vyklápěnými a stranově
i výškově nastavitelnými
řídítky. Nabízí také mulčovací adaptéry, které se
v uplynulých letech velice
dobře (bez jediné reklamace) osvědčily i při celoroční
úpravě velkoplošných trávníků.
Obchodní strategií divize Mechanizace je udržet

Abecední seznam deseti nejlepších dealerů
v roce 2007:
Agrowest Plzeň
Agrozet České Budějovice
Agrico Týniště nad Orlicí
AT servis Plzeň
Ingr. Radomil Skoronice
Kaválek Jiří Jaroměř
Průcha – motorové nářadí Sušice
SVK Terezín
Šobora Drahoslav Hranice na Moravě
Živa Klášterec nad Ohří
dodáváme v takové podobě, aby je mohli přímo
poskytnout i prodavačům,
potažmo zákazníkům,“ řekl
Josef Papež, ředitel divize
Mechanizace.
Dealeři měli během setkání možnost seznámit se s
technickým popisem výrobků a sortiment si důkladně
prohlédnout. Kromě toho
získali prezentační CD s
ceníky, kusovníky, fotkami a
dalšími informacemi o vyráběném zboží.
Divize Mechanizace má
v nabídce pro letošní sezonu sekačky na nízkou i vysokou trávu v několika
modiﬁkacích, se stranově

stávající cenu výrobků bez
navyšování a mít na skladě ke včasnému zajištění
náhradní díly veškerého
sortimentu. Velká pozornost je věnována propagaci zboží a podpoře prodeje
prostřednictvím prospektů,
marketingu, výstav a billboardů.
„Letošní Dealerský den splnil naše očekávání. Zúčastnilo se ho 74 dealerů z 51
ﬁrem z celé České republiky. Ukázali jsme jim naše
nově vybudované výrobní
prostory v Českých Budějovicích a předvedli a nabídli stálý sortiment včetně nových
výrobků. Myslím, že se nám
podařilo obnovit a upevnit
vztahy s dealery a troufám
si říci, že jsme na letošní
sezónu výborně připraveni,“ dodal na závěr Josef
Papež.

Ředitel divize Mechanizace blahopřeje Josefu Raškovi ze společnosti Agrowest a.s. Plzeň k dobrým prodejním výsledkům v
roce 2007.

S cílem připravit a zajistit pro své provozy tolik potřebné kvalitní odborníky v oblasti technických profesí, přišla společnost MOTOR JIKOV Group a.s. s myšlenkou
vybudování vlastního výcvikového střediska pro učně a
studenty technických škol. Středisko funguje od podzimu loňského roku v Českých Budějovicích, jako samostatné středisko divize Správy společnosti MOTOR
JIKOV Strojírenská a.s.
„Máme zájem o mladou generaci pracovníků. Proto
jsme v loňském roce
zřídili výcvikové středisko, které
slouží k odbornému výcviku učňů
odborných učilišť a studentů středních technických
škol, našich potenciálních budoucích zaměstnanců. Pracovní činnosti studentů probíhají v souladu s učebními
osnovami školy a korespondují zároveň s požadavky
našich výrobních divizí,“ uvedla Věra Vrchotová, ředitelka pro personalistiku.
Do výcvikového střediska v současné době docházejí studenti z českobudějovické VOŠ, SPŠ automobilní
a technické, se kterou má společnost MOTOR JIKOV
Group a.s. podepsanou dohodu o zajištění odborného výcviku. Snahou a vizí pro příští období je navýšit
počet studentů nejen z této, ale i dalších strojírensky
zaměřených středních, vyšších a vysokých škol, a umožnit jim touto cestou odbornou praxi.
„Ve školním roce 2007 – 2008 se v našem výcvikovém
středisku vystřídají studenti druhých a třetích ročníků
v oborech obráběč kovů, zámečník, nástrojař a obráběč kovů. Jedná se o skupinu třiatřiceti studentů, kteří
mohou, v závislosti na individuálním přístupu k práci, získat za odpracované hodiny ﬁnanční odměnu.
Naší snahou je získávat dobře připravené a praxí ověřené studenty pro zaměstnanecký poměr ve skupině
MOTOR JIKOV GROUP, a motivovat je již během studia
například i formou „podnikového“ stipendia,“ řekl
Zdeněk Pils, mistr výcvikového střediska, který zajišťuje
a koordinuje chod celého střediska.
Zdeněk Pils se vyučil pro
národní podnik Motor v letech 1960 – 1963. Od roku
1963 až do roku 2008,
tj. celých pětačtyřicet let,
pracoval v podniku na různých pozicích – od soustružníka, normovače, obráběče kovů, až po mistra.
V současné době je ve starobním důchodu, ale dále působí
jako pracující důchodce na postu mistra odborného výcviku.
Svými letitými odbornými znalostmi a zkušenostmi a svým
kladným přístupem k mladé generaci je velkým přínosem
jak pro společnost, tak pro studenty, kteří si výuku pod jeho
vedením pozitivně kvitují.

V Německu byl vybudován
konsignační sklad
Na základě smlouvy mezi společnostmi Avdel a MOTOR
JIKOV Strojírenská a.s. v Jindřichově Hradci byl vybudován konsignační sklad a v dubnu začalo jeho zaplňování
zbožím ze sortimentu nýtovacích pistolí.
„Konsignační sklad v Německu jsme zřídili v zájmu zefektivnění spolupráce s naším zahraničním obchodním partnerem, s cílem respektovat a vyhovět jeho potřebám. Naší
snahou je zajistit co nejlepší a nejrychlejší zásobování
partnera tak, aby měl požadované nástroje okamžitě k
dispozici a mohl je odebírat ihned v okamžiku aktuálních
potřeb. V závislosti na odběrech budeme zboží průběžně
doplňovat,“ řekl Milan Vančata, ředitel divize Průmyslové
výrobky.
Smlouva je koncipována pro evropské země a USA, přičemž pro pilotní zkušební projekt umístění konsignačního
skladu bylo vybráno Německo.
„V této první fázi dojde k ověření fungování skladu,
potřebných objemů zásob a plynulosti zásobování. Po určitém čase zhodnotíme výsledky, efektivnost a rozhodneme
o případném rozšíření i pro další země,“ dodal Milan Vančata.
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„Zvyšujeme produktivitu obrábění při výrobě forem,“
říká Vladimír Kubeš, ředitel divize Formy
Divize Formy společnosti MOTOR JIKOV Fostron a.s. zaměřuje velkou
pozornost na stálé zlepšování organizace činností a obměnu strojového
parku. Zejména úsek výroby forem disponuje nejmodernějšími stroji,
které současný trh nabízí. O zvyšování produktivity v divizi Formy nám
řekl její ředitel Vladimír Kubeš.

Ing. Vladimír Kubeš
Při každém zvažování o
pořízení nového stroje začínáme úvahou, jestli je stávající technologie dostatečně
využitá, popřípadě jakým
způsobem lze zajistit její
maximální výkon. První se
nabízí otázka, jestli je stroj
využit 24 hodin denně. V
divizi Forem akciové společnosti MOTOR JIKOV Fostron

Počátky našeho snažení lze
datovat do roku 2002, kdy
jsme začali analyzovat jednotlivé problémy. Nejprve
jsme se zaměřili na sledování výkonu jednotlivých
stěžejních strojů přes parametr chod programu, který je pravidelně odečítán z
řídících systémů strojů (viz
tab. č. 1).
Z tabulky č.1 je patrné, že
doba, kdy stroj opravdu
vydělává, obrábí, se pohybuje mezi 60 až 70% celkové doby kdy je obsluhován,
to znamená v době, kdy je
obsluha v práci. Lze říci, že
hodnoty lehce nad 50% jsou
obvyklé v kusové zakázkové
výrobě. Kam se tedy ztratí druhá polovina kapacity
stroje? Zjistili jsme, že největší objem ztrát vychází z
manipulace s obrobky, což
jistě není nic překvapující-

ci speciálních lišt, které si
pracovníci naší divize sami
vyrobili. Druhým výstupem
byl pilotní projekt na řešení frézování tvarových částí
forem, který jsme nazvali
„Vytvoření moderního pracoviště pro CNC obrábění
s vysokou produktivitou
výroby“.
Jednotlivými úkoly tohoto projektu bylo zavádění
bezobslužného chodu stroje, strategie „O“ chyby v
přípravě programů a eliminace vedlejších časů při upínání nástrojů a obrobků. Při
řešení těchto úkolů se utvářely znalosti, které následně
sloužily deﬁnici technických
a organizačních požadavků na pracoviště, které je
schopno část dne pracovat
bezobslužně.
Na základě vydeﬁnování technických požadavků

Tabulka č. 2: Zapracování principů plánování dle TOC
jsme si řekli, že je nezbytné
využívat drahé stroje minimálně na tři směny, zároveň jsme ale nechtěli zavádět pravidelný třísměnný
provoz. Jedinou cestou jak
vyřešit tento rozpor je začít
pracovat na automatizaci
výroby forem a tomu podřídit dlouhodobou investiční
politiku.

ho, hned na druhém místě
je manipulace s nástroji a
až na dalších místech jsou
poruchy procesu jako opravy, čekání a podobně.
Prvním výstupem z těchto
informací, byl zlepšovací
návrh obsluhy obráběcího centra na jednoduchý
systém přípravy upínání
tvarových částí za pomo-

Technologické zařízení společnosti MOTOR JIKOV Fostron a.s.

jsme vypsali výběrové řízení
na dodání obráběcího centra na dokončování tvarových částí forem. Důraz jsme
kladli zejména na tepelnou
stabilitu stroje, která je
důležitá pro trvalou přesnost stroje především ve
vysokých otáčkách, automatickou výměnu obrobků a
možnost výměny a kontroly
nástrojů za chodu stroje.
Co se týká organizačních
opatření, ta jsou časově
náročnější, protože jsou
postavena na znalostech
a zkušenostech lidí. V této
oblasti nelze převzít něčí
zkušenosti, ale vše je potřeba odzkoušet, vyhodnotit a
pak teprve zavést.
V
rámci
organizačních
opatření bylo nutné nejdříve vydeﬁnovat standardní nářadí, které budeme
přednostně používat. Vznikl katalog nástrojů, který
obsahuje všechny důležité
informace pro programátory i obsluhy, například
vhodný upínač, otáčky a
posuvy dle vyložení nástroje a obráběného materiálu. Tato práce není nikdy

Tabulka č.1: Standardní využití obráběcích strojů v kusové výrobě
hotova, vývoj nástrojů jde
neustále dopředu, proto
musíme neustále provádět
zkoušky nových nástrojů a
katalog inovovat.
Dalším důležitým organizačním opatřením byla
změna principů obrábění.
Přešli jsme na vysokorychlostní obrábění, což si společně s požadavky na vyšší
stabilitu procesu vyžádalo
investice do upgradů CAM
SW a do školení programátorů. Museli zvládnout nové
strategie obrábění zahrnující zbytkové obrábění, které
zabezpečuje, že nástroj je
v průběhu záběru pokud
možno konstantně zatížen,
nové
způsoby
nájezdů
nástrojů do záběru, aby se
odstranilo chvění, jak eliminovat odtlačování nástrojů
v průběhu řezu a mnoho
dalších dovedností.
V neposlední řadě bylo
nezbytné zaměřit se na plánování. Navrhli jsme třístupňové plánování konkrétních
zakázek. Prvním stupněm je
takzvaný „harmonogram
zakázky“, sloužící k hru-

kritických zdrojích (viz tab.
č. 2). Tvorba plánů vychází z
teorie omezení známé pod
zkratkou TOC. Teorie vychází z poznatku, že v každé
ﬁrmě dochází k vytvářeni
úzkých míst, která ovlivňují
celkovou kapacitu – kapacita ﬁrmy je tak velká jak
velké je její nejužší místo.
Firma, která chce zvyšovat
průchodnost výroby, musí
neustále analyzovat úzká
místa a hledat řešení jejich
eliminace. Prvním krokem
je nastavit takt chodu ﬁrmy
podle úzkého místa – vše
je podřízeno tomu, aby v
úzkém místě nevznikaly
ztráty. V dalších krocích se
řeší dlouhodobější opatření.
Druhým stupněm jsou krátkodobé plány zpracovávané
na stěžejní pracoviště. Plány
se zpracovávají na jeden
týden a tři dny by měly být
neměnné. Tyto plány slouží
pro operativní řízení. A
třetím stupněm jsou plány zpracovávané v IS Xcal,
který slouží pro posouzení kapacit na střednědobé

Organizační
změny
se
dotkly i konstrukce. Změnou prošly způsoby konstrukce na základě principu master model koncept,
kotování jader, elektrod,
ukládání dat a podobně.
Výsledkem v hrubých rysech
popsaných činností je zvládnutí obrábění tvarových
částí forem v bezobslužném režimu. Z tabulky č. 3
0je patrné, že pokud jsou
vytvořeny podmínky, lze
dosahovat vyššího stupně
automatizace
třískového
obrábění než u elektroerosivního, i když ve všeobecném podvědomí je to právě
naopak. Dalšími efekty jsou
úspory ve výrobě elektrod a
následného hloubení, standardně se frézuje kalený
materiál frézami o průměru 1 mm, zlepšená kvalita
povrchu a přesnost spoří
namáhavé ruční práce (viz
tab. č. 3).
Znalosti, které zaměstnanci divize Forem načerpali,
hodláme dále rozvíjet a
pokračovat v automatizaci
dalších pracovišť s využitím

období a jako podklad pro
krátkodobé plány stěžejních pracovišť. Implementací nového informačního
systému
předpokládáme
sloučit druhý a třetí stupeň
plánů do jednoho a zproduktivnit tak práci s plány.

manipulátorů a v krátké
budoucnosti i skutečných
robotů. Již v letošním roce
jsme zahájili práce na dalším prohloubení paletizace
a zavádění robotizace.
Vladimír Kubeš
ředitel divize Formy

Tabulka č. 3
bému plánování kapacit
při přijímání zakázek a ke
kontrole termínového plnění. Navržen byl na základě
analýzy kritické cesty při
výrobě forem. Přes jednotlivé zakázky lze sledovat
obsazenost na jednotlivých
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Historickým městem roku 2007 je Jindřichův Hradec Na Prachaticku vznikne
Jindřichův Hradec se
stal po Třeboni (1997)
a Prachaticích (2003)
dalším
jihočeským
městem, kterému byl
udělen titul Historické
město roku. Cenu získalo město za pečování o památky.
„Památek máme v kraji hodně a snažíme se v jejich obnově angažovat. Každoročně
rozdělujeme v grantech

miliony korun na movité i
nemovité památky, na podporu zachování a obnovu
kulturního dědictví a rovněž
na obnovu drobné sakrální architektury v krajině. O
tyto granty je značný zájem.
A ocenění pro Jindřichův
Hradec, stejně jako předešlé
tituly Třeboně a Prachatic,
svědčí o tom, že se Jihočeši
o památky starají velmi dobře,“ řekl hejtman Jihočeského kraje Jan Zahradník.

Město Jindřichův Hradec se
vypořádalo v podstatě se
všemi městskými objekty
v havarijním stavu, výrazně ﬁnančně podporuje
obnovu historického jádra.
Úspěšně také rozvíjí dopravu a životní prostředí, stará
se o veřejnou zeleň. Největším loňským úspěchem bylo
bezesporu dokončení úpravy rajského dvora bývalé
jezuitské koleje, ve které
sídlí Národní muzeum foto-

graﬁe. Město také obnovilo
hradby a zahradu minoritského kláštera a odbahnilo
rybník Malý Vajgar.
Titul Historické město roku
se udílí od roku 1994 za
nejlepší přípravu a realizaci
Programu regenerace městských památkových rezervací a zón. Soutěž garantují
ministerstva kultury a pro
místní rozvoj a Svaz historických sídel Čech, Moravy
a Slezska.

nový úsek pro jízdu na kole
V Prachaticích letos díky státní dotaci vznikne první cyklostezka s asfaltovým povrchem. Nový, asi tříkilometrový úsek pro cyklisty a bruslaře povede od Lázní svaté
Markéty do městské části Leptáč. Celkové náklady na
stavbu se pohybují kolem deseti milionů korun, z toho
necelých šest milionů obdrží radnice od Státního fondu
dopravní infrastruktury.
Jde o první etapu projektu. Začít se stavbou by se mělo
během prázdnin.
„Jde o zhruba tříkilometrovou cestu, kterou už máme
předem připravenou a městské lesy už z míst odstranily
stromy. Zároveň máme souhlas s budováním stezky od
Lesů České republiky, přes jejichž pozemky nová cesta s
hladkým povrchem také povede,‘ upřesnil prachatický
starosta Jan Bauer.
S novou stezkou vznikne ve městě první téměř rovný
úsek pro cyklisty a bruslaře, v zimě by trasu mohli využívat také běžkaři. Časem by cyklostezka mohla spojit
Prachatice s Chvalšinami a Českým Krumlovem nebo
vzniknout stezka úpatím Libína, přičemž právě Lázně
sv. Markéty by byly výchozím bodem.

Kraj podpořil obnovu lesů

Pamětní list Jihočeského kraje a darovací šek na částku 300 tisíc korun předal jihočeský hejtman Jan Zahradník starostovi města Jindřichův Hradec Karlu Matouškovi u příležitosti získání Ceny za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón za rok 2007 spojené s právem užívat titul Historické město roku.

Olympijská regata na Lipně by se mohla jet již nyní
Lipenská přehradní nádrž již
nyní splňuje podmínky pro
konání olympijské regaty a
závodů v dálkovém plavání. Shodli se na tom členové „Komise Rady hlavního
města Prahy pro přípravu
kandidatury na LOH 2016,
resp. 2020“ na výjezdním
zasedání v Lipně nad Vltavou během prezentace projektu „Lipno olympijské“.
Lipno se řadí mezi jistá sportoviště pro případné konání
Letních olympijských her v
České republice a podle členů komise patří mezi nejpřipravenější už v této době.
„Připravenost sportoviště
i potřebného zázemí je na
vysoké úrovni a v podstatě
není třeba nic už budovat,“
vyzdvihl Pavel Bém, předseda komise a primátor hlavního města Prahy.
Podle Karla Bauera, předsedy Českého svazu jachtingu,
by se olympijské regaty na
Lipně zúčastnilo 380-400
sportovců a rozdělovalo by
se 11 sad medailí v devíti
lodních třídách, což představuje posádky 150 lodí.

„Lipenská přehrada je pro
konání olympijské regaty
vhodná, což potvrdil dnes
již bývalý prezident Mezinárodní jachtařské asociace Paul Handerson z Kanady, který zde byl dvakrát

na návštěvě,“ zdůrazňuje
Karel Bauer. Povětrnostní podmínky na Lipně jsou
dle jeho slov shodné s těmi,
jaké byly v Atlantě, Sydney
či Aténách, kde se olympiáda v minulosti konala. „A
rozhodně jsou lepší, než

jaké se očekávají na letošní
olympiádě v Číně,“ dodal.
První historické výjezdní
zasedání této komise se
podle pražského primátora
nemohlo konat nikde jinde,
než v Jihočeském kraji.

„Jihočeský kraj nejenže
je na konání olympiády
výborně připraven, ale z
jeho strany vnímáme velmi
silnou podporu myšlenky
uspořádání olympiády v
České republice,“ vysvětluje
Pavel Bém.

Kromě jachtingu a dálkového plavání nabízí kraj podmínky i pro konání závodů
ve vodním slalomu pod
lipenskou přehradní nádrží,
i když v tomto směru je
favoritem pražská Trója se
svým umělým kanálem.
„Myšlenka konání olympiády v České republice má
naší jednoznačnou podporu a vnímáme jí jako cíl,
který je dosažitelný. Díky
zvyšujícímu se zájmu turistů o rekreaci na jihu Čech
má už dnes lipenská oblast
ubytovací kapacity na úrovni mezinárodních standardů. Konání části olympijských her v našem kraji by
bylo významným impulsem
pro další rozvoj regionu,“
řekl jihočeský hejtman Jan
Zahradník.
Praha soupeří o pořádání LOH 2016 s Baku, Dauhá, Chicagem, Madridem,
Rio de Janeirem a Tokiem.
Pořadatel těchto her bude
vybrán v Kodani v říjnu
2009, kandidátská města
budou zveřejněna v červnu
2008.

Další milióny korun na hospodaření v jihočeských lesích
rozdělil Jihočeský kraj. Dotace ve výši téměř osmi miliónů korun směřují jak do soukromých, tak i do obecních
lesů v regionu.
„Peníze jsme poskytli na zalesnění, zajištění a výchovu
lesních porostů a také jsme podpořili používání ekologických a k přírodě šetrných technologií. To je důležité
nejen z hlediska udržitelného rozvoje, ale hlavně tím
dáváme jasně najevo, že pokud budou lesníci šetrní k
přírodě, mají šanci na dotace,“ uvedl krajský radní Jiří
Netík, který má ve svém resortu na starosti i hospodaření v lesích.
Příspěvky na hospodaření v lesích vyplácí Jihočeský kraj
již čtvrtým rokem. Jako jeden z prvních přijal k tomu
vlastní pravidla, která již obdržela i notiﬁkaci Evropské
komise pro celé období 2007-2013. „Tentokrát jsme projednali žádosti, které jsme nestačili v závěru uplynulého
roku zpracovat a spolu s nimi i letošní, podané do 17.
března,“ upřesnil Jiří Netík. Krajští radní schválili rozdělení 2 904 740 milionů korun, další 4 864 509 korun pro
70 obcí, měst či městysů a pět městských nebo soukromých společností, starajících se o lesy, posvětili zastupitelé na svém posledním dubnové zasedání.
„V podpoře hospodaření o lesy budeme i nadále pokračovat. Domnívám se, že přidělování dotací je skvělou
motivací pro všechny vlastníky lesa, aby se o ně dobře
starali. Navíc chceme majitelům pomoci v době, kdy se
lesní hospodářství dostává do problémů. Vyvolaly je
jednak značné výkyvy počasí, charakterizované větrnými
smrštěmi, ale i globální celospolečenské změny, související s nastupující ekonomickou recesí hlavně v USA. Při
rozhodování o dotacích se proto budeme snažit zohledňovat oprávněné požadavky těch, kteří dnes pečují o
budoucnost našich lesů,“ dodal Jiří Netík.

České Budějovice
řeší problém parkování
Podobně jako v hlavním městě chce magistrát Českých
Budějovic přikročit k zavedení placené parkovací zóny.
K již vymezené oblasti vyhrazeného parkování přibude
dalších 11 obvodů s místy jen pro vozy platících rezidentů nebo držitelů abonentních karet. Cílem je vyřešit
problém silnic ucpaných těmi, kdo míří do města z okolí,
přičemž místní pak nemají kde parkovat.
V nově zřízených obvodech bude 60 % parkovacích míst
cenově zvýhodněno pro místní obyvatele a ﬁrmy se sídlem v označené oblasti. Zbylých 40 % budou tvořit klasická parkoviště placená podle doby stání. Cena parkovacích karet, rezidentních ani abonentních, ještě nebyla
magistrátem upřesněna. Podle pražské zkušenosti nejspíš půjde o několik tisíc korun ročně.
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MOTOR JIKOV Group a.s.
Skupina jihoèeských strojírenských
a slévárenských podnikù
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Za každého
nového zaměstnance
ﬁnanční odměna

www.motorjikov.cz
Knìžskodvorská 2277/26
370 04 Èeské Budìjovice
e-mail: motorjikov@mjgroup.cz

MOTOR JIKOV Group a.s.,
Nabízí studentùm SOU, SOŠ, SPŠ, VOŠ:
- Absolvování odborné placené praxe
- Podniková stipendia
- Pøíspìvky na vzdìlání
dle jednotlivých roèníkù studia
- Pomoc pøi zpracování závìreèných a jiných prací

Zátkova 495/II, 392 01 Sobìslav
e-mail: mjs@mjs.cz
Provozovny:
Knìžskodvorská 2277/26, 370 04 È. Budìjovice
Dolní Skrýchov 59, 377 01 J. Hradec
Údolská 119, 373 33 Nové Hrady

Knìžskodvorská 2277/26, 370 04 È. Budìjovice
e-mail: mjts@mjts.cz

Knìžskodvorská 2277/26, 370 04 È. Budìjovice
e-mail: fostron@fostron.cz

Kontaktujte nás:
studenti@mjgroup.cz
T+420 389 016 224 / M+420 602 675 279

Knìžskodvorská 2277/26, 370 04 È. Budìjovice
e-mail: mjsl@mjsl.cz

Budoucí technici a elektrikáři si prohlédli provozy
MOTOR JIKOV Group a.s.
Pro žáky nástavbového dálkového studia a SPŠ automobilní a technické České
Budějovice, v oborech Provozní technik a Autoelektrikář, proběhla v prostorách
MOTOR JIKOV Group a.s.
exkurze, při které si žáci

mohli prohlédnout provozy
některých společností skupiny MOTOR JIKOV GROUP
a získat informace o možnostech spolupráce.
Ve společnosti Slévárna litiny a.s. představil žákům proces slévárenství Jan Jakeš,
ve společnostech MOTOR
JIKOV Tlaková slévárna a.s.
a v obou divizích (Formy a
Jednoúčelové stroje) společnosti MOTOR JIKOV Fostron
a.s. provedl žáky výrobou
mistr odborného výcviku
Zdeněk Pils.

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH PRACOVNÍCH MÍST
SKUPINY STROJÍRENSKÝCH A SLÉVÁRENSKÝCH
AKCIOVÝCH SPOLEČNOSTÍ MOTOR JIKOV GROUP a.s.
MOTOR JIKOV Strojírenská a.s., lokalita Soběslav
obsluha CNC centra, obsluha NC soustruhu, pracovník expedice, referent nákupu
kontakt: pí. Janoušková, tel.: 381 504 105, e-mail: ijanouskova@mjs.cz,
popř. sl. Princová, tel.: 724 964 506, e-mail: pprincova@mjgroup.cz
•
MOTOR JIKOV Strojírenská a.s., lokalita Jindřichův Hradec
údržbář CNC strojů, obsluha CNC strojů, mistr výroby
kontakt: pí. Kubů, tel.: 384 340 227, e-mail: mkubu@mjs.cz
•
MOTOR JIKOV Strojírenská a.s, lokalita Nové Hrady
pracovník technické kontroly
kontakt: sl. Princová, tel.: 724 964 506, e-mail: pprincova@mjgroup.cz,
popř. p. Oldřich Procházka, tel.: 606 609 704
•
MOTOR JIKOV Tlaková slévárna a.s., České Budějovice
elektromechanik, provozní nástrojař, strojní údržbář
kontakt: sl. Princová, tel.: 724 964 506, e-mail: pprincova@mjgroup.cz,
popř. p. Vladimír Blecha, tel.: 389 016 430, e-mail: blecha@mjts.cz
•
MOTOR JIKOV Slévárna litiny a.s., České Budějovice
řidič VZV, údržbář – elektrikář, zámečník, brusič, tavič, obsluha pánví, operátor linky, slévárenský dělník
kontakt: sl. Princová, tel.: 724 964 506, e-mail: pprincova@mjgroup.cz,
popř. p. Ing. David Kozel , tel.: 389 016 443, e-mail: dkozel@mjsl.cz
•
MOTOR JIKOV Fostron a.s., České Budějovice
obráběč kovů, nástrojař, frézař, zámečník, brusič na plocho
kontakt: sl. Princová, tel.: 724 964 506, e-mail: pprincova@mjgroup.cz,
popř. p. Jiří Boček, tel.: 602 151 746, e-mail: jbocek@fostron.cz

Při snaze získat kvaliﬁkovaného zaměstnance
nezáleží na tom, zda jde o velkou holdingovou
společnost či menší podnik. Všechny subjekty
bojují se stejnou realitou - nabídka technicky
zaměřených pracovníků zdaleka nepokrývá
poptávku tuzemského pracovního trhu. Firmy
proto používají různých způsobů, jak potřebné odborníky do svých řad získat. Společnost
MOTOR JIKOV Group a.s. se rozhodla řešit tento problém motivací a odměňováním svých
zaměstnanců, kteří získají pro společnost nového pracovníka.
„Každému zaměstnanci, který přivede do našich společností skupiny MOTOR JIKOV GROUP nového kvaliﬁkovaného pracovníka, vyplácíme s platností od října loňského
roku bonus, takzvaný náborový příspěvek. Na tuto odměnu
mají nárok všichni naši kmenoví zaměstnanci v hlavním
pracovním poměru, samozřejmě s výjimkou ředitelů, manažerů s manažerskou smlouvou a zaměstnanců personálního úseku,“ řekla Věra Vrchotová, ředitelka pro personalistiku.
Takzvané náborové profese, za něž tyto odměny pracovníkům náleží, jsou vyhlašovány v termínech a lokalitách dle aktuální potřeby, po dohodě s řediteli konkrétních divizí či společností. Doposud tak bylo učiněno čtvrtletně, k patnáctému dni v měsíci prostřednictvím informativních letáčků, které jsou distribuovány všem zaměstnancům a jsou také vyvěšeny na nástěnkách v prostorách
ﬁrmy.
„Náborový příspěvek vyplácíme ve dvou vlnách. První
polovina odměny náleží zaměstnanci po uplynutí tří měsíců zkušební doby nového zaměstnance. Druhou polovinu
pak získává po uplynutí dalších tří měsíců setrvání nového
zaměstnance v hlavním pracovním poměru v naší společnosti,“ uvedla podrobnosti Petra Princová, specialistka na
rozvoj lidských zdrojů.
Za dobu existence náborového příspěvku, tj. od října loňského roku, byly náborové profese vyhlášeny dvakrát. Na
základě těchto dvou náborů přivedli zaměstnanci do společnosti MOTOR JIKOV Group a.s. celkem 15 zaměstnanců
na pozice strojní údržbář, jeřábník, nástrojař, obsluha CNC
strojů, strojírenský dělník.

Uzávěrka tohoto čísla byla ve středu 30. dubna 2008.
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