Více prostoru pro budoucí růst
Společnost Röchling Industrial v Česku přesouvá svou pobočku
do Tábora
Mezinárodní zpracovatel plastů, společnost Röchling Industrial,
přesouvá svou pobočku v České republice z Plané nad Lužnicí
do Tábora. Přesun do města vzdáleného asi 10 kilometrů na
sever je nutný, aby bylo možné splnit ambiciózní cíle růstu na
trzích střední a východní Evropy, pokud jde o rozšíření kapacity
a produktového portfolia v oblasti termoplastů.

Bývalá společnost Röchling Engineering Plastics, s.r.o. v Plané
nad Lužnicí patří k mezinárodnímu zpracovateli plastů Röchling
Industrial od roku 2003. Po převzetí tehdejší divize plastů od
české společnosti SILON AG se společnosti podařilo výrazně
rozšířit své postavení na trhu střední a východní Evropy. V této
pobočce se vyrábějí vysoce kvalitní extrudované desky a
svařovací dráty z polyetylenu (PE-HD) a polypropylenu (PP).
Kromě výroby a logistiky je tento závod také zodpovědný za
veškeré prodejní aktivity společnosti Röchling Industrial v
oblasti termoplastů v regionu střední a východní Evropy.

Lepší dostupnost výrobků a velmi kvalitní servis
Nyní společnost přesouvá svou pobočku se zhruba
100 zaměstnankyněmi a zaměstnanci z Plané nad Lužnicí do
Tábora. „Přestěhování do blízkého Tábora nám umožňuje
výrazně rozšířit naše výrobní kapacity a zároveň si s sebou vzít
naše vysoce kvalifikované zaměstnance. Díky tomu budeme
moci zákazníkům ve střední a východní Evropě nabídnout ještě
lepší dostupnost našeho širokého sortimentu výrobků a jako
vždy vynikající servis,“ říká Franz Lübbers, generální ředitel
společnosti Röchling Industrial. Se změnou pobočky dochází

také ke změně názvu společnosti na Röchling Industrial
Tábor s.r.o.

Na 7 000 metrech čtverečních výrobní plochy a téměř
6 000 metrech čtverečních skladovací plochy se vyrábějí
vysoce kvalitní výrobky z termoplastů pro průmyslové aplikace,
které lze dodat v krátkých dodacích lhůtách.
Kromě rozšířených výrobních ploch se společnost přesouvá
také do správní budovy s plochou více než 1 200 metrů
čtverečních. „Naše nová budova je na špičkové úrovni a je
vybavena nejmodernější technikou. Plánujeme také seminární a
jednací místnosti, kde budeme moci přivítat naše zákazníky a
hovořit s nimi o využití našich výrobků v jejich oborech,“ říká
Jaroslav Bílek, jednatel společnosti pro prodej a marketing.

Vysoká potřeba dobře vyškolených odborníků
Stěhování přináší výhody nejen pro zákazníky společnosti, ale
je také moderním pracovištěm pro vlastní zaměstnance v
administrativě a výrobě. Pro dosažení svého ambiciózního růstu
a budoucích plánů hledá společnost dobře vyškolené
odborníky. „Zejména v průmyslovém sektoru stále potřebujeme
kvalifikované zaměstnance, abychom mohli vyrábět vysoce
kvalitní produkty,“ říká Jiří Málek, jednatel společnosti pro
výrobu a finance. „Jsem rád, že díky přestěhování budeme pro
potenciální zaměstnance ještě atraktivnější a díky dobrému
spojení i lépe dostupní“, zdůrazňuje J.Málek. Kdo má zájem
pracovat ve společnosti Röchling, může se informovat o
volných pozicích a podat žádost o místo na webové stránce
www.roechling.com/tabor.

Nová pobočka: Röchling Industrial v České republice se stěhuje z
Plané nad Lužnicí do Tábora

