NOVINY SKUPINY MOTOR JIKOV Group a.s.

Divize Mechanizace má stále
více spokojených zákazníků

například vysvětlení funkce
některých komponent nebo
technických údajů.
„Snažili jsme se maximálně vyhovět požadavkům a
zodpovědět všechny otázky.
Zároveň jsme se našich dealerů ptali o co je u zákazníků
největší zájem i co si myslí,
že by bylo dobré prodávat.
Zazněly také otevřené kritické názory na některé výrobky. Ty pro nás budou námětem pro další zlepšování,“
dodává ředitel divize Mechanizace.
Všechny názory, poznámky
a získané informace jsou
shrnuty do dotazníku, který bude následně v divizi
Mechanizace využit jako
informační list a podklad
pro sestavení nového prodejního plánu a sortimentu
pro sezonu roku 2009.
„Rád bych při této příležitosti uvedl jedno velice příjemné zjištění. Dealeři i samotní
majitelé ﬁrem nás při našem
setkání informovali, že se v
Dealeři malé zemědělské mechanizace a majitelé ﬁrem se sešli 2. 10. se zástupci divize Mechaniposlední době velice zlepzace, aby se společně ohlédli za uplynulým období a naplánovali přípravu na další sezonu.
šil jejich názor a pohled na
S cílem udržet co nejtěsnější kontakt se zákazníky, pracovně v naší divizi nazý- divizi Mechanizace. Jako
znát jejich požadavky a mít přehled o aktuální situa- váme, chceme nabízet i v důvody uváděli především
ci na trhu, pořádá vedení divize Mechanizace spo- České republice. V současné to, že jsme letos podstatně
lečnosti MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. pravidelná době se jedná o minisystém zvýšili kvalitu služeb. Velice
rotavátoru na kypření půdy kvitují zejména naše zlepsetkání s prodejci malé zemědělské mechanizace.
a sekačky na vysokou trávu,“ šení a pružnost v dodávce
„Na letošní podzimní Dea- připravili pro příští roky. Jed- sdělil Vladimír Bernklau, ve- náhradních dílů, kde je v
lerský den jsme pozvali ná se o minisystem Expert. doucí prodejního oddělení.
současné době z naší strany
vybrané špičkové dealery a V současné době je určen Součástí programu bylo dát zcela běžný takzvaný čtyřimajitele patnácti ﬁrem, se hlavně pro východní trhy, návštěvníkům akce prostor, advacetihodinový servis. To
kterými jsme se chtěli společ- kde je z úsporných důvodů aby mohli vést diskuzi, vyjá- znamená, že jakmile získáně ohlédnout za uplynulou nezřídka využíván pohon dřit svůj názor na kvalitu me požadavek na dodání
sezonou, zhodnotit prodejní jednoho stroje pro pohon jednotlivých výrobků a klást jakéhokoliv náhradního dílu
výsledky a zahájit kvalitní strojů dalších. Tento minisys- zástupcům divize Mechani- z našeho sortimentu, jsme
přípravu na rok 2009,“ řekl tém, neboli skládačku, jak jej zace různé otázky týkající se schopni během několika hoJosef Papež, ředitel divize
din požadovanou kompoMechanizace.
nentu prostřednictvím deaNa akci prezentovali zástuplera zákazníkovi dodat. Dále
ci divize Mechanizace široocenili také naši snahu o rozkou nabídku jak vlastních
voj a inovace. To vše přispělo
výrobků, včetně různých inok tomu, že se divize Mechavací, tak sortiment hlavního
nizace dostala u dealerů na
obchodního zboží. Předstapřední místo a že prodej
veny byly nejen dvoububnašeho sortimentu u přenové sekačky, například BDR
vážné většiny dealerů ve
700, ale také různé elektrosrovnání s rokem 2007 značcentraly, čerpadla, motorový
ně vzrostl. To svědčí o spovozík a další produkty.
kojenosti zákazníků, což je
„Dealerský den jsme využili
pro nás ta největší odměna
také jako příležitost předa motivace do další práce,“
stavit novinku, kterou jsme
dodal na závěr Josef Papež.

Z auditu vzešly náměty na úsporu energií
Téměř jeden a půl roku probíhaly postupně ve všech lokalitách skupiny MOTOR JIKOV GROUP energetické audity,
jejichž záměrem bylo zhodnotit energetické hospodářství
ve veškerých budovách. Energetické audity provedla napříč
celou společností MOTOR JIKOV Group a.s. autorizovaná
auditorská ﬁrma na základě zákona 406/2006 Sb. o Hospodaření s energií.
Audity probíhaly od dubna 2007 do září 2008 a měly za cíl
posoudit celou ﬁrmu z hlediska spotřeby energií, popsat stávající stav, odhalit nedostatky v hospodaření s energií a na
základě zjištěných údajů předložit návrhy a varianty optimálních opatření, která povedou k energetickým úsporám, včetně výše dosažitelných úspor.
„Některé z našich budov, vzhledem ke svému stáří, nemají
dobré tepelně izolační vlastnosti a nevyhovují současným
požadavkům na energetickou náročnost. Z výstupů energetického auditu, které obsahují řadu technických, ekonomic-

kých a ekologických stanovisek, budeme vycházet při přípravě plánů investic a oprav pro příští rok i další období,“ uvedl
Jiří Macháček, předseda představenstva INVESTIX a.s., zodpovědný za oblast služeb MOTOR JIKOV Group a.s.
Na základě výsledků auditu již dnes probíhají některé výměny
původních oken a dveří či izolace plášťů objektů, při opravách
střech probíhá zároveň i jejich zateplení. Součástí drobných
stavebních akcí, oprav a rekonstrukcí je instalace nízkoenergetického osvětlení.
„Výsledky energetického auditu pro nás nejsou jen kusem
papíru s teoretickými informacemi. Naopak, snažíme se některé z návrhů na opatření ihned realizovat. Konkrétně například u společnosti MOTOR JIKOV Slévárna litiny a.s. došlo
letos k ukončení rekonstrukce elektrorozvodny a v Soběslavi,
kde je způsob vytápění a stav kotlů naprosto neúnosný, je v
současné době připravována studie nového vytápění,“ dodal
Jiří Macháček.
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Výstava přilákala studenty
Ve dnech 16. 9. – 18. 9. 2008 se na českobudějovickém
Výstavišti konal již čtrnáctý ročník výstavy Vzdělání
a řemeslo, která se zaměřuje na pomoc žákům devátých tříd základních škol při výběru povolání.

Na výstavě se mohou prezentovat učiliště, střední školy, vyšší
odborné a vysoké školy z celé České republiky, ale také ﬁrmy,
výrobci školních pomůcek, nakladatelství a vydavatelé učebnic. Mezi tradiční vystavovatele patří i holding MOTOR JIKOV
GROUP, skupina strojírenských a slévárenských společností.
„V letošním roce se naše účast na výstavě Vzdělání a řemeslo
týkala nejen nabídky možností pracovního uplatnění absolventů škol ve strojírenských a slévárenských oborech. Pozornost jsme výrazně zaměřili také na rozvoj spolupráce s vytipovanými technicky zaměřenými školami, z nichž mohou
následně noví zaměstnanci našich společností skupiny MOTOR
JIKOV GROUP vzejít,“ uvedla Eva Chocholová, specialista na
rozvoj lidských zdrojů.

Na výstavě se prezentovala VOŠ, SPŠ automobilní a technická
z Českých Budějovic.
Společnost MOTOR JIKOV Group a.s. vystavovala v pavilonu Z
společně s partnerskou školou VOŠ, SPŠ automobilní a technickou se sídlem v Českých Budějovicích, s níž dlouhodobě
spolupracuje na některých projektech.
„Studentům jsme poskytli základní informace o společnosti
a o možnostech uplatnění jak v době studia tak i po absolvování školy. Žákům a studentům jsme nabídli také doporučení ke studiu technicky zaměřených oborů u námi podporovaných škol. Studenti zde mají možnost zvolit si dle svých
možností a nároků různý typ spolupráce ve formě odborných
brigád, praxí a stáží,“ dodala Eva Chocholová.

Děkujeme za spolupráci
Oddělení marketingu společnosti MOTOR JIKOV Group a.s.
děkuje touto cestou za spolupráci všem, kdo přispěli k tvorbě knihy připravované v souvislosti s významným jubileem
sto deseti let historie ﬁrmy.
„V letních měsících jsme prostřednictvím novin MONITOR
oslovili bývalé zaměstnance i veřejnost s prosbou o pomoc.
V souvislosti s přípravou knihy, kterou vydáváme na počest
110. výročí vzniku společnosti MOTOR JIKOV, jsme hledali
historické materiály, fotograﬁe, ﬁlmové a video záznamy
i vzpomínky pamětníků. Chtěla bych proto touto cestou
za celou společnost MOTOR JIKOV Group a.s. poděkovat
všem, kdo se s námi podělili o osobní vzpomínky, příběhy spjaté s historií ﬁrmy a důležité okamžiky jejího vzniku
a vývoje a přispěli tak ke zrodu publikace. Děkujeme za
všechny fotograﬁe, letáky a další materiály vážící se k dějinám podniku,“ řekla Jana Ostrá z oddělení marketingu
a dodala, že kniha bude vydána na konci letošního roku.
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„Lidé jsou největším bohatstvím ﬁrmy a na jejich rozvoj se zaměřuje
každá ﬁrma, která chce obstát v konkurenčním boji,“ říká Věra Vrchotová

Ing. Věra Vrchotová
Před více než rokem (květen, červen 2007) jsme
psali v novinách Monitor o tom, jak společnost
MOTOR JIKOV Group a.s.
podporuje
vzdělávání a kariérní růst svých
zaměstnanců. Dnes se k
tomuto tématu s Věrou
Vrchotovou, ředitelkou
pro personalistiku, vracíme.
Paní ředitelko, od počátku
letošního roku jsme se hodně zmiňovali o právě probíhajících procesních změnách
ve společnosti MOTOR JIKOV
Group a.s., v rámci nichž jste
se vy osobně věnovala uniﬁkaci řídících úrovní. Dosáhli
jste očekávaných přínosů?
Ano, v loňském roce se nám
podařilo sjednotit řídící úrovně v rámci všech společností
MOTOR JIKOV Group a.s.
Jednalo se nejen o sjednocení názvů řídících profesí po
formální stránce, ale především o nastavení jednotného
systému pravidel pro mzdové
i mimomzdové odměňování,
beneﬁtů, vyjasnění odpovědností a kompetencí a o jasné
vymezení úrovní nadřízenosti a podřízenosti. Na těchto
základech jsme pak nastartovali systematické vzdělávání s
cílem vytvořit dlouhodobější
kariérní plány pro jednotlivé
zaměstnance.
Vysoké nároky jsou kladeny
na lidi ve vedoucích pozicích.
Reprezentují ﬁrmu, jednají se
zákazníky, zapojují se do řízení ﬁrmy. Jak o ně pečujete?
TOP
management
tvoří
samostatnou skupinu, která
již řadu let absolvuje ucelené
systematické vzdělávání. TOP
management jako nejvyšší
článek řízení ve společnosti
je neustále vystavován nejvyšším požadavkům a tlakům uvnitř i vně ﬁrmy. Z hlediska dalšího vzdělávání se
musí neustále kvaliﬁkovat
a zdokonalovat a to jak ve
své profesní odbornosti, tak
i v manažerských dovednostech. Od podzimu letošního
roku jsme pro tuto skupinu
připravili dvouletý program
zaměřený již na individuální rozvoj jednotlivých TOP
manažerů pro zvýšení konkurenceschopnosti každého
samostatně.
Velký potenciál pro odborný růst je určitě ve skupině

vyššího a středního managementu. Jaké možnosti nabízíte těmto zaměstnancům?
V loňském roce jsme skupinu čtyřiceti zaměstnanců na
úrovni vyššího a středního
managementu zařadili do
diagnosticko
vzdělávacího
programu. Ti „starší“, již se
zkušenostmi, absolvují vzdělávací program zaměřený na
aktivaci a následně další rozvoj jejich potenciálu. Hlavním
cílem je, aby si uvědomili, že
na sobě mohou stále pracovat a že právě díky svým
schopnostem a zkušenostem
mají co předat svým mladším
a méně zkušeným kolegům.
Rámcovým obsahem tohoto
programu je zdokonalení se
v projektovém řízení, jak řídit
změny, jak koučovat atd.
Je obecně známým faktem
současnosti, že ve strojírenských oborech nabídka
pracovních míst převyšuje
poptávku. Jak hledáte talenty a co děláte pro udržení
kvalitních lidí ve vaší společnosti?
Talentovaní mladí lidé, kteří

mu využití jejich potenciálu
ve prospěch ﬁrmy. Samozřejmě se snažíme cílenou
personální politikou získat
talenty z volného trhu práce, ale především se snažíme
tyto talenty najít mezi svými zaměstnanci. Proto z řad
vyššího a středního managementu jsme již v loňském
roce vytipovali skupinku dvaceti mladých lidí, pro které
jsme po loňském absolvování
diagnostického
programu
připravili další plán jejich rozvoje. Promyšlený program
obsahuje též procesy k identiﬁkaci rozhodujících řídících
míst a strategii pro udržení
slibných pracovníků. Tento kariérní plán je sestaven
s ohledem na individualitu
každého zvlášť, je zohledněn i profesní růst, kde někteří si zároveň doplňují
vzdělání studiem na vysoké
škole.
V letošním roce jsme ve spolupráci s řediteli jednotlivých
divizí vytipovali další skupinku dvaatřiceti našich zaměstnanců, které jsme opět zařadili do dalšího cyklu diagnos-

Součástí školení TOP a středního managementu byly outdoorové aktivity.

si chtějí budovat svou kariéru ve strojírenském podniku
jsou stále vzácnějším zdrojem. Růst ﬁrmy a její konkurenceschopnost závisí dnes
mnohem více než v minulosti
na tom, zda ﬁrma dokáže
přitáhnout kvaliﬁkované a
talentované zaměstnance a
zda jim pomůže k efektivní-

ticko-vzdělávacího programu.
Jsou to zaměstnanci z řad
manažerů, vedoucích, mistrů
i TH zaměstnanců/referentů.
Již po úvodních workshopech
je potěšující, že můžeme ve
společnosti MOTOR JIKOV
Group a.s. zařadit v následujícím období některé zaměstnance přímo do programu

PhDr. Magdaléna Nastuneaková, lektorka, a Věra Štarková, asistentka ředitele společnosti MOTOR JIKOV Slévárna litiny a.s., při školení zaměřeném na osobnostní rozvoj.

rozvoje manažerských talentů a některé do dalšího rozvojového programu jejich
osobnostního potenciálu.
Kariérní rozvoj není jednorázová záležitost. Jaké máte
plány do dalšího období?
V nastaveném programu
kariérního plánování budeme samozřejmě pokračovat
i v následujících letech. Je
to sice náročná práce vyžadující individuální přístup
ke každému jednotlivému
zaměstnanci, ale zvyšování
výkonnosti a využití intelektuálního kapitálu je jednou
z hlavních hnacích sil ﬁremního úspěchu. Do personální
strategie se nám tak dostává
i plán „nástupnictví“. Každý
řídící pracovník by měl mít
svého zástupce a výhledově
i svého nástupce. V příštím
roce se chceme této problematice intenzivně věnovat
zejména v úrovni nejnižšího
článku řízení, to znamená v
kategorii mistrů. V rámci programu „optimalizace rozvoje
talentů“ se tím dostáváme až
k dělnickým profesím.
V čem vidíte hlavní smysl
práce v oblasti personalistiky
a co byste vzkázala těm, kteří další vzdělávání považují
jen za ztrátu času?
Úkolem personální strategie
je dokázat deﬁnovat kvalitní
cíl pro rozvojový program,
včetně očekávaných výstupů.
Naším úkolem je rozpoznat
potřeby rozvoje svých podřízených, pomoci jim kultivovat jejich dovednosti a zajistit
jim příležitost k profesionálnímu rozvoji a osobnostnímu
růstu. Je to dlouhodobější
program, nelze povyšovat
lidi, kteří nemají v pořádku žebříček hodnot a kteří
zvažují účast na rozvojovém
programu, protože jsou příliš zaneprázdněni každodenní prací. Je hodně důležité,
aby si samotní zaměstnanci
uvědomili, že bez celoživotního vzdělávání nedokáží
udržet krok s technickým i
společenským vývojem. Kaž-

dý musí přijmout zodpovědnost za svůj odborný růst.
Bez něj jeho přidaná hodnota a současně cena na trhu
práce klesá. Lidé jsou největ-

ším bohatstvím ﬁrmy a jejich
rozvoj je důležitým prvkem
činnosti každé ﬁrmy, která
chce obstát v konkurenčním
boji.

Začal školní rok 2008/2009
Se zahájením nového
školního roku nastoupili do provozů společnosti MOTOR JIKOV
Group a.s. na odbornou
praxi studenti z Vyšší
odborné školy, Střední
průmyslové školy automobilní a technické
České Budějovice.
První den byla studentům
představena společnost, její
výrobní program a seznámili se s možnostmi čerpání
stipendií a s dalšími organizačními věcmi.
„Studenti vykonávají odbornou praxi nejen v našem
výcvikovém středisku, ale i v
provozech jednotlivých spo-

lečností holdingu a přímo
se tak podílejí na výrobním
procesu. Nastoupilo celkem
devětadvacet studentů druhých a třetích ročníků v oborech obráběč kovů, zámečník a mechanik seřizovač,“
řekla Eva Chocholová, specialista na rozvoj lidských
zdrojů.
Studenti se střídají zhruba
po uplynutí čtyř měsíců.
Za tu dobu mají mistři jednotlivých společností možnost posoudit jejich práci
a vybrat si ty nejlepší. Těm
bude nabídnuta možnost
vykonávat odbornou praxi
v průběhu celého školního
roku s možností čerpat příspěvek na studium.

Churan Michal a Rauscher Emerich, studenti druhého ročníku oboru obráběč kovů v provozu společnosti MOTOR JIKOV
Tlaková slévárna a.s.

ZÁŘÍ, ŘÍJEN 2008

- STROJÍRENSTVÍ

Strana 3

Ve Švédsku se jednalo
o nových projektech

Golfové vozíky 2. generace
předčily očekávání zákazníků
Koncem roku 2007 zahájila divize Auto společnosti MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. v Soběslavi sériovou výrobu komponentů pro golfové vozíky
nové generace pro americkou ﬁrmu E-Z-GO. Jedná se o velice komplikovanou výrobu, která vyžaduje zařazení nových prvků do výroby, včetně
provedení logistických změn na pracovišti.

JUDr. Jaroslav Vohnout
„Výroba vyžadovala od samého počátku vyléčení a odstranění takzvaných dětských
nemocí, a to jak v Čechách,
tak i v USA. Ale výrobu jsme
zahájili a zvládli jsme základní principy montáže, zkoušení i dodávek komponentů.
Zhruba od dubna letošního roku se situace na obou
stranách uklidnila a ﬁrma
E-Z-GO zaznamenala značný

zájem zákazníků v Americe
i v ostatních částech světa,“
sdělil Jaroslav Vohnout, ředitel divize Auto.
Se zvýšeným zájmem zákazníků o tento sortiment souvisí také podstatné navýšení
nároků našeho amerického
partnera oproti původním
předpokladům a požadavkům. Z toho je patrné, že nové
golfové vozíky předčily všechna očekávání zákazníků.
„Od dubna jsme zvýšili výrobu komponentů o 30 až 40
procent měsíčně, což je pro
naši společnost samozřejmě
dobrým signálem. Svědčí o
kvalitě vozu a předpokládá

jeho dobrý prodej i v dalších
letech. Zvýšení výroby přispělo také k postupnému překonání problémů s kurzem
dolaru, se kterými jsme se od
počátku potýkali,“ řekl Jaroslav Vohnout.
Další významnou etapou je
snížení výrobních nákladů.
Pro tyto účely zpracovali
zástupci divize Auto ve spolupráci se zákazníkem analýzu
možného snížení. Na základě
výstupů této analýzy je nyní
pozornost zaměřena na optimalizaci designu výrobku a
další procesy, které povedou
ke zjednodušení a zlevnění
výroby.

V souvislosti s výrobou golfových vozíků druhé generace
probíhají v divizi Auto společnosti MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. v Soběslavi také
další interní změny. Jedná se
například o právě probíhající
lay-out neboli nové rozmístění strojů a zařízení tak, aby
došlo ke snížení a postupně
úplnému odstranění neefektivních ztrátových časů, které
jsou způsobovány například
tím, že stroje nejsou vhodně
rozmístěné v optimální vzdálenosti. Přínosem nového
uspořádání je, kromě zvýšení
efektivity práce, také uvolnění plochy pro nové projekty.

Záběry na výrobu komponentů, montáž a zkoušení pedálů pro golfové vozíky 2. generace pro ﬁrmu E-Z-GO. Jednotlivé úseky jsou
chytře a zajímavě rozmístěné, s ohledem na výrobní kapacitu min. 10 000 ks měsíčně.

V posledním zářijovém týdnu se ve městě Södertäelje
ve Švédsku sešli zástupci ﬁrmy Scania a divize Zakázky
společnosti MOTOR JIKOV
Strojírenská a.s. v Soběslavi.
Hlavními body programu
tohoto technického meetingu bylo projednání technických otázek týkajících
se předložených nabídek a
výhled spolupráce v dalších
projektech.
„Jednali jsme o možnostech
a podmínkách spolupráce
na nových projektech zabývajících se výrobou dílců,
které ﬁrma Scania v naší společnosti poptala již v minulosti a které nyní dospěly do
fáze umístění u dodavatelů.
Důležité bylo především
vyjasnění konstrukčních a
technologických postupů a
technických otázek a možných problémů ve vztahu k
projektům,“ sdělil Jiří Slíva,
ředitel divize Zakázky.

Support, hliníkový gravitační odlitek, který slouží jako držák
zařízení nezávislého vytápění tahače.
Nominovanými dodavateli jsou Slévárna Beneš&Lát
jako dodavatel odlitku a
divize Zakázky společnosti
MOTOR JIKOV Strojírenská
a.s. v Soběslavi jako dodavatel obrábění, která je v
rámci tohoto obchodního
vztahu v roli vedoucího projektu a kontaktního subjektu.
V zakázce se v první řadě
jedná o dílec Stroke cylinder,
nízkotlaký hliníkový odlitek, jehož funkcí je ovládání automatické převodovky
v nákladních automobilech.
Roční potřeba je asi 30 000
kusů. Obrábění bude prováděno ve dvou operacích na
šestinásobných hydraulických upínacích přípravcích,
na obráběcích centrech
Heckert CWK 400. Obrábění spotřebuje asi 50% roční
obráběcí kapacity jednoho

Firma Robert Bosch získala pronájem v MOTOR JIKOV Group a.s.
Na základě dohody mezi společnostmi Robert Bosch, spol.
s.r.o., a MOTOR JIKOV Group
a.s., dochází s platností od 1.
listopadu 2008 k pronájmu
části administrativní budovy
II. v horním areálu Kněžskodvorské ulice v Českých
Budějovicích.
„S ﬁrmou Robert Bosch
udržujeme dlouhodobé dobré vztahy včetně obchodní
spolupráce, proto nás její
vedení oslovilo s poptávkou
na získání volných prostor
pro jedno z jejich pracovišť.
Poptávce jsme vyšli vstříc a

pro zhruba padesát vývojových pracovníků jsme uvolnili
kancelářské prostory v jednom z našich objektů,“ sdělil Jiří Macháček, předseda
představenstva Investix a.s.,
zodpovědný za oblast služeb
MOTOR JIKOV Group a.s.
Z celkové pronajímané plochy cca 520 m2, tvoří prostor
pro kanceláře asi 400 m2. Pro
nové využití prostor bylo nezbytné změnit původní vnitřní dispozice a provést stavební
úpravy, které zajistily společně ﬁrmy Robert Bosch, spol.
s.r.o, a INVESTIX a.s. Jednalo

se o bourání příček, výměnu
oken, dveří a podlahové krytiny, opravu elektroinstalace
včetně výměny osvětlovacích
těles a rozvodů počítačové a
telefonní sítě.
„Na vnitřních úpravách se
zhruba ze tří čtvrtin podílela ﬁrma Robert Bosch. Naše
společnost dále opravila a
zateplila střechu a po celou
dobu pronájmu zajistíme
správu objektu a nového
parkoviště, které jsme v souvislosti s pronájmem nově
vybudovali,“ uzavřel Jiří Macháček.

stroje. Součástí výrobního
procesu je i tlaková pneumatická zkouška těsnosti
dílce.
Druhým dílcem je hliníkový gravitační odlitek Support, který slouží jako držák
zařízení nezávislého vytápění tahače. Roční potřeba tohoto dílce je zhruba
14 000 kusů. Obrábění dílce bude probíhat na stejných strojích (Heckert) jako
u dílce Stroke cylinder. Součástí zakázky je i základní
montáž uchycovacích šroubů.
Na jednání ve Švédsku navázala o 3 týdny později návštěva zástupců ﬁrmy Scania ve společnosti MOTOR
JIKOV Strojírenská a.s. v
Soběslavi. Zde se pokračovalo v doladění technických
detailů výroby obou dílců
a obchodních záležitostí.
Součástí návštěvy byla také
prohlídka provozu se zamě-

Stroke cylinder, nízkotlaký
hliníkový odlitek, jehož funkcí je ovládání automatické
převodovky v nákladních
automobilech.

řením na technologie a procesy v budoucnu používané
pro zmíněné dílce.
„Zástupci švédské ﬁrmy
si mohli udělat obrázek o
technických
možnostech
výroby v Soběslavi a jejího
potenciálního postavení v
dodavatelském řetězci. Prohlídka provozu byla hodnocena velmi kladně. V případě
dalšího pozitivního vývoje a
objednání vzorkování přípravků budou následovat
asi čtyřměsíční přípravné
práce, jejichž výsledkem
budou vzorky obou dílců.
Pak by následovalo schvalování vzorků. Je to proces na
dlouhou trať, ale zároveň se
jedná pro naší společnost o
velký potenciál do budoucna,“ uzavřel Jiří Slíva.
•••
Společnost Scania byla
založena v roce 1891 v
Malmö. Zpočátku se zabývala výrobou nákladních
vagónů pro švédské státní
železnice a výrobou válcového hutního materiálu.
Od roku 1903 se věnuje
produkci nákladních automobilů. Scania, s hlavním
sídlem ve městě Södertäelje ve Švédsku, zaměstnává
celosvětově kolem 30 000
lidí. Je jedním z největších
výrobců nákladních automobilů, autobusů, lodních
a průmyslových motorů, s
rozvinutou sítí obchodních
zastoupení a opravářských
dílen po celém světě.
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Implementace nových informačních systémů pokračuje
Také ve třetím čtvrtletí letošního roku probíhá
implementace nových softwarů ve společnosti MOTOR JIKOV Group a.s. Jedná se o výměnu
stávajícího systému ERP (Enterprise Resource
Planning) Concorde za moderní produkt od
ﬁrmy Microsoft Dynamics AX (Axapta), implementaci softwaru Teamcenter pro podporu
konstrukční přípravy výroby, produkt PLM (Produkt Lifecycle Management) od ﬁrmy Siemens
(dodavatelem je ﬁrma Axiom) a software pro
podporu technologické přípravy výroby TPV
2000 od ﬁrmy TPV Group s.r.o.

Vladimír Kubeš
„V květnu letošního roku
byla dokončena a schválena
celková analýza procesů, na
jejímž základě nyní probíhá nastavování a ukotvení
komunikace mezi jednotlivými softwary. Do těchto
činností je v jednotlivých
týmech zapojena přibližně
stovka zaměstnanců holdin-

gu, kteří se aktivně podílejí na přípravných pracích.
Všechny činnosti související
s implementací nových softwarů kladou na zainteresované členy týmu zvýšené
nároky, protože se jedná
takzvaně o práci nad rámec
jejich běžných povinností a
kvalita je zde rozhodující
pro zdárný náběh práce v
nových systémech,“ informoval Vladimír Kubeš, ředitel divize Formy a vedoucí
týmu v rámci projektu SW
podpora řízení procesů ve
společnosti MOTOR JIKOV
Group a.s.
Z hlediska struktury práce
jsou největší nároky kladeny
na pracovníky technických
úseků, kde se v odděleních
konstrukcí všech divizí přechází na práci v CAD systému NX, dříve známý pod

názvem Unigraphix a v
technologiích bude využíván produkt TPV 2000.
„Celý systém je projektován tak, aby umožnil sdílení
a uchovávání technických
informací a znalostí mezi
zaměstnanci a aby bylo
možné relativně jednoduše tyto informace vyhledávat. To znamená, že
pokud dostane technolog
za úkol zpracovat například
technologický postup pro
konkrétní dílec, bude mít

možnost vyhledat v databázi technologické postupy
všech obdobných dílců, které se ve společnosti v minulosti vyráběly nebo vyrábějí.
Přínosem je zejména výrazné zvýšení produktivity
práce a eliminace možných
chyb,“ upřesnil Vladimír
Kubeš.
Aby bylo možné tyto principy uvést do aktivního života,
je nezbytné opravit všechna
starší data podle předem
nastavených a schválených

Zástupci ﬁrmy Axion proškolili ve dnech 1. a 2. října budoucí uživatele systému Teamcenter.

Záběry z výrobního úseku Jaderna, kde v rámci projektu Štíhlá výroba dochází k optimalizaci uspořádání prostor. Na snímcích zleva
doprava je vidět původní stav, mezistav a výsledný stav umístění beden s jádry.

Zahajujeme projekt Štíhlá výroba
Ve společnosti MOTOR JIKOV Slévárna litiny
a.s. v současné době probíhá ve spolupráci s
externí ﬁrmou projekt Štíhlá výroba, při kterém dochází k nastavení všech procesů tak, aby
byly minimalizovány činnosti nepřidávající přidanou hodnotu a odstraněno plýtvání. Projekt
bude postupně realizován i v ostatních společnostech skupiny MOTOR JIKOV GROUP.
„Nyní probíhá pilotní fáze
projektu na výrobním úseku
Jaderna společnosti MOTOR
JIKOV Slévárna litiny a.s.,
kde již první aktivity přinesly patnáctiprocentní snížení
pracnosti a snížení spotřeby
písku a energie. Také celková rozpracovanost jader se
snížila z původních 136 na
28 palet jader připravených
před výrobou,“ sdělil Zdeněk Prokopec, ředitel pro
strategický obchod.
V první fázi projektu byla
zpracována analýza současného stavu a zjištění

nejčastějších neefektivních
činností a důvodů plýtvání.
Identiﬁkovány byly například nadbytečná výroba,
kdy se do výroby zadává
větší množství materiálu,
protože se automaticky
předpokládá vysoká ztráta
při výrobě jader, dále například doba čekání na materiál a nástroje nebo uchovávání nadbytečně velkého
množství zásob, kdy bedny
naskládané okolo jaderny
překáží a musí se s nimi zbytečně manipulovat.
„Velkým problémem je také

principů. Pro tyto účely
byla v rámci společnosti
MOTOR JIKOV Group a.s.
vydána Metodika pro tvorbu názvů dílců a zpracována klasiﬁkační mapa s údaji
o použitých materiálech a
tvarových podrobnostech.
„Zaměstnanci technických
oddělení nyní doplňují atributy dle klasiﬁkační mapy
vybraných položek ve stávajícím systému ERP Concorde. Po doplnění budou
data přenesena do nových

přeprava k procesům a od
procesů. Jádra se v současné době sice nestěhují příliš
daleko, často ale dochází k
jejich přeskládávání a přesunům. V důsledku toho bedny s jádry takzvaně najezdí zbytečně velkou vzdálenost,“ řekl Radek Mach,
ředitel pro ekonomiku a IT.
Jako další negativum uvedl
Radek Mach především neefektivní uspořádání a organizaci pracoviště. Jestliže
chybí na pracovišti logistika,
obsluha strojů musí přecházet zbytečně daleko, moc
se ohýbat, a tak podobně.
Z těchto důvodů pak nezbývá dostatek času a energie
na vlastní práci, což vede k
vysoké zmetkovitosti celého výrobního procesu.
“Kromě výše zmíněných
důvodů je dále potřeba
zmínit také nevyužitou

kreativitu pracovníků, kdy
obsluha není zapojena do
návrhů práce a nemá možnost podílet se na zlepšování procesů. Je důležité
a velice přínosné umožnit
zaměstnancům směnových
týmů, aby se společně podíleli na řešení problémů, se
kterými se v práci potýkají
a umožnit jim vymyslet fungující řešení. To, že si lidé
mohou sami zvolit nejvhodnější řešení vede k tomu, že
se jím pak řídí a to právě
proto, že je to jejich řešení a
nejedná se o příkaz,“ dodal
Radek Mach.

softwarů a budou sloužit
jako znalostní základna pro
tvorbu konstrukční dokumentace a nových technologických postupů,“ řekl
Vladimír Kubeš a dodal, že
uvedené aktivity budou dle
harmonogramu dokončeny
do konce října. V listopadu
a prosinci projdou nové systémy procesem testování a
od 1.1. 2009 bude zahájen
jejich zkušební provoz.
Divize Formy společnosti
MOTOR JIKOV Fostron a.s.
byla vybrána pro pilotní
nastavení systému Teamcenter. V průběhu měsíce
září zde zástupci ﬁrmy Axiom, dodavatele Teamcentru pro společnost MOTOR
JIKOV Group a.s., provedli
základní nastavení tohoto softwaru a proškolili
budoucí uživatele.
„Od října probíhalo v naší
konstrukci testování a zkušební provoz systému Teamcenter. Po jeho doladění dojde k nasazení ve zbývajících
divizích holdingu. Důvodem
pro výběr divize Formy pro
pilotní nastavení byly více
než desetileté bohaté zkušenosti našich konstruktérů
s problematikou používání
elektronické 2D a 3D dokumentace,“ uzavřel Vladimír
Kubeš.

Představujeme
Řady zaměstnanců strojírenských a slévárenských společností skupiny MOTOR JIKOV
GROUP se v nedávné době rozšířily o nové
tváře. Posilami v managementu jsou:
Ing. Luděk Keist nastoupil na pozici výrobního manažera společnosti
MOTOR JIKOV Tlaková slévárna
a.s. Zastoupil tak Vladimíra Blechu,
který přešel do společnosti MOTOR
JIKOV Slévárna litiny a.s.
Ing. Tomáš Prášil nastoupil na pozici výrobního manažera v divizi Auto
společnosti MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. v Soběslavi a zastoupil
tak za Ing. Stanislava Vodrážku,
který odešel do důchodu.
Michal Němec nastoupil do obchodního úseku divize Auto společnosti
MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. v
Soběslavi již 1. 5. 2008, ale po dvou
měsících zkušební doby postoupil na
nově vytvořenou pozici manažera
pro prodej v této divizi.
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Spotřebitelé ocenili služby
jihočeských ﬁrem a podnikatelů
Dvacet
jihočeských
ﬁrem, které podnikají v oblasti služeb,
obdrželo cenu „Spokojený zákazník Jihočeského kraje za rok
2008“. Jedná se o
ocenění, které uděluje Sdružení českých
spotřebitelů na základě vlastních šetření i
návrhů místních samospráv. Na udělení této
ceny přitom letos přišly v Jihočeském kraji
návrhy pro 44 ﬁrem.
„Spokojenost
spotřebitele vnímáme jako nesmírně
důležitý faktor i pro rozvoj
cestovního ruchu, který je
pro Jihočeský kraj jednou
z priorit dalšího rozvoje.
Naši předci nám zanechali
úžasné památky, můžeme
se pyšnit krásnou a poměrně zachovalou krajinou, ale
pokud zde návštěvníkovi
nenabídneme i služby na
vysoké úrovni, nebude se k
nám již vracet,“ řekl jihočeský hejtman Jan Zahradník,
který převzal záštitu nad
vyhlášením letošních cen.
Ocenění Sdružení českých

V Protivíně slouží motoristům
nový most přes Blanici
Nový most začal sloužit motoristům v Protivíně. Vede
přes silnici III. třídy přes řeku Blanici a jeho investorem
byl Jihočeský kraj. Nový most, který je dlouhý 62 metrů,
přišel na 16 milionů korun a nahrazuje původní konstrukci z 19. století, která
byla ve velmi špatném stavu. Na jeho stavu se podepsaly i povodně před šesti lety. Oprava trvala půl
roku.
Jihočeský kraj spravuje celkem 1040 mostů, sto mostů se už podařilo opravit.
Z toho bylo 34 mostů, které poničily nebo strhly povodně v roce 2002. Poslední
povodňový most u Strunkovic nad Blanicí začne sloužit
v příštím týdnu, přičemž práce na něm dlouho blokovaly
nevyřešené majetkové vztahy.

Zveme vás v listopadu
do Jihočeského divadla
spotřebitelů vyjadřuje, že
ﬁrma, které bylo na dva
roky propůjčeno, trvale
poskytuje služby v oboru
svého podnikání v souladu
s očekáváním spotřebitele. Předpokládá se tedy, že
nejen naplňuje požadavky
dané právními předpisy,
ale při poskytování služeb

či uvádění výrobků na trh
dostatečně a srozumitelně
deklaruje jejich jakost a spolehlivost, nabízí je s odbornou úrovní, potřebnými
informacemi i s nezbytnou
ochotou.
„Těší mě, že i letos jsou na
seznamu oceněných jak větší a široké veřejnosti známé

ﬁrmy, tak i drobní podnikatelé z menších měst našeho
kraje. Je to důkaz, že hodnotitelé se nesoustřeďují
jen na centra regionu a že
všude lze na sebe upozornit kvalitní prací a vzornými
službami ku spokojenosti zákazníků,“ dodal Jan
Zahradník.

1. 11.
4. 11.
5. 11.
6. 11.
7. 11.
8. 11.
13. 11.
14. 11.
15. 11.
18. 11.
19. 11.
20. 11.

Centrum Arpida slaví 15 let své činnosti
Českobudějovické Centrum Arpida, jediné zařízení svého druhu v Jihočeském kraji, oslavilo
v pátek 24. října 15. výročí zahájení činnosti
a zároveň 18 let od položení základního kamene.
Od Jihočeského kraje získalo centrum z dotačního titulu ministerstva práce a sociálních věcí na svůj provoz
v letošním roce téměř 3,5
mil. Kč. Dotace přitom byly
poskytnuty na pět sociálních
služeb z oblasti péče a prevence. Jedná se například o
Denní stacionář pro děti a
mládež s těžkým tělesným a
kombinovaným postižením,
Sociálně terapeutické dílny
v Dětském centru Arpida
a Dětské centrum Arpida
– modelové cvičné bydlení.
Náklady na provoz centra
činí v letošním roce přibližně 32 mil. Kč.

V letošním roce Dětské centrum Arpida skončilo jako
odborné zařízení společnosti Arpida a transformovalo
se do občanského sdružení
ARPIDA, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním
postižením, o.s.
Dětské centrum Arpida je
nestátní nezisková organizace pracující na bázi

občanského sdružení a
obecně prospěšné společnosti. Zajišťuje dlouhodobou komplexní péči dětem,
mládeži a mladým dospělým
s tělesným (motorickým) a
kombinovaným postižením
( nejčastěji se jedná o různé
formy DMO) v duchu uceleného systému rehabilitace.
Jeho základním zaměřením
je poskytovat rodinám, které pečují o osobu se zdravotním postižením, účinnou
pomoc a podporu ve všech
fázích života této rodiny. To
zahrnuje především časnou
péči, předškolní a školní
začlenění dítěte, zájmovou
činnost, komplexní rehabilitaci i nalezení životního
uplatnění a optimálního
začlenění do společnosti.
Denně centrum navštěvuje
denně 130 klientů z regio-

nu jižních Čech, k tomu pak
ještě ročně 2000 ambulantních klientů z celé ČR. Největší část zaměstnanců tvoří
speciální pedagogové společně s osobními asistenty a
fyzioterapeuty.
Dětské centrum ARPIDA se
stalo za 13 let své existence modelovým zařízením v
rámci ČR, jež je šíří a kvalitou poskytovaných služeb
srovnatelné s obdobnými
zařízeními ve vyspělých
zemích. Podařilo se mu
dosáhnout mnoha úspěchů ve zdravotní, sociální
i výchovně vzdělávací péči
a to nejen v rámci ČR, ale
také na mezinárodní úrovni
– např. 2. místo ve světové
soutěži World Children´s
Picture Contest v Japonsku
v r. 2004.

Mládež Rakousko-Česko v roce 2020,
projektová soutěž pro mladé
Rakousko-Česko v roce 2020 - Vize pro společnou budoucnost v srdci Evropy. Pod tímto
názvem je připravena projektová soutěž pro
mládež, které je určena projektovým týmům
škol z Jihočeského a Jihomoravského kraje,
kraje Vysočina a Dolních Rakous.
„Soutěžit se bude ve dvou
věkových kategoriích, kterými jsou druhý stupeň
základní školy a příslušné
ročníky víceletých gymnázií
a pak středoškolská mlá-
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dež,“ říká Marie Hrdinová,
radní pro školství, mládež a
tělovýchovu, která převzala
za Jihočeský kraj nad soutěží záštitu.
Každý přihlášený projekt

má být vyrovnáním s tématem Rakousko-Česko v roce
2020, konkrétně má přinést
představy mladých lidí o
společné budoucnosti v srdci Evropy. V každém z krajů
a ve spolkové zemi Dolní
Rakousy bude vybráno pět
nejlepších prací z každé
kategorie, které postoupí
do závěrečného celkového
hodnocení. Lhůta pro podání projektů je 30. leden

2009, vítězné práce budou
vyhlášeny v dubnu příštího roku, přičemž ty, které
obsadí 1. až 3. místo, obdrží
ceny v celkové hodnotě 5
250 EUR.
Veškeré informace, podmínky pro účast a další
podrobnosti jsou na www.
jugend-ok.at, http://mladez.
kr-vysocina.cz, www.krajjihocesky.cz a http://www.
jmdeti.cz.

21. 11.
22. 11.
24. 11.
25. 11.
26. 11.
27. 11.
28. 11.

Mam´zelle Nitouche - opereta
Osiřelý západ – ostrá komedie
Nože ve slepicích - hra
Nebezpečné vztahy - hra
Malá noční Mozartiana - balet
Testosteron - hra
Pýcha a předsudek – romantická komedie
Pýcha a předsudek – romantická komedie
Donaha! –
muzikálový hit
Osiřelý západ –
ostrá komedie
Saturnin –
poetická komedie
Muž sedmi sester –
erotická groteska
Nebezpečné vztahy -hra
Rád to někdo horké? - komedie
Lest a láska –
bláznivé televizní natáčení komické opery
Pýcha a předsudek – romantická komedie
Pýcha a předsudek – romantická komedie
Malá noční Mozartiana – balet
Malá noční Mozartiana – balet

Nezmaři dostali od hejtmana
medaili i dort se 30 svíčkami
Stříbrnou pamětní medaili Jihočeského kraje a dort se
třiceti svíčkami předal jihočeský hejtman Jan Zahradník členům skupiny Nezmaři. Počet svíček na dortu nebyl náhodný, protože tato folková skupina letos slaví třicet let svého účinkování.
„Při ohlédnutí se za tím, co jste dosud dokázali a jak jste
své fanoušky oslovili, lze bezesporu říct, že jste nejen
jihočeským, ale zcela jistě i českým kulturním bohatstvím,“ uvedl Jan Zahradník.
Nezmaři vznikli v roce 1978. Vystupují ve složení Pavel
Zajíc, Tonda Hlaváč, Pavel Jim Drengubák a Šárka Benetková. Pro jejich hudbu je typický vícehlasý vokál s doprovodem akustických nástrojů, v repertoáru mají vlastní písně i světovou folkovou klasiku.
V rámci letošních oslav kulatého výročí chystají Nezmaři
pro posluchače muzikantský bonbonek. „Třetího prosince budeme hrát v Jihočeském divadle,“ prozradil Pavel
Jim Drengubák.

Strana 6

- PERSONALISTIKA

MOTOR JIKOV Group a.s.
Skupina jihoèeských strojírenských
a slévárenských podnikù

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

ZÁŘÍ, ŘÍJEN 2008

Podzim byl plný
vzdělávacích akcí
Také na období podzimních měsíců připravilo personální oddělení společnosti MOTOR JIKOV Group a.s. pro
zaměstnance celý soubor školení.
„Proběhla například čtyři školení v oblasti jakosti,
zaměřená na ISO 9001, ISO TS 16949, ISO 14001, rozdíl
požadavků ISO 9000 a automobilových norem, vazby
mezi systémy jakosti ISO 9001 a ISO 14001. Dalšími tématy byly technika a psychologie auditu, metody zlepšování jakosti a ručení za výrobek a školení v oblasti SPC,
zaměřené na konkrétní případové studie,“ sdělila Pavlína Stifterová, specialista pro rozvoj lidských zdrojů, která školení ve společnosti organizuje.

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

Studenti navštívili slévárnu litiny
Společnost MOTOR JIKOV
Group a.s. spolupracujeme se školami a pravidelně
pořádá pro žáky různé akce
a návštěvy provozů všech
svých společností a divizí.
Také na začátku letošního
školního roku (9. října) proběhla v prostorách MOTOR
JIKOV Group a.s. školní

exkurze. Tentokrát navštívili ﬁrmu studenti druhého ročníku SPŠ Strakonice,
oboru strojírenství.
„Exkurze byla zaměřena
dle přání studentů a jejich
vyučujících na oblast slévárenství, kterou právě tito
studenti aktuálně probírají
ve škola. Exkurze měla za
cíl pomoci studentům přiblížit tento obor
a propojit teorii při hodinách
ve škole s praxí v provozu,“
řekla Eva Chocholová, specialista na rozvoj
lidských zdrojů
společnosti
MOTOR JIKOV
Group a.s.
Studenti si pod
odborným
do
hledem
prošli
provozy společností
MOTOR
JIKOV Tlaková
slévárna
a.s.

a MOTOR JIKOV Slévárna
litiny a.s. Seznámili se s faktickou náplní slévárenských
oborů, například s výrobním
procesem šedé litiny.
„Spolupráci
se
školami
bereme velice vážně. Máme
snahu získávat pro naše
společnosti lidi, kteří mají o
práci ve strojírenských a slévárenských oborech skutečný zájem. Proto jsme i tentokrát seznámili studenty s

nabídkou našich společností
a možnostmi pracovního
uplatnění. V případě zájmu
o spolupráci a zodpovězení
jakýchkoliv dalších otázek,
které je budou zajímat se
mohou studenti kdykoliv
obrátit na personální oddělení naší společnosti. Stejně
tak, když projeví zájem o
návštěvu dalších provozních
úseků,“ dodala Eva Chocholová.

Školení se zúčastnili zaměstnanci oddělení jakosti všech
společností holdingu, pod vedením školitele, který zná
velice dobře jak legislativu, tak také problematiku a
potřeby společnosti MOTOR JIKOV Group a.s. Ve společnosti se dále uskutečnila dvě školení zaměstnanců o
požární ochraně ve společnostech MOTOR JIKOV Slévárna litiny a.s. a MOTOR JIKOV Tlaková slévárna a.s.
„Zorganizovali jsme také dvoudenní setkání ředitelů
divizí, průřezových ředitelů a managementu společností
MOTOR JIKOV GROUP. Zde se sešlo dvaatřicet vedoucích
pracovníků v čele s generálním ředitelem. Součástí programu byly outdoorové aktivity, jejichž cílem je rozvoj
týmové spolupráce, zlepšení komunikace, důvěry, sebepoznání i poznání kolegů, řešení problémových situací,
zvýšení motivace a aktivního odpočinku,“ řekla Pavlína
Stifterová.
V říjnu se uskutečnila další tři školení zaměstnanců o
požární ochraně, tentokrát pro zaměstnance společností
MOTOR JIKOV Fostron a.s. a MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. se sídly v Jindřichově Hradci a Soběslavi. Školení
proběhla pod vedením požárního technika, v souladu se
Zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a Vyhláškou
č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru.

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH PRACOVNÍCH MÍST
SKUPINY STROJÍRENSKÝCH A SLÉVÁRENSKÝCH
AKCIOVÝCH SPOLEČNOSTÍ MOTOR JIKOV GROUP a.s.
MOTOR JIKOV Strojírenská a.s., lokalita Soběslav
mistr výroby, mechanik, seřizovač a programátor CNC strojů, obráběč kovů – obsluha CNC stroje, frézař, soustružník
kovů
kontakt: pí. Janoušková, tel.: 381 504 105, e-mail: ijanouskova@mjs.cz,
popř. sl. Strnadová, tel.: 724 964 506, e-mail: pstrnadova@mjgroup.cz
•
MOTOR JIKOV Strojírenská a.s., lokalita Jindřichův Hradec
pracovník do řízení jakosti, mistr výroby, konstruktér
kontakt: pí. Kubů, tel.: 384 340 227, e-mail: mkubu@mjs.cz
•
MOTOR JIKOV Strojírenská a.s., lokalita Č. Budějovice
strojírenský dělník – obsluha linky
kontakt: pí. Strnadová, tel.: 724 964 506, e-mail: pstrnadova@mjgroup.cz,
•
MOTOR JIKOV Fostron a.s., České Budějovice
obráběč kovů-frézař, brusič, soustružník, obsluha obráběcího centra, nástrojař
kontakt: pí. Strnadová, tel.: 724 964 506, e-mail: pstrnadova@mjgroup.cz

„Na závěr října jsme připravili další kola diagnosticko
vzdělávacího programu pro střední management, tentokrát zaměřená na rozvoj osobnostního potenciálu a
uvědomění si role jedince v týmu,“ doplnila Pavlína Stifterová a dodala, že v současné době probíhá plánování
vzdělávacích akcí na rok 2009.
Uzávěrka tohoto čísla byla v pátek 31. října 2008.

MJG

Noviny společnosti MOTOR JIKOV Group a.s. České Budějovice
Ročník XII.
VYDAVATEL: Vedení společnosti MOTOR JIKOV Group a.s.
REDAKTORKA: Bohdana Mrkáčková, Agentura Komunik
ADRESA REDAKCE: Kněžskodvorská 2277/26, 370 04 České Budějovice,
tel.: 721 728 054
TECHNICKÁ PŘÍPRAVA: FP Print, s.r.o., České Budějovice
TISK: TYPODESIGN, s.r.o., České Budějovice

Podávání novinových zásilek povoleno s.p. Česká pošta, ředitelstvím odštěpného
závodu jižní Čechy v Českých Budějovicích, číslo: 5/2002 ze dne 3. ledna 2002.

