TISKOVÁ ZPRÁVA

Praha, 17. července 2017

Na pracovní zaškolení do jihokorejské továrny NEXEN Tire
odcestovala první skupina českých zaměstnanců
Další skupina 24 pracovníků se na stáž připravuje na podzim tohoto roku
První skupina 23 českých pracovníků závodu NEXEN Tire odcestovala do jihokorejské
továrny v Changnyeongu. V rámci tříměsíčního školicího programu se zde seznamuje
s výrobním procesem a vyzkouší si pracovní úkony, které se týkají zajištění
bezproblémového provozu a údržby. NEXEN Tire již obdržel stavební povolení a zahájil
výstavbu moderního závodu v průmyslové zóně Triangle. První pneumatiky budou
z výrobní linky závodu NEXEN Tire v Žatci sjíždět ve druhé polovině příštího roku. Do
konce roku 2018 v závodu najde práci přes 500 zaměstnanců. Postupně by se počet
zaměstnanců mohl vyšplhat na konečných 1500.
„První skupina 23 nových kolegů z oddělení údržby odcestovala do Jižní Koreje. Budou
se školit přímo v továrně NEXEN Tire. Nejdříve se budou seznamovat s výrobním procesem,
pak se rozdělí na jednotlivá oddělení, za něž budou v novém žateckém závodě zodpovídat,“
řekla Linda Kostrůnková, personální manažerka společnosti NEXEN Tire a dodává:
„Na tuto skupinu bude na podzim navazovat další v počtu 24 kolegů, tentokrát z oddělení
výroby, výrobních technologií, kvality a výzkumu a vývoje.“
Nábor do žateckého závodu byl spuštěn v lednu tohoto roku. NEXEN Tire v první fázi hledal
zaměstnance na manažerské posty do podpůrných oddělení a technické specialisty z oblasti
údržby výrobních a nevýrobních strojů a zařízení. „Nyní hledáme nové kolegy na pozice
týmových vedoucích v odděleních výroby, výrobních technologií a kvality. Zároveň s tím
hledáme vhodné kandidáty do týmu výzkumu a vývoje s vysokoškolským vzděláním, kteří
se zaměřují na strojní mechaniku a chemii,“ uzavírá Linda Kostrůnková.
Společnost nabízí uchazečům jedinečnou příležitost pracovat s nejmodernějšími
technologiemi, možnost podílet se na kompletní výrobě pneumatiky (od namíchání směsí
až po výstupní kontrolu). Jedním z pracovníků, kteří jsou aktuálně na pracovní stáži v Jižní
Koreji, je také týmový vedoucí v údržbě Tomáš Lébr. „Mým budoucím působištěm bude údržba
distribučního systému velmi vysokého napětí a vysokého napětí. V Jižní Koreji se školím právě
v této oblasti a zkušenosti využiji v novém závodě v Čechách,“ popisuje svoji budoucí roli
Tomáš Lébr. Dodává: „V Koreji panuje na pracovišti velká disciplína, loajalita a vzájemný
respekt.“
Společnost NEXEN Tire připravuje na následující měsíce rozsáhlou náborovou kampaň.
Například na webových stránkách společnosti NEXEN Tire již byla spuštěna samostatná
sekce volných míst, kde kandidáti naleznou seznam všech vypsaných pozic. Více informací
je k dispozici na adrese nexentireczech.cz/volna-mista.

TISKOVÁ ZPRÁVA
O SPOLEČNOSTI NEXEN TIRE
NEXEN Tire patří mezi největší světové výrobce pneumatik. Společnost byla založena v roce 1942, sídlí
v jihokorejském Jangsanu a Soulu. NEXEN Tire působí ve 130 světových zemích a výrobu pneumatik
pro ni aktuálně zajišťují dva průmyslové závody v Koreji a jeden v Číně. Do Ústeckého kraje společnost
NEXEN Tire přináší jeden z největších investičních záměrů za poslední roky. Projekt výstavby se stane
třetí největší zahraniční investicí v Česku a zařadí se po bok automobilek Hyundai a TPCA.
V průmyslové zóně Triangle vybuduje první závod na výrobu pneumatik pro osobní a lehká nákladní
vozidla mimo Asii. Rozsáhlý výrobní objekt, jehož stavba začala v dubnu tohoto roku, do pěti let
zaměstná až 1500 lidí.
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