
Jste
to Vy?

NÁSTROJAŘ
Máte šikovné ruce 

a tvorba a sestavování

přesných nástrojů Vám

dělá radost? Chcete se

podílet na budování

nové vybavenější

nástrojárny?

SEŘIZOVAČ
Těší Vás, když

stroje hladce běží

a padají z nich

perfektní

výrobky? 

METROLOG
Je měření malých 

přesných dílů Vaše

specialita a udělalo by Vám

radost mít možnost při

zavádění nových výrobků

nastavovat procesy

kvality? 

náborový
příspěvek

až 50 000 Kč
pro D-pozice

HLEDÁME
PARŤÁKY A
PARŤAČKY!

Zliv

www.prym.cz

+420 775 798 173
 

       Inovan CZ

Ozvěte se nám!
inzerujeme také na
prace.cz a jobs.cz



O NÁS
Výrobní závod ve Zlivi byl postaven v roce 1996 a v roce 2008 byl rozšířen na
dnešních 6 800 m . Nyní v roce 2022 zaměstnáváme přes 150 lidí.
Jsme součástí německé mateřské společnosti William Prym Holding, ve které je
většinovým vlastníkem už téměř 500 let rodina Prym. INOVAN je jednou ze čtyř
divizí skupiny Prym Group, která má pobočky v 19 zemích světa.
Aktuálně procházíme radikální změnou. V roce 2021 jsme kompletně změnili
výrobní sortiment. Ze špičkového výrobce jehel a špendlíků jsme se stali výrobcem
kontaktů a konektorů, které se mimo jiné používají například v parkovacích
senzorech, stěračích a volantech v automobilech. Nejsme ale jen automotive, piny
a konektory dodáváme také do zdravotnictví, tiskáren, kotlů a dalších. Naše klíčové
technologie jsou lisování a automatizované balení kontaktů, vstřikování plastů
aiivýroba konektorů. Díky unikátnímu know-how, volným výrobním kapacitám
aivvýrobním prostorám máme obrovský potenciál k růstu nejen v oblasti
elektromobility, ale také i v elektronickém průmyslu. V zájmu větší stability zakázek
je našim cílem získat nové projekty hlavně mimo automotive.
Kromě výrobní činnosti bylo v prostorách Zlivského závodu vybudováno Centrum
sdílených služeb se 17 zaměstnanci, kteří zajištují účetnictví pro celou divizi Inovan
a pro sesterské zahraniční pobočky.
Naší prioritou je zajistit vysokou spokojenost zákazníků, zaměstnanců
aeveneposlední řadě zajistit adekvátní ziskovost, která je základem pro další růst.
Také usilujeme o minimalizaci negativního vlivu na životní prostředí.
Všechny naše aktuálně otevřené pracovní pozice najdete na www.prace.cz
aawww.jobs.cz. Pokud potřebujete další informace, rádi Vám poradíme na
telefonním čísle +420 775 798 173 každý všední den v době od 8.00 do 18.00.
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