Haiker: Dáme na dobré reference,
lidé se zásadním způsobem nemění
Jedním z největších zaměstnavatelů ve Zlínském
kraji je společnost DEZA,
a. s. Jedná se o chemický podnik, který vyrábí
z černouhelného dehtu
a koksárenského benzolu základní aromatické
chemikálie, změkčovadla,
rozpouštědla, dehtové
oleje, smoly a další látky.
Jak společnost vybírá
zaměstnance, jakou
šanci mají absolventi a co
naopak společnost svým
zaměstnancům nabízí? Na
tyto a další otázky odpovídal personální ředitel
společnosti Deza, a. s.
Valašské Meziříčí
Ing. Ladislav Haiker.
Kolik zaměstnanců má
společnost DEZA, a. s.?

V současné době pracuje v Deze téměř 1000
zaměstnanců. Většina je
zaměstnána v základním
závodě ve Valašském
Meziříčí, jen necelých
pět procent v odloučeném
provoze v Otrokovicích.
Deza prošla historicky
razantní restrukturalizací. Dříve měl podnik
přes 2000 zaměstnanců,
v rámci zeštíhlení zůstaly
v Deze jen ty nejdůležitější nosné činnosti zaměřené na hlavní chemickou
výrobu. Ostatní činnosti
byly buď privatizovány,
nebo se nakupují formou
služeb.

Můžete uvést, jaké profese se u vás uplatňují?

V Deze se uplatní
především pracovníci
vyučení v oboru provozní
chemik a absolventi středoškolských oborů chemik
operátor. Pro vysokoškoláky je hlavní uplatnění na
pozicích provozní technolog a samostatný výzkumný pracovník.

Kdo má šanci být zaměstnaný u společnosti DEZA,
a. s.? Co od zaměstnanců
očekáváte?

Deza má vysoce stabilizovanou zaměstnaneckou
základnu. Dobrovolná
fluktuace je již řadu let
nulová a pohybuje se
v řádu promile, netvoří

tedy ani jednu desetinu
procenta. To, co tedy Deza
v personální oblasti řeší,
je postupná generační
výměna za odchody do
důchodu. Ročně odchází
do starobního důchodu
v průměru 24 zaměstnanců. Tedy přibližně dva
zaměstnanci měsíčně.
Máme proto dostatek času
a prostoru s předstihem
si vybrat z uchazečů toho
skutečně nejlepšího. Běžně vybírají naši vedoucí
zaměstnanci z desítek zájemců. Kromě základních
podmínek kvalifikace,
praxe a dobrého zdravotního stavu očekáváme navíc
samostatnost a dobré reference z předcházejících
pracovišť. Vycházíme ze
zkušeností, že lidé se zásadním způsobem nemění.
Jak se chovali v minulých
zaměstnáních, tak se budou chovat i u nás. Proto
tak pečlivý výběr.

Jaká je naopak nabídka
pro zaměstnance ze strany
společnosti DEZA, a. s.?

V poslední době vnímám velmi výrazně, že
si uchazeči mnohem více
cení stability oboru, jistoty
pravidelných výplat či vysoce nadstandardní sociální
péče. V této oblasti u nás
nabízíme například rehabilitační péči, dva týdny
dovolené navíc, špičkovou
úroveň závodního stravování, dětské rekreace,
hygienu práce a další.
Vysokoškoláci ocení
možnost samostatné práce
na projektech. Většina
rozhodovacích pravomocí
je uvnitř firmy a ne v nějaké anonymní zahraniční
centrále.

Má šanci získat zaměstnání ve společnosti i absolvent? Co po absolventech
požadujete a co jim naopak nabízíte?

Nejžádanějšími absolventy jsou studenti
chemického a strojního
zaměření. Tyto technické profese jednoznačně
převažují. Absolventy ekonomického nebo humanitního zaměření přijímáme
zcela výjimečně. V posledních letech také stoupá

potřeba absolventů slaboproudu elektro, zejména
se zaměřením na měřicí
a řídicí techniku. Provozy
při postupné modernizaci
jsou čím dál více závislé
na automatizovaných řídicích systémech. Výpadky
těchto systémů znamenají
obvykle milionové ztráty.

Spolupracujete i se školami? „Vychováváte“ si
už při studiu své budoucí
zaměstnance?

Agrofert má propracovaný systém spolupráce
s páteřními školami. V případě Dezy se jedná hlavně
o střední školy s chemickým
zaměřením, jako je například

Integrovaná střední škola
Valašské Meziříčí a obdobná
škola v Hranicích na Moravě. Nejtěsnější spolupráce
v oblasti vysokých škol je
s Univerzitou Tomáše Bati
Zlín, Univerzitou Pardubice
a VŠCHT Praha.

www.deza.cz

