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Koho hledáme 
právě nyní?

  Koordinátora přepravy
 Projektového koordinátora
 Účetní

 Specialistu logistiky
  Absolventy s aktivní znalostí AJ 

a Excelem 
 Nástrojáře do inženýringu
 Nástrojáře do lisovny
 Mechaniky/ Elektromechaniky
 Skladníky
 Operátory na 8h směny

Co nabízíme? 
  Zajímavou práci v rostoucí mezinárodní 

společnosti
  Zaměstnání na dobu neurčitou i pro 

operátorské pozice
  Týden dovolené navíc
  Vánoční a letní bonus
  Firemní akce pro zaměstnance 
  Odborný rozvoj, další vzdělávání 

a rozšiřování kvalifikace
  Zaměstnanecké výhody a dotované 

celozávodní stravování (obědy za 10 Kč)
  Příjemné pracovní prostředí a skvělý 

kolektiv
  Osobní přístup k zaměstnancům 

Edgewell CZ

Již 10 let stojí v průmyslové 
zóně Nové Modlany nedaleko 
teplické Olympie výrobní závod 
společnosti Personna Internati-
onal CZ s.r.o. patřící do nadná-
rodní korporace Edgewell. Vy-
rábí jednorázové holicí strojky 
a systémy pro maloobchodní 
řetězce z celé Evropy. 

Společnost patří mezi nejvýznamněj-
ší zaměstnavatele Ústeckého kraje. 
V posledních třech letech se rozrostla 
a dnes zaměstnává již skoro tisíc za-
městnanců. Jedná se zhruba o padesáti 
procentní nárůst od roku 2014. Od této 
doby se mnoho věcí změnilo. Rozšíři-
ly se například výrobní prostory na tři 
výrobní haly a realizovaly se význam-
né investice do nových technologií. 
Z původní „balírny“ je nyní komplexní 
výrobní závod, který zastřešuje veškeré 
procesy od zpracování prvotních suro-
vin až po dodání 
finálního výrobku 
zabaleného a dis-
tribuovaného zá-
kazníkovi. Nechybí 
vyspělé technolo-
gie z oblasti vstři-
kování plastů, plně 
automatizovaných 
montážních linek 
či kontrolních ka-
merových systé-
mů. 
Jedním z provozů, který prošel v posled-
ní době největšími změnami, je lisovna 
plastů, jež nyní patří mezi největší v re-

gionu. „V současné době disponujeme 
46 vstřikovacími lisy značek Krauss Ma-
ffei, Demag, Nissei, Ferromatik a Fanuc, 
ve velikosti od 100 do 450 tun uzavírací 
sily. Jde o plně hydraulické, plně elek-
trické i hybridní vstřikovací lisy. Lisovna 
Edgewellu používá jedno i dvoukom-

ponentní vstřiko-
vání, což v případě 
dvoukomponent-
ního vstřikování 
znamená výrobky 
se dvěma rozdílný-
mi thermoplasty 
najednou. Použí-
vají se kombinace 
PP- TPE, PS-TPE, 
ABS-POX a ob-
dobné. V součas-
né době probíhá 

výstavba velké dílny pro údržbu forem 
a nástrojárny. Finální počet lisů na li-
sovně bude okolo 60ks,“ zmiňuje něko-

lik technických údajů 
o svém království 
manažer lisovny Ja-
romír Novotný. 
Firma se pohybuje ve 
velmi dynamickém 
prostředí. Každý rok 
zavádí do výroby vel-
ké množství nových 
produktů. Jedná se 
o inovace materiálů, 
barev či obalů. Navíc udává mo-
derní trendy na trhu holení. „V uply-
nulé sezoně jsme pracovali hned na 
několika novinkách. Jednou z nich bylo 
dámské holítko zvané Intuition FAB, 
které je specifické tím, že holení může 
probíhat oboustranně. To znamená, že 
břity jsou nastaveny tak, aby bylo mož-
né holítkem pohybovat nahoru i dolů 
a efekt holení se přitom nezměnil,“ 
dodává Nikola Ryndová, manažerka 
oddělení nových projektů. 

Společnost zároveň patří mezi atrak-
tivní zaměstnavatele v regionu. „Ve 
většině případů se nám daří obsadit 
volná pracovní místa ve výrobě. Velkou 
výhodou je, že práce u nás není nároč-
ná. Neustále pracujeme na zlepšování 
pracovního prostředí. Naši zaměstnan-
ci v tomto ohledu oceňují, že pracují 
v čistých a klimatizovaných halách. Pra-
videlně také sledujeme situaci na trhu 
a snažíme se flexibilně reagovat tak, 
abychom si naše zaměstnance udrželi 
a přilákali nové zájemce o práci. V nej-
bližší době budeme navyšovat mzdy 
a představujeme nové zaměstnanec-
ké výhody. Třeba obědy za 10 Kč jsou 
rozhodně vítaným benefitem,“ zmiňuje 

Radka Jarischová, speci-
alistka lidských zdrojů 
společnosti. 
Edgewell nabízí zají-
mavé možnosti pro 
odborníky na tech-
nických a administra-
tivních pozicích. Jde 
především o odbor-
ný rozvoj, spolupráci 

s kolegy po celém světě, 
velkou možnost seberealizace 

a přátelský tým. Společnost se stala 
jedním z největších hráčů na trhu práce 
v ústeckém kraji a za uplynulých 10 let 
se dostala do povědomí jako stabilní 
firma s lidským přístupem k zaměst-
nancům. 

Edgewell 
Americká společnost s historii 

sahající až do roku 1875
Více než 8000 zaměstnanců po 

celém světě
Portfolio více než 25 

renomovaných značek v oblasti 
mokrého holení, péče o pleť 
a opalovací prostředky, péče 

o ženy, kojenecké péče. 


