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Blixcon s.r.o. se specializuje na poskytování kontrolních a třídicích služeb především v  automobilovém 
průmyslu. Jsme špička v oboru kontrolních a třídicích služeb ve výrobě. Každý velký projekt sestává z mnoha 
drobných detailů. A protože preciznost každého detailu je právě to, co Vás může odlišit od konkurence, 
nabízíme Vám naše služby.

EDITORIAL NOVE NABÍZÍME SLUZBY NASÍ PERSONALNÍ AGENTURY!

Protože detail je to, co dělá projekt velkým.
www.blixcon.cz blixcon_s.r.o.Blixcon
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Vzhledem k rozrůstajícím se tren-
dům a rovněž zákonným požadav-
kům z  oblasti pracovního práva 
jsme na začátku letošního roku 
přišli s  novinkou! Založili jsme 
vlastní personální agenturu zamě-
řenou na oblast skladovacích, 
balících a sortačních činností. 

V rámci činnosti naší personální agentury Blixcon Services s.r.o. pro 
naše klienty nabízíme dodání zaměstnanců pro kontrolní a třídicí 
služby ve výrobě tam, kde ze zákonných důvodů nedostačuje či není 
možné dodávání těchto služeb formou outsourcingu. Chráníme tak 
před postihy ze strany státních orgánů nejen sebe, ale samozřejmě                
i naše klienty. A kde není možné poskytovat naši činnost prostřednic-
tvím outsourcingu? Například tam, kde na úplně stejné pozici pracují 
i zaměstnanci klienta, tam, kde je nutné využívat ve větší míře 
prostředky klienta, případně tam, kde je nutné, aby naši zaměstnanci 
byli úkolováni ze strany klienta, což u outsourcingu možné není. 

Naše know-how, zkušenosti našich 
zaměstnanců a vysoká kvalita našich 
služeb však zůstávají stejné. 
Činnost naší personální agentury je pak 
doplněna o činnosti skladovacího 
charakteru. Nabízíme zaměstnance na 
pozici skladník, balič, řidič VZV, na 
drobné manipulační práce se zbožím 
apod. 

Budeme rádi, když se s námi spojíte 
ohledně možné spolupráce v této 

oblasti.  Ochráníte tak před 
postihy státních orgánů 

hlavně sebe.

Vážení obchodní partneři,

jsem velice rád, že vám mohu před-
stavit první vydání našeho news-
letteru Blixcon. 
Najdete v  něm novinky a důležité 
informace, které se týkají naší 
společnosti. V rámci rozšíření port-
folia jsme založili několik nových 
divizí; první z nich vám dnes před-
stavíme. Jde o  personální agenturu, 
kterou jsme založili již na začátku 
tohoto roku a které bude věnováno 
toto vydání našeho newsletteru. 

Věřím, že tyto kroky povedou k další-
mu rozvoji naší společnosti, ale také 
k upevnění její pozice na trhu.
Tímto bychom vám chtěl velmi podě-
kovat za vaši důvěru a přízeň. 
Budu se těšit na další společné 
projekty a spolupráci.

S přáním krásných podzimních dní
Ing. Rostislav Novák, CEO


