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ŠKODA AUTO otevírá nový parkovací dům
v závodě v Mladé Boleslavi
› Na pěti patrech bude zaměstnancům nyní k dispozici 1 150 parkovacích míst
› Stavba byla dokončena za pouhých šest měsíců, investice činila více než šest
milionů eur
› Zaměstnanci mají v okolí výrobního závodu v Mladé Boleslavi nyní k dispozici
celkem 5 444 parkovacích míst
› V roce 2016 investovala ŠKODA celkem téměř 12 milionů eur do sociálních
projektů a zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců
Mladá Boleslav, 4. ledna 2017 – V hlavním výrobním závodě společnosti ŠKODA
AUTO byl po šestiměsíční stavbě otevřen nový parkovací dům v bezprostřední
blízkosti brány č. 6. Na pěti podlažích nabízí 1 150 parkovacích míst. Investice
do stavby činila více než šest milionů eur. V okolí výrobního závodu v Mladé
Boleslavi je tak nyní pro zaměstnance k dispozici celkem 5 444 parkovacích
míst.
„Těší mne, že již šest měsíců po zahájení stavby otevíráme nový parkovací dům s celkem
1 150 parkovacími místy. Nový parkovací dům, který je v bezprostřední blízkosti brány
č. 6, našim zaměstnancům podstatně zjednodušuje hledání parkovacího místa a vylepší
situaci s parkováním i obyvatelům v okolí. Navíc je z tohoto parkoviště značná část
výrobního závodu v Mladé Boleslavi snadno dostupná kratší cestou,“ řekl Michael
Oeljeklaus, člen představenstva ŠKODA AUTO zodpovědný za oblast výroby a logistiky.
„Nová parkovací místa v těsné blízkosti závodu v Mladé Boleslavi jsou jedním z řady
projektů, kterými usnadňujeme zaměstnancům ŠKODA AUTO jejich práci. Za rychlou a
úspěšnou realizaci patří dík také Odborům KOVO MB, které neustálé zlepšování
pracovních podmínek zaměstnanců konstruktivně podporují,“ dodal Bohdan Wojnar, člen
představenstva společnosti ŠKODA AUTO zodpovědný za oblast řízení lidských zdrojů.
„Toto parkoviště je zatím na konci řady všech parkovacích míst, která odborová
organizace KOVO MB posiluje od začátku spojení s Volkswagenem. Zlepšování příjezdu a
odjezdu z firmy ŠKODA bude i nadále věnována vysoká priorita. Totéž platí pro Vrchlabí a
Kvasiny. Toto parkoviště neslouží jen zaměstnancům ŠKODA AUTO, ale i pracovníkům
dodavatelských společností, kteří pracují na území firmy ŠKODA,“ řekl Jaroslav Povšík,
předseda Odborů KOVO MB.
Slavnostního zahájení provozu se zúčastnil mimo jiné člen představenstva společnosti
ŠKODA AUTO za oblast výroby a logistiky Michael Oeljeklaus, člen představenstva
společnosti ŠKODA AUTO za oblast řízení lidských zdrojů Bohdan Wojnar a předseda
Odborů KOVO MB Jaroslav Povšík. Moderní budova v blízkosti brány č. 6 pojme celkem
1 150 automobilů, tedy o 745 více než původní parkoviště.
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ŠKODA AUTO spolu s městem Mladá Boleslav postavila nebo zrekonstruovala několik
přístupových cest k parkovacímu domu, mimo jiné i přivaděč k dálnici D 10, která vede
jihovýchodně od závodu.
Zaměstnanci teď mají v okolí výrobního závodu v Mladé Boleslavi k dispozici celkem
5 444 parkovacích míst. Již v minulém roce automobilka ŠKODA výrazně zvýšila kapacitu
parkoviště u brány č. 13. Také v závodě v Kvasinách ŠKODA investovala do výstavby
nových parkovišť.
ŠKODA průběžně pracuje na trvalém zlepšování pracovního prostředí svých
zaměstnanců. Mimo jiné bylo modernizováno několik závodních restaurací: například ve
Středním odborném učilišti ŠKODA AUTO v Mladé Boleslavi a také v závodě Kvasiny.
Zcela nová podniková restaurace byla postavena ve Vrchlabí. ŠKODA kromě toho
investuje do četných sociálních projektů pro zaměstnance. Jen v roce 2016 na to
automobilka vynaložila téměř 12 milionů eur.
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ŠKODA otevírá nový parkovací dům v závodě
v Mladé Boleslavi
Slavnostního zahájení provozu se zúčastnil mimo jiné
člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO za
oblast výroby a logistiky Michael Oeljeklaus (třetí
zleva), člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO
za oblast řízení lidských zdrojů Bohdan Wojnar
(druhý zprava) a předseda Odborů KOVO MB
Jaroslav Povšík (druhý zleva).
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ŠKODA otevírá nový parkovací dům v závodě
v Mladé Boleslavi
V sídle společnosti ŠKODA AUTO byl po šestiměsíční
stavbě otevřen nový parkovací dům v bezprostřední
blízkosti brány č. 6. Na pěti podlažích nabízí 1 150
parkovacích míst. Investice do stavby činila více než
šest milionů eur.
Download
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ŠKODA otevírá nový parkovací dům v závodě
v Mladé Boleslavi
Na pěti podlažích je k dispozici 1 150 parkovacích
míst. Investice do stavby činila více než šest milionů
eur. V okolí výrobního závodu v Mladé Boleslavi je
tak nyní pro zaměstnance k dispozici celkem 5 444
parkovacích míst.
Download
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ŠKODA AUTO
› je jednou z nejstarších automobilek na světě. Společnost založená v roce 1895, v období počátků
automobilu, dodnes sídlí v Mladé Boleslavi,
› má v současnosti následující modelové řady osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, OCTAVIA,
YETI, KODIAQ a SUPERB,
› v roce 2016 dodala zákazníkům celosvětově více než 1 milion vozů,
› od roku 1991 patří Volkswagenu, jednomu z globálně nejúspěšnějších automobilových koncernů. ŠKODA
AUTO v koncernovém svazku samostatně vyrábí a vyvíjí vedle vozů také komponenty jako motory
a převodovky,
› provozuje tři výrobní závody v České republice; vyrábí v Číně, Rusku, na Slovensku a v Indii většinou
prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci
s lokálními partnery,
› zaměstnává celosvětově více než 26 600 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích.
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