
  
TISKOVÁ INFORMACE 

 
 

Koncern Pegas Nonwovens zahájil nábor odborníků 
 
 
PRAHA (7. března 2007) – Společnost Pegas – NT, a. s., jedna z dceřiných 
společností koncernu Pegas Nonwovens, v těchto dnech zahájila nábor nových 
pracovníků v souvislosti s připravovaným zprovozněním nejnovější  linky na 
výrobu netkané textilie nejvyšší kvality v Příměticích u Znojma. Ve Znojmě tak 
bude vytvořeno cca 50 nových pracovních pozic, zejména pro obsluhu linky a 
nové specialisty do laboratoří.  
 
„Výběr a zaučení kvalitních nových pracovníků je komplexní proces, který připravujeme 
s několikaměsíčním předstihem před instalací samotné výrobní linky. Předpokládáme, že 
díky pečlivému načasování a důkladnému výběru nebudeme mít problém sehnat kvalitní 
pracovníky. Kromě toho patříme k zaměstnavatelům, o nichž se všeobecně ví, že své lidi 
platí dobře,“ uvedl k náboru nových zaměstnanců Miloš Bogdan, generální ředitel 
koncernu Pegas Nonwovens. Dodal, že noví pracovníci mohou počítat s platem výrazně 
vyšším, než je průměr v tomto regionu. „Domnívám se, že si to naši pracovníci za svoji 
práci plně zaslouží,“ prohlásil M. Bogdan. 
 
Koncern Pegas Nonwovens se specializuje na výrobu netkané textilie na bázi 
polypropylenu a polyethylenu. Vzhledem k tomu, že koncern Pegas Nonwovens vyrábí  
materiál určený pro hygienické potřeby, nemůže si dovolit žádné defekty nebo 
kontaminaci. „Hledáme proto takové pracovníky, kteří plně zvládnou manuálně náročnou, 
ale přitom vysoce odbornou činnost v nepřetržitém provozu,“ dodal M. Bogdan.  
 
Z brány Pegasu každý všední den vyjíždí v průměru 17 kamionů plně naložených 
netkanými textiliemi. Většina produkce směřuje do největších světových firem, které 
vyrábějí dětské pleny, dámskou hygienu a hygienické pomůcky pro inkontinentní osoby. 
V roce 2005 Pegas Nonwovens, s. r. o., utržil 3,3 miliardy korun a vykázal zisk 701 
milionů korun. S těmito výsledky se stal zdaleka nejúspěšnější firmou regionu. 
 
 
Pro další informace, prosím, kontaktujte: 
 
Vladimír Bystrov 
mediální zástupce společnosti Pegas Nonwovens 
 
Bison & Rose Public Relations 
tel.: +420 233 014 040 
GSM: +420 777 130 788 
vladimir.bystrov@bisonrose.cz
 
Další informace o společnosti PEGAS NONWOVENS naleznete na webové adrese www.pegasas.cz  
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