
Koyo Bearings
– Vítěz soutěže Zaměstnavatel roku 2017
V našem závodě v Bystrovanech na okraji Olomouce vy-
rábíme již téměř dvě desetiletí ložiska špičkové kvality, 
která putují k zákazníkům do celého světa. Za dobu své-
ho působení jsme vyhráli cenu Odpovědná fi rma, Firma 
přátelská rodině, Bezpečný podnik nebo Zaměstnavatel 
roku v kategorii fi rem do 500 zaměstnanců, kterou jsme 
tento rok vyhráli již popáté.

Zaměstnancům nabízíme 
zázemí stabilního zaměstna-
vatele s čistě českým man-
agementem a práci ve fi rmě, 
která se díky rozsáhlým 
investicím do automatizace 
výroby, robotizace a digita-
lizace výroby stala jedním 
z lídrů přesného strojí-
renství nejen na Moravě. 
Ve vztahu k zaměstnancům 
vyznáváme otevřený a přá-
telský přístup, férové vztahy 
a podmínky.

Poskytujeme širokou 
nabídku benefi tů a odměn 
za osobní výkon i za výkon 
závodu jako celku, které 
z velké části tvoří 13. a 14. 
plat. Dále poskytujeme 
odměny za plnou docház-
ku a minimalizaci absence 
v zaměstnání, což se sna-
žíme podpořit rozdáváním 
vitamínů a vitamínových 
sirupů, péčí o pitný režim 
zaměstnanců a příspěvky 
na sportovní aktivity. Ve fi -
remní kantýně mají zaměst-
nanci na výběr ze 4 druhů 
obědů a večeří za cenu 10 Kč, 
mimo to mají k dispozici 
bufet s občerstvením, ovo-
cem, nápoji a sladkostmi. 
Dále vyplácíme mimořádné 

vánoční odměny, odměňu-
jeme za významná pracovní 
výročí a soutěžíme o ceny 
za plnou docházku. Pořádá-
me řadu zábavných fi rem-
ních akcí jako jsou rodinné 
sportovní dny, drakiády, 

vánoční večírky, vánoční 
punče, velikonoční tvoření 
s dětmi apod. 

Předtím, než zaměst-
nanci přijdou na výrobní 
halu, projdou důkladným 
zaškolením v nové tréninko-
vé  místnosti, která přes-
ně odpovídá podmínkám 
ve výrobě. Nováčci se často 
poprvé  setkají s výrob-
ním zařízením, vyzkouší si 
nanečisto měřící přístroje, 
zorientují se v podmínkách 
bezpečnosti a s principy 
technické dokumentace 
a výkresů. S projektem 
nové školící místnosti jsme 
aktuálně  ve fi nále soutěže 
o Nejlepší personální projekt 
roku 2017. Díky propraco-
vanému systému zaškolení 
jsme schopni předat znalosti 
v oboru i uchazeči, který 
nemá se strojírenstvím 
prakticky žádné zkušenos-
ti. Všechno mu ukážeme, 
zkušení lektoři se mu budou 
věnovat několik dní ve ško-
lící místnosti a následně tři 
měsíce v ostrém provozu. 
Nový zaměstnanec tak získá 
znalosti a zkušenosti v obo-
ru, které se mu dále snažíme 
rozvíjet na jiných výrobních 
zařízeních, aby byl časem 

schopen teoreticky a prak-
ticky obsáhnout množství 
různých technologických 
postupů při výrobě ložiska. 
Samozřejmostí je kariérní 
postup klidně až na mana-
žerské pozice.

V polovině letošního roku 
jsme dosáhli na jubilejní 
180 milionté ložisko vyro-
bené od založení závodu. 
Pro zajímavost, naskládání 
tohoto počtu ložisek za sebe 
by utvořilo řadu dlouhou 
18 000 km, což představuje 
téměř vzdálenost z Olomou-
ce na Nový Zéland. V sou-
časnosti vyrábíme více než 
15 milionů ložisek ročně pro 
zákazníky jako Mercedes-
-Benz, Audi, Porsche, Volks-
wagen, Jaguar-Land Rover 
a další, stále rozšiřujeme 
výrobu a nabíráme nové 
zaměstnance.

Více informací o závodě 
Koyo Bearings naleznete 

na www.koyobearing.cz


