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S hranou hravě do světa
Hranipex vyrostl v Humpolci z původních 3 zaměstnanců do společnosti, která dnes patří mezi
přední evropské výrobce a distributory nábytkových hran. Pro truhláře a výrobce nábytku nabízí
kompletní sortiment všech druhů hran, specializovaných lepidel a čističů potřebných pro celý proces
olepování nábytkových dílců. Díky různorodé nabídce pracovních pozic a velikosti společnosti patří
Hranipex mezi nejvýznamnější zaměstnavatele na Vysočině.

Pravá ruka truhláře

„Na základě dlouholetých zkušeností je naší silnou stránkou
schopnost poradit, případně pomoci s nastavením olepovacího
stroje pro perfektní a bezproblémovou výrobu. Zakládáme si na
profesionalitě a osobním přístupu,“ říká ředitel české pobočky Jiří
Hes a dodává: „Naším cílem je, aby díky nám mohl být každý truhlář
na svou práci hrdý.“

Bez motivovaných lidí
by to nešlo.

Hranipex stojí na lidech, kteří se chtějí rozvíjet, vzdělávat a posouvat
tak celofiremní zkušenosti stále dál. Z toho důvodu upřednostňuje
kmenové zaměstnance. „Věřím, že máme co nabídnout jak v naší
mateřské společnosti v Humpolci, kde je i výrobní závod, tak i na
našich 12 zahraničních pobočkách v Evropě. Kdo hledá výzvy, rád
se pohybuje v dynamickém prostředí s vlastní odpovědností za svůj
výkon a v prostředí, které není svázáno komplikovanými postupy,
složitou organizační strukturou a rozhodovacím procesem, pak je
pro něj Hranipex to pravé místo“, říká personální ředitel Miroslav
Hudeček.

Zapomeňte na šedé
výrobní haly!

Když přijedete do Hranipexu, na první pohled vás překvapí
designové prostředí. Každý obdivuje krásné výrobní haly, sklady,
kanceláře i další zázemí, jako například posilovna pro zaměstnance.
I na místech, kde byste to nečekali, tu najdete moderní umění.
Vzhled firmy odráží smýšlení firemního managementu. Důležitý je
každý detail, kvalita a moderní technologie, stejně jako osobní
přístup, otevřenost a pozitivní myšlení.
Příjemný interiér je základ, ovšem ještě důležitější je atmosféra a
přátelské prostředí. Mnoho zaměstnanců ve společnosti poutají
přátelské vztahy, společná hobby, ale i rodinné vazby. „Není
výjimkou, že u nás pracují partneři či sourozenci. Řada zaměstnanců
provází růst Hranipexu již od jeho počátků,“ říká Zuzana Bielová, HR
specialistka a pokračuje: „Rádi se potkáváme i mimo práci. K
tradičním každoročním setkáním patří skvělý vánoční večírek či
firemní fotbalový turnaj v malé kopané. Nově jsme přidali i běžecký
závod pro celé rodiny. Tyto aktivity Hranipex spojuje i s charitativní
činností. Dlouhodobě podporuje lokální instituce, které pečují o děti
i dospělé s mentálním a kombinovaným postižením.
I při dynamickém rozvoji Hranipexu, který dává práci už více než 500
zaměstnancům, zůstávají firemní hodnoty stále stejné. Nadále
vycházejí z kořenů rodinné firmy. Jiří Hes uzavírá: “V tom se ani do
budoucna nic nezmění. Právě to dává zaměstnancům, ale i
obchodním partnerům jistotu, že naše zásady jsou pevné a naše
slovo platí.”

Základní údaje

Hranipex je tradiční český výrobce nábytkových hran. S dvaceti šesti lety zkušeností
dodává vše, co je potřeba k perfektnímu olepení řezaných desek. Díky dokonalým
hranám, specializovaným lepidlům a kvalitním čističům vám může každý dobrý
truhlář vyrobit designový nábytek, který splňuje světové standardy kvality a posouvá
výrobce k profesionalitě.
Prostřednictvím dvanácti poboček po celé Evropě a exportního oddělení dodává
Hranipex své služby do více než sedmdesáti zemí světa a zaměstnává přes pět set
lidí.
Původně rodinná firma nadále ctí své tradice a hodnoty, které jí vtiskl její zakladatel
– tedy českou kvalitu, důraz na perfektní servis a osobní přístup k zákazníkům.
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