Je lepší pracovat
v mezinárodní,
nebo rodinné firmě?
U nás si vybírat
nemusíte.

JSME
SKUPINA
LAPP

Celosvětově působící skupina LAPP s centrálou
v německém Stuttgartu datuje svůj počátek do
roku 1959, kdy její zakladatel Oskar Lapp začal
jako první na světě průmyslově vyrábět ovládací
kabel a uvedl jej na trh pod názvem ÖLFLEX®.
Tato značka se v průběhu dalších desetiletí stala
synonymem nejvyšší kvality flexibilních ovládacích
kabelů. I přes své celosvětové působení si skupina

LAPP stále zachovává hodnoty a přednosti rodinné
firmy. V odkazu Oskara Lappa pokračuje jeho žena
Ursula Ida a synové Andreas a Siegbert.
Počátek působení skupiny LAPP na českém
a slovenském trhu se datuje do roku 1993.
Z původně jednoho odborného poradce se
v průběhu let vyvinula společnost, která patří
k předním dodavatelům kabelů a kabelového

příslušenství zákazníkům v ČR a SR a jejich
prostřednictvím i do celého světa. Společnost
LAPP Czech Republic s.r.o, která byla založena
v roce 1998, zaměstnává na 300 pracovníků
a sídlí v moderní budově Logistického
a administrativního centra v Otrokovicích. Od roku
2017 byl tento komplex rozšířen o výrobní halu.

ZÍSKÁVÁME OCENĚNÍ
• 2. místo v celostátní soutěži Sodexo Progresivní zaměstnavatel roku 2015, společnost do 500 zaměstnanců (3. místo v roce
2013)
• 1. místo v soutěži Sodexo Zaměstnavatel
regionu 2017 (obhajujeme nepřetržitě od
roku 2012)

• „Cena novinářů“ pro Firemní školku Oskárek v soutěži Stavba roku 2013 Zlínského
kraje
• v roce 2013 jsme úspěšně absolvovali Audit rovných příležitostí společnosti Gender
Studies

• 3. místo v celostátní soutěži „Cena personalistů 2014 za nejlepší HR projekt“

POMÁHÁME
& STARÁME SE
Podporujeme nejen naše zákazníky, ale
i naše zaměstnance a ty, kteří si podporu
zaslouží nejvíce. Naše Firemní školka Oskárek
umožňuje našim kolegům skloubit pracovní
i rodinný život. Každoročně podporujeme
sledge hokejový tým SHK LAPP Zlín i děti
z Dětského domova Zlín – ty si díky našemu
příspěvku můžou každý rok užít letní pobyt
u moře.

Tomáš Dvouletý
Konstruktér
„LAPP nabízí širokou paletu možností
osobního rozvoje a dalšího vzdělávání
v jazykových, odborných a mnoha dalších
kurzech. A já jsem v LAPPu nejen proto
maximálně spokojený.“
Co je náplní mé práce?
Úkolem našeho oddělení je provázet nové produkty od původní myšlenky
přes uvedení na trh až po technickou podporu pro zákazníka. Vývoj
probíhá nejčastěji na základě zadání od produktových manažerů, ale
zároveň máme dostatek prostoru pro vlastní nápady.

Jak jsem se dostal k práci pro LAPP?
Hledal jsem práci přes personální agenturu a ta mi nabídla pozici
konstruktéra v LAPPu. Výběrové řízení bylo sice náročné a obsahovalo
i cestu do mateřské společnosti v Německu, ale rozhodně to stálo za
to. Měl jsem radost, že si vybrali právě mě.

Na co se v práci nejvíce těším?
Na každý den, kdy potkám spoustu milých a přátelských lidí – ať už
v kanceláři nebo na obědě. Pracovní prostředí je super, líbí se mi
vybavení naší firmy i celkově pohodová atmosféra. A jsem rád i za to, že
se občas podívám, sice pracovně, do hlavního sídla LAPPu ve Stuttgartu.

Proč bych doporučil LAPP ostatním?
LAPP znamená jistotu stabilního zaměstnání a dalšího osobního rozvoje.
Budete tady dělat opravdu to, v čem jste dobří a pomáhat vám s tím
budou skuteční profesionálové.

Adéla Prokšová
Pracovník zákaznického centra EU
„Práci v LAPPu bych doporučila
absolventům, kteří zde stejně jako já mohou
začít, aniž by měli jakékoliv zkušenosti.
Čeká tu na ně příjemné pracovní prostředí
i pohodová atmosféra.“
Co je náplní mé práce?
Hlavním úkolem našeho oddělení je zpracovávání zakázek pro německý
trh v systému SAP a poskytování optimální péče zákazníkům. Každý
den jsme také v kontaktu s kolegy z Německa, například z obchodního
či logistického oddělení.

Jak jsem se dostala k práci pro LAPP?
Těsně před ukončením vysoké školy jsem si začala hledat intenzivně
práci, do které bych hned po ukončení VŠ mohla nastoupit. Narazila
jsem na příspěvek na sociální síti od mé již současné kolegyně, která
informovala o plánovaném rozšiřování týmu. Po přečtení základních
informací o nabízené pozici jsem ihned věděla, že přesně na tomto
místě chci začít. Firma na mě udělala velký dojem, tak jsem neměla
důvod se dlouho rozhodovat.

Na co se v práci nejvíce těším?
Na naše oddělení plné pohodových lidí, se kterými si je každý den co
říct. Mám ráda také prostory budovy, které tvoří příjemné pracovní
prostředí. Hlavní věc, kterou bych ale chtěla zmínit, je každodenní
kontakt s německým jazykem, který byl hlavním aspektem, proč jsem
se pro tuto pozici rozhodla.

Proč bych doporučila LAPP ostatním?
LAPP je progresivní zaměstnavatel, který se stará dobře o své
zaměstnance. Ráda bych zmínila nejen pestrou škálu benefitů, ale
i neustálé možnosti účastnit se různých školení či navštěvovat jazykový
kurz přímo ve firmě. Firmu bych doporučila hlavně i absolventům, kteří
tu mají možnost začít i bez nutnosti praxe, jako jsem měla i já.

Pavla Borovianová
Produktový manažer
„V LAPPu se každý den setkávám s novou
výzvou a každý den se učím něco nového.
Proto mě moje práce stále baví, stereotyp
v LAPPu nehrozí.“
Co je náplní mé práce?
Jako produktový manažer zajišťuji technickou podporu kolegům
z obchodního týmu při výběru vhodných produktů pro zákazníka. Stejně
tak komunikuji přímo se zákazníky, když hledají nestandardní řešení.
Při mé práci úzce spolupracuji taky s kolegy z marketingu, společně
připravujeme prezentace našich produktů např. na veletrzích.

Jak jsem se dostala k práci pro LAPP?
Po vysoké škole jsem hledala zaměstnání ve Zlíně a našla jsem si LAPP
jako perspektivní firmu, která se řadí mezi nejlepší zaměstnavatele
v regionu. Zaujala mě i možnost využít při práci cizí jazyky. Nejprve jsem
nastoupila na pozici pracovníka německého zákaznického centra a po
roce jsem uspěla ve výběrovém řízení na pozici produktového manažera.

Na co se v práci nejvíce těším?
Na mojí práci mě nejvíce baví, že vidím přímé uplatnění našich výrobků
v praxi a že se dostanu i k zákazníkům, u kterých řešíme technické
specifikace. Do práce se těším i kvůli kolektivu, příjemné a inspirativní
atmosféře.

Proč bych doporučila LAPP ostatním?
V LAPPu každý získá možnost osobního i profesního růstu, každý tady
má možnost projít si různými pozicemi. Když jste dobří, můžete se dostat
na svoji vysněnou pozici – třeba i díky široké škále dalšího vzdělávání.

Stanislav Peprník
Vedoucí týmu TPV
„V LAPPu každý den na člověka čeká něco
nového a i díky tomu je pro mě moje
práce zajímavá. Těším se na nové a nové
projekty a tedy i výzvy, kterých tady opravdu
není málo.“
Co je náplní mé práce?
Náplní práce mě a mých kolegů je tvorba nabídek pro naše zákazníky,
pro které musíme vytvořit kusovníky a vymyslet pracovní postup tak,
aby se u nás dal výrobek vyrobit. Současně je naším úkolem i zavádění
nových výrobků do výroby.

Jak jsem se dostala k práci pro LAPP?
Práci v LAPPu mi doporučila kolegyně, se kterou jsem pracoval už
v minulém zaměstnání. Už po prvním kole pohovou jsem měl z této
firmy dobrý pocit a doufal jsem, že mě vyberou. A ono se povedlo.

Na co se v práci nejvíce těším?
Nejvíc se těším na kolegy, máme opravdu skvělou partu. Mimo to se ale
těším i na nové projekty - nové výzvy, kterých tady opravdu není málo.

Proč bych doporučila LAPP ostatním?
LAPP bych doporučil proto, že tato firma se opravdu orientuje na
rodinné hodnoty. Jak rádi říkáme - jsme jedna rodina - a taky se tak
k sobě chováme. Mimo to bych ale LAPP doporučil i kvůli tomu, že každý
den čeká člověka něco nového, a díky tomu je práce hodně zajímavá.

Tomáš Pavlovič
Obchodně-technický poradce
„LAPP znamená stabilní společnost
s vedoucím postavením na trhu, se silnými
hodnotami a velkou mírou seberealizace.
I když se dennodenně setkávám s našimi
zákazníky, stejně je pro mě každý den
něčím zajímavý.“
Co je náplní mé práce?
Náplní mé práce je řízení obchodu s materiálem značek LAPP na
Slovensku s cílem maximalizace obratu a užitku pro zákazníka. Znamená
to návštěvy u zákazníka i administrativní zastřešení obchodních případů
a spolupráce s odděleními marketingu a produktového managementu,
zákaznickým centrem i financemi při jednotlivých obchodních případech
a při obchodních iniciativách.

Jak jsem se dostal k práci pro LAPP?
Po několika pracovních zkušenostech jsem přesně dokázal definovat, co
by měla moje budoucí práce obnášet. Na základě toho mi po pohovoru
s pracovní agenturou byla nabídnuta práce pro LAPP.

Na co se v práci nejvíce těším?
Po skoro 4 letech můžu s čistým svědomím říct, že žádný den nebyl
stejný jako den předchozí. Těším se na různorodost, na nové výzvy.
Každým dnem se dá zlepšovat, každý de se dá něco změnit, každý den
se dá potkat s někým a něčím zajímavým.

Proč bych doporučil LAPP ostatním?
LAPP znamená stabilní společnost s vedoucím postavením na trhu,
společnost se silnými hodnotami, s procesním řízením a velkou mírou
seberealizace. Práci pro LAPP bych určitě doporučil každému, kdo hledá
partnera, ne pouze zaměstnavatele. Každému, kdo má rád vysoké cíle
a ještě raději má rád splněné cíle.

Kamila Brecíková
Strategický nákupčí
„LAPP poskytuje skvělé pracovní zázemí
a perfektní benefity. Když má člověk zájem,
firma ho podpoří v osobním i pracovním rozvoji
– člověk tady rozhodně neustrne na mrtvém
bodě, ale má možnost se dále rozvíjet.“
Co je náplní mé práce?
Mezi moje každodenní povinnosti patří poptávání a naceňování materiálů
podle požadavků kolegů z obchodního i projektového týmu a také
realizace projektových zakázek a objednávky nestandardních materiálů.
Každý den se starám o zakládání nových materiálových čísel, spravuji
a opravuji chybná a chybějící data v materiálových kartách, aby bylo
v objednávkách vše v pořádku. Moje práce je každý den jiná a to mě baví.

Jak jsem se dostala k práci pro LAPP?
Po ukončení studia na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně jsem našla na
webu inzerát na pozici asistentky obchodního úseku pro LAPP. Poslala
jsem životopis, absolvovala 3 kola pohovoru a za dva měsíce jsem
začala pro LAPP pracovat.

Na co se v práci nejvíce těším?
Každý den se těším na kolegy v kanceláři i v celé firmě. Musím říct, že
je tady pohodová atmosféra. Těším se na volejbalové tréninky našeho
týmu. Je super, že má firma tak skvělé sportovní zázemí a každého v tom
podporuje. Baví mě, že mám možnost cestovat na návštěvy do výrobních
závodů, případně nás kolegové ze zahraničí navštěvují v Otrokovicích.

Proč byste doporučila LAPP ostatním?
LAPP poskytuje skvělé pracovní zázemí a perfektní benefity. Když má
člověk zájem, firma ho podpoří v osobním i pracovním rozvoji, což je
i můj případ. Za 9 odpracovaných roků jsem prošla z pozice asistentky
přes zákaznické centrum až na pozici strategického nákupu. A to
považuji za velkou příležitost.

Michal Samson
Specialista controllingu
„I když ve firmě pracuji už přes 18 let, nikdy
jsem se v práci nenudil ani nezažil stereotyp.
Naopak se zde dá najít dynamické prostředí
plné inspirace a perspektivy osobní rozvoje.“
Co je náplní mé práce?
Mým hlavním úkolem není provádění kontrol, ale především podpora
manažerů v jejich rozhodování. Společně s podporou ostatních kolegů
v rozvoji našeho businessu tvoří tuto práci pestrá paleta činností.
Jako klíčový uživatel informačního systému SAP se denně podílím na
změnách v nastavení našeho systému a komunikuji s IT konzultanty
a jinými kolegy po celém světě.

Jak jsem se dostal k práci pro LAPP?
K práci pro LAPP jsem se dostal už před osmnácti lety a i když firma
v té době byla daleko menší, než je dnes, na první pohled mě zaujala
jejich prezentace na internetových stránkách a zatoužil jsem o této
společnosti zjistit více.

Na co se v práci nejvíce těším?
I když je to už hezká řádka let, co jsem nastoupil poprvé do LAPPu
a i když to zní až neuvěřitelně, tak musím zkonstatovat, že za celé ty
roky jsem se ani jeden den v práci nenudil nebo nezažil stereotyp. Každý
den představuje nejrůznější výzvy, ať už je to při práci s analýzami nebo
při řešení problémů. Ještě jsem zde ale nenarazil na problém, který
by se nedal vyřešit díky zde výborně fungujícímu týmu a modernímu
informačnímu systému.

Proč bych doporučil LAPP ostatním?
LAPP bych doporučil především proto, že zde každý najde dynamické
a „fresh“ prostředí, plné inspirace a perspektivy osobní rozvoje, které
jde už po dlouhou dobu ruku v ruce s rozvojem celé společnosti LAPP.
Moderní technologie a neustálé inovace zde vytváří atmosféru, na které
se stojí za to podílet.

Lucie Odstrčilíková
Specialista digitálního marketingu
„V LAPPu mám přístup k široké škále
možností, jak se dále vzdělávat a pracovat
na sobě. Pomáhat s online marketingem tak
velké společnosti, jako je LAPP, je pro mě
každodenní výzvou.“
Co je náplní mé práce?
Jsem zodpovědná za online aktivity naší firmy, to znamená hlavně za
tvorbu online strategií, provoz a aktualizaci webových stránek a správu
profilů na sociálních sítích. Mám na starost i public relations, tj. propagaci
LAPPu směrem k veřejnosti, takže z velké části i komunikuji s médii.

Jak jsem se dostala k práci pro LAPP?
Studovala jsem marketingový obor na zlínské univerzitě a v polovině
3. ročníku jsme z vedení katedry dostali nabídku práce pro LAPP.
Neváhala jsem ani minutu, poslala životopis a za pár týdnů jsem se
seznámila s novými kolegy.

Na co se v práci nejvíce těším?
Na spoustu nových výzev z oblasti online marketingu, se kterými se
často potýkám. Nedám ale dopustit ani na firemní teambuildingy
a spoustu dalších akcí, při kterých trávím čas s kolegy. Možnost procvičit
si angličtinu v rámci každodenní komunikace se zahraničními pobočkami
je třešničkou na dortu.

Proč bych doporučila LAPP ostatním?
Dostala jsem možnost na sobě začít pracovat už během studia, a to díky
polovičnímu úvazku. LAPP je velmi flexibilní zaměstnavatel, který mi
vždy vyšel vstříc a já jsem moc ráda, že se na lidi v něm můžu kdykoliv
spolehnout. Doporučuji ho všem, kdo chtějí nastartovat svoji kariéru
v moderní a úspěšné firmě.

ZE
ŽIVOTA
FIRMY
Slavnostní otevření Firemní školky Oskárek 6. 9. 2013

Slavnostní otevření nové výrobní haly 2017

Vánoční večírek 2017 - Hoří má Panenko

Rodinný CIRKUS LAPP

Volejbalový turnaj Portugalsko 2018

Rodinný den 2018 (25 úspěšných let)

Firemní dobrovolnictví 2018 - Kabelkový veletrh

Fotbalový turnaj Portugalsko 2018

Setkání rodičů na MD a RD 2019

Teambuilding Rusava 2019
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