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Burza práce a vzdělání
v Olomouci 2017





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

Vám všem je určen tento katalog společností, které se 
prezentovaly na Burze práce a vzdělání v Olomouci 
dne 17. října 2017. Jedná se bez  nadsázky 
o  nejvýznamnější zaměstnavatele v  Olomouckém 

kraji – vždyť jedním z  hlavních kritérií pro možnost zúčastnit se burzy byla 
velikostní hranice 100 zaměstnanců. 

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

Přeji všem žákům základních škol, aby si vybrali takový obor studia, který jim 
přinese nejen radost z  poznání, ale v  budoucnu i  zajímavé a  dobře placené 
zaměstnání. Stávajícím studentům středních a  vysokých škol přeji úspěšné 
dokončení studia a  perspektivní pracovní uplatnění. Podobně i  zájemcům 
o zaměstnání přeji mnoho úspěchů při hledání práce. Věřím, že Vám všem bude 
tato informační příručka dobrým pomocníkem. Řadu důležitých informací 
k výběru studijního nebo učebního oboru nebo ke stážím, exkurzím a stipendiím 
u zaměstnavatelů najdete na webu Burzy práce a vzdělání (www.burzapav.cz). 
Databázi volných míst z celé České republiky naleznete zase na Integrovaném 
portálu MPSV (www.portal.mpsv.cz).

Děkuji společnostem Koyo Bearings Česká republika s.r.o., PAPCEL, a.s. a M.L.S. 
Holice, spol. s r.o. za fi nanční příspěvek na tisk tohoto katalogu.

Ing. Jiří Šabata, ředitel
 Krajské pobočky ÚP ČR v Olomouci
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ABO valve, s.r.o.

 Sídlo: Olomouc, Dalimilova 54
 Zaměření: Průmyslové armatury
 Web: www.abovalve.com

Jsme výrobní společnost s  mnohaletou zkušeností a  unikátním know-how 
v oblasti uzavíracích a zpětných klapek pro všeobecné a průmyslové využití. 
Nabízíme široký sortiment výrobků pro specifi cké aplikace, který tvoří centrické 
klapky, klapky s  dvojitou a  trojitou excentricitou, nožová šoupátka, kulové 
kohouty a bezpečnostní klapky pro nejnáročnější aplikace. Prostřednictvím sítě 
poboček zajišťujeme export výrobků a služeb do více než 50 zemí světa.

ADM Prague s.r.o.

 Pracoviště: Olomouc, Hamerská 50
 Sídlo: Praha, Lomnického 9
 Zaměření: Potravinářství
 Web: www.adm.com

ADM Prague s.r.o. v  Olomouci je jedním z  největších dodavatelů jedlých 
rostlinných olejů v  České republice. Naše produkty míří k  různým 
průmyslovým výrobcům fi nálních produktů jako balené oleje v  lahvích, 
majonézy, saláty, smažené a fritované výrobky a celé řady dalších.

Ahold Czech Republic, a.s.

 Pracoviště: Pobočky v Olomouckém kraji
 Sídlo: Praha, Radlická 117
 Zaměření: Maloobchod
 Web: www.albert.cz

Značka Albert spadá pod maloobchodní společnost AHOLD Czech 
Republic,  a.s., která byla založena v  květnu 1991 pod jménem Euronova. 
Nyní provozuje 331 prodejen a zaměstnává zhruba 17 000 lidí.
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ALPER a.s.

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

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

ALW INDUSTRY, s.r.o.

 Sídlo: Olomouc, U panelárny 594
 Zaměření: Strojírenství
 Web: www.alw.cz

Jsme česká stabilní strojírenská fi rma s moderní technologií a perspektivou 
v  automobilovém průmyslu, působící na  trhu 23 let. V  současné době 
zaměstnáváme přes 480 lidí.

AVL Moravia s.r.o.

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

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

 Pracoviště: Hněvotín 410
 Sídlo: Letohrad, Živnostenská 858
 Zaměření: Potravinářství
 Web: www.bapa.cz

Přední výrobce chlazených hotových jídel, baget a sendvičů. Hlavním cílem 
společnosti je spokojený zákazník.

Behr Bircher Cellpack BBC Czech s.r.o.

 Pracoviště: Hranice, Tovární 2147
 Sídlo: Valašské Meziříčí, Zašovská 877
 Zaměření: Průmyslová automatizace
 Web: www.bircher.cz

Nabízíme komplexní řešení v  oblasti výroby řídících systémů 
– od poradenství, přes engineering, výrobu rozvodných skříní až po uvádění 
kompletních výrobních zařízení do provozu. To vše v nejvyšší možné kvalitě 
za pomoci nadstandardně vyškoleného profesionálního týmu odborníků, 
s  přísnými požadavky na  čistotu pracovního prostředí a  za použití 
nejmodernějších technologií.

Česká pošta, s.p.

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

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

 Pracoviště: Olomouc CITY, Pražská 255/41
 Sídlo: Praha, Křižíkova 34
 Zaměření: Maloobchod s elektronikou
 Web: www.datart.cz

DATART je přední maloobchodní prodejce zaměřený na spotřební 
elektroniku, působící na trhu přes 25 let. DATART provozuje více než čtyři 
desítky kamenných prodejen v ČR a SR a je unikátním spojením rychlého 
nákupu na e-shopu a osobního přístupu na prodejnách. Společnost se stále 
rozvíjí a jejím posláním je co nejlepší péče o zákazníky. V DATARTU najdou 
uplatnění všichni, kteří touží po prostředí podporující rozvoj lidí a  jejich 
profesní růst. Na věk ani dosavadní zkušenosti nehledíme.

Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

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

Naše jedinečnost spočívá v péči o cestující v podobě 100 % nízkopodlažních 
autobusů, téměř 60 % nízkopodlažních tramvají a  informačních panelů, 
které informují o příjezdech spojů.

DT Mostárna, a.s.

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

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

 Sídlo: Lutín, Jana Sigmunda 300
 Zaměření: Strojírenství
 Web: www.edwardsvacuum.com

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

EXCALIBUR ARMY spol. s r.o.

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

Nabízíme mnoho typů vojenských vozidel, zbraňových systémů 
a  munice, k  nimž zabezpečujeme kompletní servis – náhradní díly, 
opravy i  modernizace. Většinu vozidel vyrábíme vlastními silami 
a  prostředky, stejně jako množství druhů náhradních dílů. Vojenská 
technika nás baví, přidejte se k nám i Vy!

ExlService Czech Republic, s.r.o.

 Sídlo: Olomouc, Kosmonautů 8
 Zaměření: Administrativní činnost pro logistiku
 Web: www.exlservice.com

Nabízíme možnost nastartování pracovní kariéry absolventům bez praxe. 
Každodenní využití angličtiny v komunikaci s rodilými mluvčími.
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GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.

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

Jsme ryze česká stavební společnost a  již 27 let měníme přítomnost 
v  budoucnost realizací netradiční a  designové bytové a  administrativní 
výstavby, výstavbou nových výrobních prostor či obchodních a zábavních 
center v ČR a na Slovensku. Se svými cca pěti sty kmenovými zaměstnanci 
patříme ke špičkám v  oboru pozemního stavitelství. Pojďte stavět 
budoucnost s námi!

Globus ČR, k.s.

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

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

HELLA AUTOTECHNIK NOVA, s.r.o.

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

Vyvíjíme a  vyrábíme osvětlovací techniku a  elektroniku pro významné 
automobilky jako je VW, Škoda, Mercedes, Daimler, Audi apod.
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Honeywell Aerospace Olomouc s.r.o.

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

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

HOPI s.r.o.

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

HOPI je rodinná fi rma, založená v roce 1992 panem Františkem Piškaninem. 
Přirozeným růstem a  tvorbou vlastního know-how se společnost HOPI 
stala jednou z  nejvýznamnějších logistických fi rem ve  středoevropském 
regionu. Aktivní logistikou reaguje na požadavky trhu se silným důrazem 
na environmentálně orientovaný přístup.

HŽP a.s.

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

Jsme předním evropským výrobcem šroubových, listových a parabolických 
pružin pro automobilový a  železniční průmysl. HŽP a.s. je česká fi rma 
s tradicí výroby pružin již více než 65 let.
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Kaufl and Česká republika v.o.s.

 Pracoviště: Pobočky v Olomouckém kraji
 Sídlo: Praha, Bělohorská 203
 Zaměření: Maloobchod
 Web: www.kaufl and.cz

Jsme stabilní fi rma, která si dlouhodobě udržuje silnou pozici na trhu: patří 
nám přední místa na  žebříčku retailu v  evropském i  světovém měřítku. 
Máme  více jak 18 tisíc zaměstnanců a  neustále rosteme. U  nás můžete 
i  vy  kariérně růst. Jsme mezinárodní fi rmou přítomnou v  sedmi státech 
Evropy. U nás uplatníte a zdokonalíte své jazykové dovednosti.

Kendrion (Prostějov) s.r.o.

 Sídlo: Prostějov, Průmyslová 10
 Zaměření: Elektrotechnika
 Web: www.kendrion.com

Společnost Kendrion (Prostějov), s.r.o. je jedním z předních celosvětových 
výrobců elektromagnetických systémů a  komponentů pro automotive 
a průmyslové aplikace.

Koyo Bearings Česká republika s.r.o.

 Sídlo: Olomouc Bystrovany, Pavelkova 235/5
 Zaměření: Strojírenství
 Web: www.koyobearings.cz

Věděli jste, že:
– Koyo získalo již 6× ocenění Zaměstnavatel Olomouckého kraje, ocenění 

Odpovědná fi rma roku 2016 v ČR a ocenění Společnost přátelská rodině?
– Ložiska Koyo se točí ve špičkových vozech Jaguar, Ferrari, Volvo a další?
– Od počátku působení jsme vyrobili již 180 000 000 ložisek?

Přijďte do závodu Koyo na pohovor a získáte další zajímavé informace!
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KP – KOPRO s.r.o.

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

Naší předností je, že pružně reagujeme v rámci dodavatelsko-odběratelských 
vztahů. Pečujeme o své zaměstnance i zákazníky.

Lázně Slatinice a.s.

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

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

Lidl Česká republika v.o.s.

 Pracoviště: Pobočky v Olomouckém kraji
 Sídlo: Praha, Nárožní 11
 Zaměření: Maloobchod
 Web: www.lidl.cz

Jsme ambiciózní a  našim zákazníkům nabízíme kvalitu za  nejlepší cenu. 
Především díky tomu, jací jsme: efektivní, dynamičtí, féroví a lidští.
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M.L.S. Holice, spol. s r.o.

 Sídlo: Olomouc-Holice, Sladkovského 43
 Zaměření: Elektrotechnika
 Web: www.nidecautomation.com

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

MAFRA, a.s.

 Pracoviště: Olomouc, Pavelkova 7
 Sídlo: Praha, Karla Engliše 11
 Zaměření: Polygrafi e
 Web: www.mafra.cz

Tiskárny Mafraprint jsou součástí mediální skupiny MAFRA, což je silná, 
stabilní a sebevědomá společnost se suverénním postavením na mediálním 
trhu. Díky svému širokému portfoliu produktů, projektů a  služeb nabízí 
pestrou paletu volných pozic a příjemné pracovní prostředí.

MAIER CZ, s.r.o.

 Sídlo: Prostějov, Průmyslová 14
 Zaměření: Plastikářská výroba
 Web: www.maier.es

Firma Maier CZ je předním výrobcem plastových komponentů 
pro  automobilový průmysl. Výroba se zaměřuje na lisování, lakování 
a chromování exteriérových a interiérových komponentů.



14

MAKOVEC a.s.

 Sídlo: Prostějov, nám. T. G. Masaryka 23
 Zaměření: Potravinářství
 Web: www.makovec.cz

Firma Makovec a.s. se zabývá zpracováním masa a  výrobou uzenářských 
produktů. Jsme ryze českým rodinným podnikem působícím na  českém 
trhu již 26 let.

Meopta – optika, s.r.o.

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

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

Miele technika s.r.o.

 Sídlo: Uničov, Šumperská 1348
 Zaměření: Výroba elektrických spotřebičů
 Web: www.miele.cz

Německá společnost Miele patří od roku 1899 mezi nejvýznamnější 
výrobce špičkových spotřebičů pro domácnost a  průmyslové využití. 
Miele  je  synonymem myšlení a  jednání s  výhledem na  budoucnost, 
kontinuity hodnot a  cílů, partnerského chování vůči zákazníkům 
a dodavatelům a fi remní kultury orientované na spolupracovníky.
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Montáže Přerov a.s.

 Sídlo: Přerov, 9. května 119
 Zaměření: Strojírenství
 Web: www.montaze.cz

Můžeme se pyšnit více jak šedesátiletou působností na trhu, působností 
v celosvětovém měřítku, zahrnující Evropu i USA.

MONTIX, a.s.

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

Jsme dynamicky se rozvíjející společnost s novými, moderními technologiemi. 
Velký důraz klademe na inovativní přístup a rozvoj zaměstnanců.

MUBEA – HZP s.r.o.

 Sídlo: Prostějov, Dolní 100
 Zaměření: Automobilový průmysl
 Web: www.mubea.com

Mubea je nejvýznamnějším zaměstnavatelem na Prostějovsku. Patříme mezi 
největší výrobce autokomponent se specifi ckým know-how zaměřeným 
na snižování hmotnosti automobilů. Dodáváme všem význačným světovým 
výrobcům.
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Nagel Česko s.r.o.

 Pracoviště: Olomouc-Hněvotín
 Sídlo: Říčany, Zděbradská 68
 Zaměření: Doprava/Skladování
 Web: www.nagel-group.com

Jsme specialisté na  logistiku potravin, zajišťujeme komplexní logistické 
služby. Jsme německá rodinná fi rma s dlouholetou tradicí.

Nestlé Česko s.r.o.

 Pracoviště: Olomouc-Hodolany,
 Holešov-Všetuly
 Sídlo: Praha, Mezi vodami 31
 Zaměření: Potravinářství
 Web: www.nestle.cz

Jsme největší potravinářská společnost na světě a  jedním z  největších 
zaměstnavatelů v regionu. Možnost profesního uplatnění nabízíme v našich 
závodech Zora Olomouc a Sfi nx Holešov. Nestlé – různorodost chutí!

OLTIS Group a.s.

 Sídlo: Olomouc, Dr. Milady Horákové 27a
 Zaměření: Informatika
 Web: www.oltisgroup.cz

Společnost OLTIS Group a.s. působí na trhu informačních a komunikačních 
technologií jako integrátor informačních systémů podporujících všechny 
procesy a segmenty železniční dopravy – a to od datové základny a číselníků 
přes softwarovou podporu řízení provozu, nákladní a  osobní dopravy, 
až po informační systémy podporující management železniční dopravy.
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PANAV, a.s.

 Sídlo: Senice na Hané, Nádražní 212
 Zaměření: Strojírenství
 Web: www.panav.cz

Společnost PANAV, a.s. je jedním z  největších výrobců přívěsů a  návěsů 
v České republice.

PAPCEL, a.s.

 Sídlo: Litovel, Uničovská 132/19
 Zaměření: Strojírenství
 Web: www.papcel.cz

Jedinečný produkt, know-how, realizace významných projektů v zahraničí, 
to vše je fi rma PAPCEL, a.s. Patříme mezi světovou špičku ve svém oboru 
a stále rosteme.

Policie České republiky,
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje

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

Chcete si splnit svůj sen? Jste občan České republiky starší 18 let? Máte 
smysl pro spravedlnost a  férovost? Jste fyzicky zdatný a  psychicky 
odolný? Jste  trestně bezúhonný? Máte minimálně středoškolské vzdělání 
s maturitou? Pak hledáme právě Vás.
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Remarkplast GROUP a.s.

 Sídlo: Bohuslavice 123
 Zaměření: Plastikářská výroba
 Web: www.remarkplast.cz

Společnost Remarkplast GROUP a.s. patří od roku 1994 mezi nejvýznamnější 
výrobce compoundů, re-compoundů a  regranulátů. Spolupracujeme 
s největšími výrobci technických výlisků v automobilovém, strojírenském, 
elektrotechnickém a spotřebním průmyslu.

Robertshaw s.r.o.

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

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

Senior Flexonics Czech s.r.o.

 Sídlo: Olomouc, Průmyslová 9
 Zaměření: Automobilový průmysl
 Web: www.seniorfl exonics.cz

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

 Pracoviště: Olomouc, Hněvotínská 56
 Sídlo: Ústí nad Labem, Revoluční 86
 Zaměření: Výroba detergentů a kosmetiky
 Web: www.mydlosjelenem.cz

Vyrábíme poctivé drogistické zboží, jak je známe od svých maminek 
a  babiček. Nepoužíváme alergenní parfemace, umělá barviva, 
bělidla ani fosfáty, naše výrobky jsou šetrné k prádlu, pokožce i přírodě.

Siemens, s.r.o., o.z. Elektromotory Mohelnice

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

Mohelnický závod společnosti Siemens s.r.o. je největším závodem 
na výrobu elektromotorů v Evropě. Závod vyrábí elektromotory, které jsou 
především určeny k  pohonu průmyslových zařízení jako jsou ventilátory, 
čerpadla, kompresory, kovoobráběcí stroje či hydraulické komponenty.

Smiths Group: John Crane Sigma a.s.,
Smiths Medical Czech Republic a.s.

 Sídlo: Lutín, Jana Sigmunda 78
 Sídlo: Hranice, Olomoucká 306
 Zaměření: Strojírenství/Zdravotnická výroba
 Web: www.smiths-group.com

Obchodní skupinu Smiths v ČR zastupují fi rmy John Crane a Smiths Medical. 
Společnost John Crane sídlí v Lutíně a je globální lídr v oblasti strojírenství 
– zabývá se výrobou, konstrukcí a  designem mechanických ucpávek 
a spojek. Smiths Medical sídlí v Hranicích na Moravě a zabývá se výrobou 
zdravotnických pomůcek, které zachraňují lidské životy.
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SSI Schäfer s.r.o.

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

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

SULKO s.r.o.

 Sídlo: Zábřeh, Československé armády 41
 Zaměření: Výroba a montáž oken a dveří
 Web: www.sulko.cz

Věříme, že svým dlouholetým působením na trhu, dlouhodobým růstem 
společnosti, rozšiřováním výrobních kapacit a zaváděním nových výrobků 
na trh i osobním přístupem k zákazníkům jsme prokázali svou spolehlivost, 
důvěryhodnost a špičkovou kvalitu.

TESCO SW a.s.

 Sídlo: Olomouc, tř. Kosmonautů 1
 Zaměření: Vývoj, výroba
  a implementace software
 Web: www.tescosw.cz

TESCO SW a.s. je jednou z  nejvýznamnějších fi rem působících v  oblasti 
informačních technologií v České republice od roku 1991.
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Toray Textiles Central Europe s.r.o.

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

Jsme předním světovým výrobcem umělých vláken a textilu.

TRUMF International s.r.o.

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

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

UNEX a.s.

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

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

 Sídlo: Hněvotín 333
 Zaměření: Strojírenství
 Web: www.wanzl.cz

Německý koncern Wanzl je největším výrobcem nákupních vozíků 
s  roční produkcí 2,5 mil. dodaných kusů. Hněvotínská pobočka koncernu 
Wanzl je  zaměřena na  výrobu produktů pro divizi logistiky a  průmyslu. 
Zároveň  letos otvírá nový 2D závod, který vytvoří dalších 140 pracovních 
míst.

WEBA Olomouc, s.r.o.

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

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

WINDMÖLLER & HÖLSCHER Machinery k.s.

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

Skupina Windmöller & Hölscher patří k  předním výrobcům strojů 
a  systémů k  výrobě a  zpracování fl exibilních obalů. Našim zákazníkům 
nabízíme široké spektrum strojů a  systémů zaměřených na extruzi fólií, 
výrobu polypropylenových tkanin, tisk a zpracování obalů. Nejmladší závod 
skupiny, společnost Windmöller & Hölscher Machinery v  Prostějově, 
zaměstnává téměř 500 zaměstnanců.





M.L.S. Holice, spol. s r. o. navazuje na tradici MEZ 
Mohelnice, která v roce 1993 přešla do rukou fran-
couzské firmy Leroy Somer a v roce 2017 se stala 
součástí japonské korporace Nidec. Sídlo společ-
nosti i oba výrobní závody se nachází Olomouci-Ho-
lici. Společnost patří k největším zaměstnavatelům 
v olomouckém regionu a je největším výrobcem 
generátorů v České republice. Vyrábí a dodává 
kompletní portfolio nízkonapěťových generátorů  
v rozsahu výkonu od 10 do 3900 kva.

M.L.S. Holice, spol. s r. o. poskytuje svým zaměst-
nancům stabilní prostředí mezinárodní společnos-
ti, snadno dostupné MHD. Bezprašné a bezpečné 
pracovní prostředí je samozřejmostí, stejně jako 
transparentní systém odměňování, slušné mzdy  
a široká škála benefitů. Stavíme na hodnotách 
jako jsou respekt, spolupráce, integrita, kreativita,  
vášeň pro to být nejlepší, houževnatost. Naše 
energie směřuje nejen na vlastní zaměstnance, ale  
i na lidi, kteří v životě potřebují pomoct. Díky gran-
tovému programu jsme v posledních letech podpo-
řili řadu jednotlivců a organizací v našem regionu.

www.mls.cz 
M.L.S. Holice, spol. s r. o.
Sladkovského 43, Olomouc - Holice

...když svět potřebuje
nahodit 

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