Podnik so silným postavením a v dobrej finančnej kondícii
je zárukou aj pre zamestnancov
Krupinský región bol v minulosti
známy silným zastúpením
priemyslu. Dával prácu mnohým
ľuďom, finančne podporoval
kultúru, šport či mládež.
V dnešnej dobe na trhu prežijú
iba silné spoločnosti, ktoré
majú dobre nastavený výrobný
program, stabilných odberateľov
a myslia aj na svojich
zamestnancov. Medzi také
spoločnosti patrí aj BROTHER
INDUSTRIES (SLOVAKIA) s.r.o.

Boyle. Dôkazom, že v Japonsku sa
rozhodli správne, je aj fakt, že závod
BROTHER INDUSTRIES v Krupine
BROTHER INDUSTRIES pôsobí na funguje už 10 rokov. A s výbornými
Slovensku od roku 2007. Je jedným finančnými výsledkami.
z výrobných podnikov, patriacich
pod japonskú centrálu (výrobné Udržateľná výroba
závody sa nachádzajú v Japonsku,
Ázii, Amerike, vo Veľkej Británii a na
Slovensku). „Centrála v Japonsku Základom úspechu pre každú
si Slovensko vybrala pre vysokú výrobnú spoločnosť je vhodne
výrobný
program.
úroveň kvalifikovanej výrobnej sily zvolený
a výborné geografické umiestenie BROTHER INDUSTRIES sa venuje
tonerových
kaziet.
v strede Európy,“ približuje HR recyklácii
manažérka spoločnosti Ing. Lucia Patrí medzi tie spoločnosti, ktoré
Silné finančné zázemie

zhodnocujú už použitý tovar
a vdychujú mu nový život. Dopyt
po náplniach do tlačiarní je vysoký
a zaručuje spoločnosti stabilný
prísun nových zákaziek. Práve
dostatok práce robí z BROTHER
INDUSTRIES
atraktívneho
zamestnávateľa, ktorý vie zaručiť
stabilné pracovné miesta.
Starostlivosť o zamestnancov
Najväčším
pokladom
pre
každého
zamestnávateľa
sú
jeho zamestnanci. V BROTHER
INDUSTRIES to veľmi dobre
vedia. „Starostlivosť o našich
zamestnancov je pre nás kľúčová.
Iba motivovaný pracovník, ktorý má
navyše vytvorené dobré pracovné
podmienky, je zárukou vysokého

výkonu,“ podčiarkuje Lucia Boyle
a dodáva, že firma sa o úspech
vie podeliť so svojimi ľuďmi. Preto
v roku 2017 v spoločnosti porástli
platy o 10% a počas 10-ročnej
histórie boli výplaty a odvody
zaplatené vždy načas.
Peniaze však nie sú všetko.
V BROTHER INDUSTRIES platia aj
vysoké štandardy pre bezpečnosť
v práci. Preto sa ako jedna z mála
spoločností môže pochváliť aj tým,
že takmer 3 roky nezaznamenali
žiadny pracovný úraz. „Našim
cieľom je vytvoriť pre našich
zamestnancov také pracovné
podmienky, aby sa v práci cítili
bezpečne a boli aj primerane
finančne ohodnotení,“ dodáva na
záver Lucia Boyle.

