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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

Protože detail je to, co dělá projekt velkým.
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Milí obchodní partneři,

Ing. Rostislav Novák, CEO

asi se všichni shodneme na tom, že byl 
tento rok pro mnohé z nás zatěžkávací 
zkouškou. Všichni jsme se v průběhu 
roku museli, ať už v soukromé                          
či pracovní rovině omezit a asi všichni 
jsme řešili, zda tuto situaci ustojíme               
a budeme schopni poskytovat naše 
služby takovým způsobem, v takovém 
rozsahu a s takovou kvalitou, jako 
doposud. Na druhou stranu nám i tato 
doba ukazuje sílu, kterou v sobě máme.
I my jsme se spojili a vzájemně jsme si 
různě pomáhali, šili jsme roušky nejen 
svým kolegům, ale rozdávali jsme je 
například i do domovů důchodců. 
Nejen tato situace nás utvrdila v našem 
záměru, který nám dlouho ležel na stole, 
a to zaměřit se při naší činnosti i na 
zaměstnance se zdravotním omezením.
Tuto novinku vám blíže představí náš 
článek.

Od 1. 12. 2020 se jedna z našich společností – Blixcon Partner s.r.o., stala uznaným 
zaměstnavatelem na chráněném trhu práce. Ke službám v  kontrole kvality, personál-
ní agentuře a poradenským službám tak přidáváme další oblast našeho působení,                
a to zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

Svou činnost budeme i v této oblasti směřovat 
zejména do oblasti kontroly kvality a manipulace 
s materiálem. Zaměstnance pro chráněný trh 
práce uvítáme na všech pobočkách. Naši vedoucí 
budou všemi způsoby proškoleni a budou vědět, 
jak s novými kolegy pracovat a jak jim pomoci 
vytvořit vhodné pracovní podmínky.

Od příštího roku plánujeme pro naše zákazníky 
i možnost využití náhradního plnění.

Věříme, že budeme schopni osobám se zdravot-
ním postižením nabídnout smysluplnou a zajíma-
vou práci a zároveň že nás tato skutečnost 
posune opět kupředu v oblasti námi nabízených 
služeb a budeme se těšit na spolupráci s novými 
zaměstnanci a se stávajícími i novými obchodními 
partnery.

DALŠÍ NOVINKA – CHRÁNĚNÝ TRH PRÁCE

Užijte si krásný adventní čas a přejeme vám všem klidné Vánoce v rodinném 
kruhu. Doufáme, že se opět všichni ve zdraví sejdeme v novém roce. 
Budeme se těšit na další rok spolupráce.

Přeji vám všem pevné zdraví!


