
Logo ČKD ve znaku naší společnosti 
nás zavazuje k pokračování v tradici 
českého strojírenství a kvalitní práci. 
Je to značka ve světě uznávaná, 
značka která prodává. 

ČKD Kutná Hora, a.s. je významným zaměst-
navatelem kutnohorského regionu. Stěžejní 
částí výrobního programu jsou ocelové odlit-
ky pro strojírenský průmysl, tramvaje a že-
lezniční dopravu. Společnost bude brzy slavit 
padesát let od svého vzniku a tak do fi rmy 
nastupuje již třetí generace zaměstnanců.

Právě při generační obměně fi rma pociťuje 
na trhu práce nedostatek nejen kvalifi kova-
ných techniků, ale i uchazečů o zaměstnání 
se zájmem o práci ve strojírenství, o lidi se 
vztahem technickým oborům nebo se zá-
jmem doplnit vzdělání v této oblasti.

Jak už bylo zmíněno, kulaté logo ČKD je 
ve světě stále pojmem a dobrou značkou. 
Přáním je, aby se vrátilo do podvědomí lidem 
i u nás. Aby bylo značkou společenské pres-
tiže, stability zaměstnání, dobrých výdělků 
a možnosti seberealizace v práci. Značkou 
takovou, aby zaměstnanec hrdě nosil toto 
logo na fi remním tričku! 

Jsme hrdí na naše zaměstnance, jsme hrdí 
na to co dokážou. Slévárna očima laika ne-
musí být na první pohled příliš atraktivní. 

Pokud se na ni podíváme detailněji, je to 
výrobní proces, kde z kovového šrotu, který 
se roztaví v obloukové peci postupně vzniká 
výrobek, na kterém se podílí desítky zaměst-
nanců v rozličných řemeslných profesích. Je 
to proces, ve kterém se uplatní řemeslo a um 
lidí, kteří něco umějí a z jejichž precizní práce 
vznikne třeba železniční podvozek nebo rám 
tramvaje. Protože se u nás jedná zejména 

o kolejový program, který má vysoké poža-
davky na profesionalitu, kvalitu a bezpečnost 
musí být certifi kován řadou certifi kačních 
společností. A to vše by nemohlo fungovat bez 
podpory technologů, techniků a všech, kteří 
strojařině rozumí. Našimi zákazníky a partne-
ry jsou fi rmy zvučných jmen jako třeba Gene-
ral Electric, Caterpillar, Siemens, SKF, Sermac, 
Bombardier, Škoda Transportion apod.

Historie fi rmy je skoro padesátiletá. Snažíme 
se každý rok investovat desítky milionů korun 
do technologií a strojů abychom udrželi kon-
kurenceschopnost, ale i proto abychom lidem 
trochu usnadnili jejich práci a zlepšili pracovní 
prostředí. Důraz klademe na sociální politiku 
i na vzdělávání a prohlubování kvalifi kace 
našich zaměstnanců. 
Ti si mohou doplnit vzdělání v námi pořá-
daných kurzech nebo i formou distančního 
studia. V dělnických profesích zaškolíme nebo 
ve vlastní svářečské škole kvalifi kaci doplníme.

Každý technik nebo člověk s technickým 
zaměřením má u nás dveře otevřené a může 
se podílet na výrobních procesech v rozma-
nitých pozicích. Praxe v oboru je vítána, ale 
není podmínkou. Ve fi rmě je řada míst vhod-
ných i pro absolventy. U techniků a technolo-
gů mzdy začínají v základní mzdě na 26 tisí-
cích korunách měsíčně perspektivou dalšího 
růstu podle pozice. Dobře odměňované jsou 
i pozice obsluh moderních obráběcích center 
v průměru kolem 150 Kč/hod.

Firma se snaží podpořit zájem o studium 
strojírenských oborů ve spolupráci se ško-
lami všech stupňů vzdělávání. V letošním 
roce byla s místním učilištěm SOU Řemesel 

obnovena spolupráce, kdy studenti druhého 
ročníku oboru strojní mechanik u nás moh-
li absolvovat praxi přímo v našem provozu 
a seznámit se tak s prostředím strojírny. 
Vedli si dobře a za svoji práci získali fi nanční 
odměnu. Se středními a vysokými školami 
spolupracujeme například ve formě pořádání 
exkurzí, možností prázdninových praxí nebo 
umožnění vedení semestrálních, či absol-
ventských prací. 

Případná volba povolání a vzdělání se 
u dětí profi luje už ve věku, kdy navštěvují 
základní školu. Každý rodič, chce pro své dítě 
to nejlepší a aby se ve svém životě mělo lépe 
než on. Někdy nechtíc v této snaze přecení 
síly a schopnosti dítěte, někdy zvolí něco co 
dítě samo nechce. Při rozhodování jim z po-
zice personalisty mohu doporučit, že o ab-
solventy technických škol je a i v budoucnu 
bude z řad zaměstnavatelů velký zájem 
a do fi rem budou mít dveře otevřené.

Jiří Skýva, personální ředitel
ČKD Kutná Hora, a.s.  

Lidé s technickým zaměřením mají u nás 
dveře otevřené!

Exkurze studentů Západočeské univerzity v ČKD Kutná Hora, a.s.

Hledáme zaměstnance 

do těchto profesí: 

●  Obsluha obráběcích center 
●  Horizontkář 
●  Svářeč 
●  Zámečník 
●  Lakýrník 
●  Pracovník montáže 
●  Kontrolor 3D 
●  THP pracovníky 
Informace o volných pozicích 
 najdete na našem webu 
www.ckdkh.cz nebo tel. 327 506 120.


