Nexen Tire nabírá zaměstnance – zájem o práci
u předního světového výrobce pneumatik je velký
(Praha, Chomutov - 2. března 2018) – Přední světový výrobce pneumatik Nexen Tire, který staví
svůj nejmodernější závod v žateckém Trianglu, uspořádal svou první skupinovou náborovou
akci v divadle v Chomutově. Ta navazuje na dosavadní náborové aktivity, které společnost
realizuje od prosince 2017. Celkem se podařilo díky této akci z lokalit kolem Žatce a dalších
měst získat více než 800 životopisů od více než 1000 účastníků akce. Do konce roku 2018
plánuje Nexen Tire zaměstnat v závodu kolem 500 pracovníků. Další pak v následujících letech.
Jihokorejská společnost Nexen Tire chce novou výrobní linku v žatecké zóně Triangl otevřít do
konce roku 2018. Půjde zároveň o vůbec první továrnu Nexen Tire v Evropě. Práci v ní najde až
1500 mechaniků, seřizovačů, nástrojářů a dalších specialistů pro její provoz.
„S náborem jsme začali už v prosinci 2017. Během letošního roku zaměstnáme prvních 500
pracovníků, pro které máme připravenou řadu benefitů. Zájemců už nyní, po první náborové akci,
máme ale mnohem víc – vybíráme z více než 800 životopisů. O práci v Nexen Tire je velký zájem.
Šanci má u nás díky zaškolování prakticky každý uchazeč,“ dodává Linda Kostrůnková z Nexen Tire.
Náborové akce již společnost provádí od prosince 2017. První skupinová náborová akce proběhla
toto úterý v příjemných prostorách městského divadla v Chomutově. Nexen Tire zájemcům o
práci zajistil dopravu na místo speciálními autobusy, které projížděly Mostem, Žatcem,
Rakovníkem nebo Litvínovem. Na programu byly kromě pracovních pohovorů také prezentace
současných zaměstnanců Nexen Tire ze školení v Jižní Koreji, nebo představení historie a zázemí
společnosti.
###
O společnosti Nexen Tire
Jihokorejská společnost, založená v roce 1942, je světovým výrobcem pneumatik se sídlem
v Jangsanu v provincii Jižní Kjongsang a v Soulu. Společnost patří mezi nejrychleji rostoucí
výrobce pneumatik na světě. Má 491 obchodních zastoupení ve 141 zemích na celém světě (stav
v červenci 2015) a tři výrobní závody – dva v Koreji (Jangsan a Changnyeong) a jeden v Číně
(Čching-tao). V roce 2018 uvede v Žatci v České republice do provozu svůj čtvrtý závod.
Společnost Nexen Tire vyrábí pneumatiky s vyspělou technologií a špičkovým designem pro
osobní vozidla, SUV a lehké nákladní automobily. Zaměřuje se především na pneumatiky UHP
(vysoce výkonné pneumatiky), u nichž se uplatňují vyspělé technologie. Své výrobky dodává jako
originální díly pro řadu světových výrobců automobilů. V roce 2014 společnost jako první výrobce
pneumatik na světě získala čtyři nejprestižnější ceny za design. Více informací naleznete na webu
http://www.nexentire.com.
Kontakt po sdělovací prostředky
Jan Piskáček
Mobil: +420 605 228 917
E-mail: jan.piskacek@ogilvy.com

