Amazon otevřel dobrovízské distribuční centrum. Práci v něm najde až 2 000
stálých a 3 000 sezonních zaměstnanců
•

Slavnostního otevření se zúčastnila první místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky Jaroslava Jermanová a ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek

Praha, 8. září 2015 – Amazon dnes otevřel své první distribuční centrum ve středočeské Dobrovízi. To
se stane součástí evropské distribuční sítě společnosti a již letos pomůže zvládat nápor objednávek
během předvánoční špičky. Amazon bude s tímto novým distribučním centrem schopen lépe
reagovat na požadavky neustále rostoucí evropské zákaznické základny. Do roku 2018 v něm najde
práci 2 000 stálých a další 3 000 sezonních zaměstnanců, kteří pomohou vykrýt zvýšenou poptávku
v období vánoční špičky.
Zaměstnancům distribučního centra Amazon nabízí konkurenceschopné platy s balíčkem benefitů, do
kterého patří bonus k platu ve výši až 10 %, dotovaná teplá jídla, pět týdnů dovolené, penzijní spoření
a životní pojištění s pojištěním invalidity. Všem zaměstnancům distribučního centra je k dispozici také
káva, čaj a voda zdarma. Amazon zaměstnancům zajišťuje dopravu na pracoviště zdarma z Prahy a
několika míst Středočeského a Ústeckého kraje. Zaměstnanci na plný úvazek mohou využít také
inovativního vzdělávacího programu Career Choice, v rámci kterého jim Amazon zaplatí až 95 %
nákladů spojených s účastí ve vybraných vzdělávacích kurzech, a to i v případě, že toto vzdělání
nepotřebují k výkonu své práce u Amazonu.
„Dnešek je pro Amazon velmi významným dnem. Otevíráme své první distribuční centrum v České
republice, ve kterém najde během následujících třech let práci 2 000 stálých a 3 000 sezonních
zaměstnanců. Nabízíme dobrá pracovní místa s konkurenceschopnými mzdami a balíčkem benefitů,
mezi které patří penzijní spoření, životní pojištění s pojištěním invalidity, doprava do práce zdarma a
mnoho dalšího,“ řekl Steven Harman, evropský ředitel Amazonu a dodal: „Velmi oceňujeme
podporu, které se nám dostalo ze strany představitelů státu i zástupců místní samosprávy. Velmi nám
pomohli tuto investici zrealizovat. Také velmi děkuji našemu skvělému českému týmu za jejich úsilí a
podporu.“
Slavnostního otevření distribučního centra, které se odehrálo v úterý 8. září v Dobrovízi, se zúčastnila
také první místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Jaroslava Jermanová
a ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.
„Jsem potěšen, že tak významná globální společnost s více než dvacetiletou tradicí jako je Amazon,
úspěšně zahájila své aktivity v České republice. Projekt vybudování logistického centra ovlivní díky
tisícům nových, ať už stálých nebo krátkodobých, pracovních míst zaměstnanost nejen ve
středočeském regionu, ale díky svému rozsahu i v okolních krajích. Nová pracovní místa ocení
zejména lidé z Ústeckého kraje, kde existuje tíživější hospodářská a sociální situace v porovnání
s ostatními regiony České republiky,“ zdůraznil Mládek ve svém projevu během slavnostního
otevření.
„Amazon je významným zaměstnavatelem v obci Dobrovíz a okolí a podporuje i volnočasové aktivity,
vzdělávání, sport a kulturu. Každodenní život v obci je díky Amazonu bohatší o možnosti širšího vyžití
a věřím, že tyto možnosti budou spoluobčané časem ještě více využívat. Těší mě, že se podařilo
vytvořit předpoklady pro dobrou spolupráci Amazonu s obcí Dobrovíz a těším se na rozvíjení našeho
vzájemně dobrého sousedského partnerství,“ řeka starostka Dobrovíze Jana Krupičková.
„Bylo nám ctí řídit výstavbu nejvýznamnější a největší logistické budovy, která v ČR vznikla po roce
1989. Velmi mě těší, že se nám podařilo dodržet harmonogram a postavit distribuční centrum během
pouhých 12 měsíců. Jsem také rád, že běží i výstavba doprovodných infrastrukturních staveb v

okolních obcích. Obchvatu se občané Dobrovíze dočkají do konce roku 2015 dle uzavřených dohod,“
řekl Pavel Sovička, ředitel Panattoni Europe pro Českou republiku a Slovensko.
Amazon již završil první fázi náboru svých stálých zaměstnanců, během níž přijal 1 500 lidí. Nyní
pokračuje s náborem brigádníků, kteří pomohou zvládnout první vánoční špičku v Dobrovízi. Ta
začíná již během září. Zájemci o práci se mohou hlásit prostřednictvím agenturního partnera
Amazonu – firmy Adecco. Informace jsou k dispozici na webu www.pracevamazonu.cz, získat je
mohou také na bezplatném telefonním čísle 800 100 500.
Distribuční centrum o rozloze 95 000 metrů čtverečních je součástí evropské distribuční sítě
Amazonu a pomůže obsluhovat současné i budoucí požadavky zákazníků, kteří si na Amazonu
objednávají zboží ve stále větší míře. Centrum zajistí, že zákazníci Amazonu z celé Evropy dostanou
své zásilky rychle a spolehlivě. Moderní budova disponuje také klimatizací a jídelnou s vlastní kuchyní.
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