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→ hR news
potřebujete kandidáta s němčinou a výbornými 
referencemi? 

alena spilková
Rödl & partner praha 

Možná hledáte právě pana Ondřeje, který po téměř 
dvaceti letech opouští společnost, jež ke konci le-
tošního roku ukončí provoz v České republice. 
 takto vynikající doporučení pro jeho bu-
doucí uplatnění připravil jednatel společnosti.

dOpORuČení

naše česká dceřiná společnost XXX ve východních 
Čechách, výrobce a dodavatel elektromechanic-
kých montážních sestav pro automobilový průmy-
sl, bude k 31. prosinci 2018 uzavřena. s tím souvisí 
i následné personální kroky. 
 téměř dvacet let naši společnost v Čes-
ké republice řídil vynikající manažer a odborník 
pan Ondřej, kterému právě z důvodu restruktura-
lizace společnosti nemůžeme nabídnout další pro-
fesní uplatnění. 
 pan Ondřej ve společnosti působil od 
05/2005, nejdříve jako vedoucí výroby, od 04/2008 
až doposud jako vedoucí celého výrobního závodu 
v Čechách.
 pan Ondřej disponuje vynikajícími a hlu-
bokými odbornými znalostmi, své vědomosti vždy 
využíval ve prospěch společnosti. Jeho schopnos-
ti analytického uvažování a rychlého a přesného 
pochopení, a to i velmi komplikovaných situací, 
ho předurčovala k nalezení těch nejlepších řešení. 
Vždy projevoval velkou iniciativu a plné nasazení, 
ztotožňoval se zcela se svými úkoly a naší společ-
ností, a v tomto směru pozitivně působil i na ostat-
ní. pracoval vždy velmi spolehlivě, uvážlivě a svě-
domitě. svou práci vykonával cílevědomě, pečlivě 
a kvalitně a jednal přitom vždy velice zodpovědně. 
dosahoval co do kvantity i kvality výborných pra-

covních výsledků. pracovní výkony pana Ondřeje si 
kdykoli a v každém ohledu zasloužily naše uznání. 
nutné je také zdůraznit jeho naprosto spolehlivé 
a čestné chování.
 pro své spolupracovníky byl vzorem 
a vedl je k vynikajícím pracovním výkonům, což do-
kázal podpořit i svým kolegiálním přístupem. Úkoly 
zadával efektivně; své spolupracovníky pověřoval 
činnostmi dle jejich schopností a dovedností. díky 
své přátelské a vyrovnané povaze byl velice ceněn 
a oblíben v kolektivu. Vždy usiloval o přátelskou at-
mosféru v týmu a dobrou spolupráci. Vůči vedení, 
svým kolegům i klientům se v každém ohledu cho-
val korektně.
 Rádi bychom tímto panu Ondřejovi po-
děkovali za jeho vynikající pracovní výkony a po-
přáli mu do budoucna hodně úspěchů a vše dobré 
v profesním i soukromém životě.
 Za naši společnost můžeme pana Ond-
řeje zodpovědně doporučit.

Jednatel
XXX unternehmensholding Gmbh + co. kG

Zaujal Vás tento kandidát? pokud ano, dejte nám 
vědět a my zařídíme vše potřebné.

kontakt pro další informace

alena spilková
podniková poradkyně  
associate partner
t  +420 236 163 111
e  alena.spilkova@roedl.com
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tento newsletter je nezávaznou informační brožurou a slouží obecným 
informačním účelům. nepředstavuje právní, daňové ani podnikové po-
radenství, jeho cílem není ani nahrazení individuálního poradenství. při 
zpracování newsletteru se společnost Rödl & partner snaží o maximální 
pečlivost, nemůže ale převzít odpovědnost za správnost, aktuálnost a úpl-
nost informací. protože se zde obsažené informace nezabývají konkrétní-
mi tématy jednotlivých fyzických nebo právnických osob, měl by si klient 
požadované informace vždy ověřit poradenskou zakázkou. Rödl & partner 
nepřejímá odpovědnost za rozhodnutí, která čtenáři na základě článků 
newsletteru učiní. naši poradci jsou Vám rádi k dispozici.
 Veškerý obsah newsletterů zveřejněný na internetu 
včetně odborných informací je duševním vlastnictvím společnosti 
Rödl & partner a je chráněn autorskými právy. uživatelé mohou obsah 
newsletterů stahovat, tisknout nebo kopírovat pouze pro vlastní 
potřebu. Jakékoli změny, rozmnožování, šíření nebo sdělování tohoto 
obsahu nebo jeho částí veřejnosti, ať už online nebo offline, vyžadují 
předchozího písemného souhlasu společnosti Rödl & partner. 
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