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Až 50 uchazečů o zaměstnání by mohlo získat práci ve společnosti
Fehrer Bohemia. Firma se rozhodla zvýšit počet svých zaměstnanců o 120 –
130 lidí. Pět desítek z nich by mělo být z řad nezaměstnaných. Na vzájemné
spolupráci při výběru a realizaci náboru, stejně jako na finanční pomoci
v rámci příspěvků aktivní politiky zaměstnanosti, se dohodli zástupci firmy a
Úřadu práce ČR (ÚP ČR).
Společnost Fehrer Bohemia s. r. o., která vyrábí mimo jiné pěnové díly
do autosedaček, patří k největším zaměstnavatelům v okrese. Jen na
Českolipsku, kde působí od roku 1992, zaměstnává 820 lidí. Dosud nikdy
nevyužívala agenturního zaměstnávání.
V roce 2012 otevřela v regionu novou halu a vytvořila stovku nových
pracovních míst. Celkem 62 z nich obsadila uchazeči z evidence ÚP ČR. Jednalo
se hlavně o mladé lidi do 25 let, ženy a dlouhodobě evidované klienty. Na
základě požadavků mateřské firmy na rozšíření výroby se nyní chystá rozšířit
provoz a přijmout dalších až 130 zaměstnanců.
„Jde o společensky odpovědného zaměstnavatele, se kterým
dlouhodobě spolupracujeme. Jsme schopni připravit mu nabídku na míru,“
upozorňuje Kateřina Sadílková, pověřená řízením ÚP ČR.
“Firma projevila zájem především o dělníky do výroby, v tuto chvíli už
vytipováváme vhodné uchazeče dle jejích požadavků,“ dodává ředitelka
Kontaktního pracoviště ÚP ČR v České Lípě Marcela Ottová.
„Jedná se o práci ve třísměnném provozu. Způsob výroby a
technologie nám umožňuje zaměstnat významný počet žen. Zatím počítáme s
tím, že s nově přijatými zaměstnanci uzavřeme pracovní smlouvu na jeden
rok,“ říká ředitel závodu Jaroslav Obst.
Vzájemná spolupráce obou stran spočívá ve vyhrazení až 50
společensky účelných pracovních míst, na která se podnik chystá přijmout nové
pracovníky z řad nezaměstnaných. První zaměstnanci by mohli nastoupit do
práce už od začátku příštího roku, tedy 5. 1. 2015.
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