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Ponad cztery miliony złotych
unijnych pieniędzy na
najróżniejsze inwestycje
zyskał krotoszyński Jotkel.
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To nie koniec – deklaruje właściciel przedsiębiorstwa, Jan Krzywonos –
znów staramy się o pieniądze z funduszy na wsparcie przedsiębiorstw
dokonujących nowych inwestycji.
Unijne dotacje uzupełnione bankowymi kredytami i własnymi
pieniędzmi właściciel firmy przeznaczył na nowoczesne maszyny, takie
jak centrum gnące do blach, prasy wykrawające czy hydrauliczna
prasa rewolwerowa. Pieniądze przydały się także na uzupełnienie
wyposażenia produkcyjnego w nowoczesne maszyny oraz na
rozbudowę systemu logistyki wewnętrznej.
Dzięki inwestycjom Jotkel produkuje szybciej, nowocześniej (bo
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automatycznie) i więcej.
Oznacza to, że Jotkel w Polsce może konkurować z wszystkimi. Nie
tylko w Polsce, ale również w Europie, o czym świadczy eksport
produktów krotoszyńskiej firmy na rynki Niemiec, Irlandii, Norwegii,
Szwecji, Holandii, Czech, Austrii, Słowacji, Węgier, Włoch, Francji,
Rumunii, Uzbekistanu, Rosji.
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Automatyzacja i unowocześnienie produkcji nie wiązały się jednak – jak
to potocznie się rozumie – z redukcją zatrudnienia. Wręcz przeciwnie,
wywołany inwestycjami rozwój firmy pozwolił na zatrudnienie nowych
pracowników, dziś Jotkel zatrudnia ich blisko 200.
- Zależy nam na rozwoju pracowników, dlatego zachęcamy ich do
kształcenia – mówi właściciel Jotkela. Zachęty mają całkiem realny
wymiar, jeśli studia pracownika są związane z wykonywaną pracą,
pracodawca pokrywa 100% czesnego, w innych przypadkach jest to
50%.
Przedsiębiorstwo działa w oparciu o Systemy: Zarządzania Jakością
według normy ISO 9001:2000 oraz Zarządzania Środowiskiem. Od
marca działać już będzie Zintegrowany System Zarządzania Jakością,
Bezpieczeństwem i Higieną Pracy oraz Środowiskiem. Ponadto firma
wykorzystuje japońską koncepcję zarządzania TQM (Kompleksowego
Zarządzania Jakością).
* Przedsiębiorstwo Jotkel istnieje od 1978 roku. Jest firmą prywatną,
która prowadzi działalność w zakresie produkcji i handlu meblami
przemysłowymi, sprzętem transportowym oraz innymi wyrobami
metalowymi. Produkty te znajdują zastosowanie w wielu branżach:
m .in. w lotnictwie, przemyśle gospodarstwa domowego,
motoryzacyjnym, elektromaszynowym, spożywczym, gastronomicznym
oraz rolnym. Meble marki Jotkel zobaczyć można w warsztatach,
zakładach, pomieszczeniach socjalnych, magazynach, sklepach i
biurach.

Przedsiębiorstwo JOTKEL
więcej artykułów, informacji
http://www.jotkel.com
PR Service
więcej artykułów, informacji
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