
Je lepší pracovat
v mezinárodní,

nebo rodinné firmě?

U nás si vybírat 
nemusíte.



Celosvětově působící skupina Lapp 
s centrálou v německém Stuttgartu 
datuje svůj počátek do roku 1959, kdy její 
zakladatel Oskar Lapp začal jako první na 
světě průmyslově vyrábět ovládací kabel 
a uvedl jej na trh pod názvem ÖLFLEX®. 
Tato značka se v průběhu dalších desetiletí 
stala synonymem nejvyšší kvality flexibilních 
ovládacích kabelů. I přes své celosvětové 

působení si skupina Lapp stále zachovává 
hodnoty a přednosti rodinné firmy. V odkazu 
Oskara Lappa pokračuje jeho žena Ursula Ida 
a synové Andreas a Siegbert.
Počátek působení skupiny Lapp na českém 
a slovenském trhu se datuje do roku 1993. 
Z původně jednoho odborného poradce 
se v průběhu let vyvinula společnost, 
která patří k předním dodavatelům kabelů 

a kabelového příslušenství zákazníkům v ČR 
a SR a jejich prostřednictvím i do celého 
světa. Společnost LAPP KABEL s.r.o., která 
byla založena v roce 1998, zaměstnává na 
200 pracovníků a sídlí v moderní budově 
Logistického a administrativního centra 
v Otrokovicích.

•  2. místo v celostátní soutěži Sodexo 
Progresivní zaměstnavatel roku 2015, 
společnost do 500 zaměstnanců (3. místo 
v roce 2013)

•  1. místo v soutěži Sodexo Zaměstnavatel 
regionu 2015 (obhajujeme nepřetržitě od 
roku 2012)

•  3. místo v celostátní soutěži „Cena 
personalistů 2014 za nejlepší HR projekt“

•  „Cena novinářů“ pro Firemní školku 
Oskárek v soutěži Stavba roku 2013 
Zlínského kraje

•  v roce 2013 jsme úspěšně 
absolvovali Audit rovných příležitostí 
společnosti Gender Studies

POMÁHÁME 
& STARÁME SE
Podporujeme nejen naše zákazníky, ale 
i naše zaměstnance a ty, kteří si podporu 
zaslouží nejvíce. Naše Firemní školka 
Oskárek umožňuje našim kolegům skloubit 
pracovní i rodinný život. Každoročně 
podporujeme sledge hokejový tým SHK LAPP 
Zlín i děti z Dětského domova Zlín – ty si díky 
našemu příspěvku můžou každý rok užít letní 
pobyt u moře.

JSME 
SKUPINA 
LAPP

ZÍSKÁVÁME OCENĚNÍ



Tomáš Dvouletý
Konstruktér

„Lapp nabízí širokou paletu možností osobního rozvoje a dalšího 
vzdělávání v jazykových, odborných a mnoha dalších kurzech. 
A já jsem v Lappu nejen proto maximálně spokojený.“

Co je náplní mé práce?
Úkolem našeho oddělení je provázet 
nové produkty od původní myšlenky přes 
uvedení na trh až po technickou podporu 
pro zákazníka. Vývoj probíhá nejčastěji na 
základě zadání od produktových manažerů, 
ale zároveň máme dostatek prostoru pro 
vlastní nápady.

Jak jsem se dostal k práci pro Lapp?
Hledal jsem práci přes personální agenturu 

a ta mi nabídla pozici konstruktéra v Lappu. 
Výběrové řízení bylo sice náročné a obsaho-
valo i cestu do mateřské společnosti Lappu 
v Německu, ale rozhodně to stálo za to. Měl 
jsem radost, že si vybrali právě mě.

Na co se v práci nejvíce těším?
Na každý den v Lappu, kdy potkám spoustu 
milých a přátelských lidí – ať už v kanceláři 
nebo na obědě. Pracovní prostředí je super, 
líbí se mi vybavení naší firmy i celkově 

pohodová atmosféra. A jsem rád i za to, 
že se občas podívám, sice pracovně, do 
hlavního sídla Lappu ve Stuttgartu.

Proč bych doporučil Lapp ostatním?
Lapp znamená jistotu stabilního zaměstnání 
a dalšího osobního rozvoje. Budete tady 
dělat opravdu to, v čem jste dobří a pomáhat 
vám s tím budou skuteční profesionálové.



Co je náplní mé práce?
Jako produktový manažer zajišťuji technickou 
podporu kolegům z obchodního týmu při 
výběru vhodných produktů pro zákazníka. 
Stejně tak komunikuji přímo se zákazníky, 
když hledají nestandardní řešení. Při mé práci 
úzce spolupracuji taky s kolegy z marketingu, 
společně připravujeme prezentace našich 
produktů např. na veletrzích.

Jak jsem se dostala k práci pro Lapp?
Po vysoké škole jsem hledala zaměstnání 

ve Zlíně a našla jsem si Lapp jako 
perspektivní firmu, která se řadí mezi 
nejlepší zaměstnavatele v regionu. Zaujala 
mě i možnost využít při práci cizí jazyky. 
Nejprve jsem nastoupila na pozici pracovníka 
německého zákaznického centra a po roce 
jsem uspěla ve výběrovém řízení na pozici 
produktového manažera.

Na co se v práci nejvíce těším?
Na mojí práci mě nejvíce baví, že vidím přímé 
uplatnění našich výrobků v praxi a že se 

dostanu i k zákazníkům, u kterých řešíme 
technické specifikace. Do práce se těším 
i kvůli kolektivu, příjemné a inspirativní 
atmosféře.

Proč bych doporučila Lapp ostatním?
V Lappu každý získá možnost osobního 
i profesního růstu, každý tady má možnost 
projít si různými pozicemi. Když jste dobří, 
můžete se dostat na svoji vysněnou pozici – 
třeba i díky široké škále dalšího vzdělávání.

Pavla Polková
Produktový manažer

„V Lappu se každý den setkávám s novou výzvou a každý den 
se učím něco nového. Proto mě moje práce stále baví, stereotyp 
v Lappu nehrozí.“



Co je náplní mé práce?
Mým úkolem není pouze prodat naše 
produkty, ale zajistit zákazníkům 100% 
servis. Ten zahrnuje i technické poradenství 
a nabídku řešení přímo na míru. Proto se 
musím důkladně věnovat vzdělávání ohledně 
produktů Lapp, což je sice náročné, ale na 
druhou stranu mě to baví.

Jak jsem se dostal k práci pro Lapp?
S Lappem jsem se setkal už při studiu na 
vysoké škole, navštívil jsem třeba jejich 

stánek na veletrhu. Hledal jsem práci 
v elektrotechnickém oboru, ideálně pozici 
obchodníka a měl jsem štěstí, že jsem na 
online pracovním portálu narazil na inzerát 
Lappu. Absolvoval jsem videopohovor a pak 
další kola a nakonec si mě Lapp vybral do 
týmu.

Na co se v práci nejvíce těším?
Na skvělý kolektiv, který v Lappu rozhodně 
je. Je tu spousta mladých lidí, se kterými si 
skvěle rozumím a i oni jsou důvod, proč mě 

práce tady tak baví. Zároveň jsem rád třeba 
i za možnost využívat příspěvek na sportovní 
aktivity, to je pro mě velký benefit. 

Proč bych doporučil Lapp ostatním?
Lapp je lídrem v oblasti kabelové techniky, 
a to je pro mě klíčovým faktorem, proč v něm 
pracuji. Pro všechny, kdo chtějí pracovat 
v tomto oboru, je Lapp skvělou příležitostí, 
jak se výrazně posunout vpřed.

Radim Kovalovský
Obchodně-technický poradce

„Práce obchodníka je pro mě hodně atraktivní, nehrozí stereotyp - 
každý den je pro mě dobrodružstvím. Dennodenně jsem v kontaktu 
s našimi zákazníky a právě komunikace s nimi mě baví nejvíc.“



Co je náplní mé práce?
Jsem zodpovědná za veškeré online aktivity 
naší firmy, to znamená hlavně za tvorbu 
online strategií, provoz a aktualizaci 
webových stránek a správu profilů 
na sociálních sítích. Mám na starost 
i public relations, tj. propagaci Lappu 
směrem k veřejnosti, takže z velké části 
i komunikuji s médii.

Jak jsem se dostala k práci pro Lapp?
Studovala jsem marketingový obor na 
zlínské univerzitě a v polovině 3. ročníku 
jsme z vedení katedry dostali nabídku 

práce pro Lapp. Neváhala jsem ani minutu, 
poslala životopis a za pár týdnů jsem se 
seznámila s novými kolegy.

Na co se v práci nejvíce těším?
Na spoustu nových výzev z oblasti online 
marketingu, se kterými se často potýkám. 
Nedám ale dopustit ani na firemní 
teambuildingy a spoustu dalších akcí, 
při kterých trávím čas s kolegy. Možnost 
procvičit si angličtinu v rámci každodenní 
komunikace se zahraničními pobočkami je 
třešničkou na dortu.

Proč bych doporučilat Lapp ostatním?
Dostala jsem možnost na sobě začít 
pracovat už během studia, a to díky 
polovičnímu úvazku. Lapp je velmi flexibilní 
zaměstnavatel, který mi vždy vyšel vstříc 
a já jsem moc ráda, že se na lidi v něm můžu 
kdykoliv spolehnout. Doporučuji ho všem, 
kdo chtějí nastartovat svoji kariéru v moderní 
a úspěšné firmě.

Lucie Ságnerová
Specialista digitálního marketingu

„V Lappu mám přístup k široké škále možností, jak se dále 
vzdělávat a pracovat na sobě. Pomáhat s online marketingem tak 
velké společnosti, jako je Lapp, je pro mě každodenní výzvou.“



ZE 
ŽIVOTA 
FIRMY

 Sportovní Vánoce 2015 Volejbalový a fotbalový turnaj v Lucembursku 2015

 Teambuilding na Horalu 2014

 Rodinný den 2013 – Rekord v držení nejdelšího kabelu nad hlavou

 Vánoční večírek v rockovém stylu 2014

 Rodinný den LAPPouť 2015

 Megathlon 2015 Firemní dobrovolnictví (stěhování školky) 2014  Benefiční florbalový turnaj 2014

 Slavnostní otevření Firemní školky Oskárek 6. 9. 2013



KONTAKTUJTE NÁS

+420 573 501 024

zivotopisy@lappgroup.cz

www.lappgroup.cz
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LAPP KABEL s. r. o.
Bartošova 315, Kvítkovice • 765 02 Otrokovice
Tel.: +420 573 501 011 • Fax: +420 573 394 650
www.lappgroup.cz • E-mail: info@lappgroup.cz
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