
POJĎTE ZDOKONALOVAT NAŠE
ADMINISTRATIVNÍ PROCESY VE 12 ZEMÍCH
IT | ÚČETNICTVÍ | NEPŘÍMÝ NÁKUP | HR

David Böhm, ředitel
           Knorr-Bremse Business Services

       „Pracujte z Liberce 
pro celou Evropu.“

www.zliberceproevropu.cz



Podnikavost není pro Knorr- 
-Bremse prázdná fráze. V dubnu 
2016 nás oslovili z mnichovské 

centrály, abychom připravili prezentaci Liberce. Za 
dva měsíce padlo rozhodnutí, že se Business Servi- 
ces postaví právě tady. Od té doby nabíráme první 
lidi a v dubnu se stěhujeme do nové budovy. Ne- 
jsme korporace se složitou strukturou, kde by 
všechno trvalo roky. Když připravíte dobrý pro- 
jekt, dostanete zelenou. Jsme rodinný byznys, a tak 
se nehoníme za kvartálními cíli. Plánujeme dlouho- 
době, dle nejnovější strategie zdvojnásobíme do 
roku 2020 roční obrat na 10 mld. eur a Business Ser- 
vices nám k tomu zásadním způsobem pomůže.
 Od první chvíle vnímám Business Services 
jako svoje dítě. Dávám do toho spoustu energie            
a nadšení. Fabriku vedu už jedenáct let a za tu dobu 
jsme mimo jiné postavili tři výrobní haly, ale tento 
projekt se liší. Budujeme kanceláře ve staré budově 
kousek od radnice a chceme, aby v Liberci neměly  
konkurenci. Musí být výjimečné a chci, aby to cítil 
každý, kdo se tam objeví. 
 Přišel jsem jako expat, ale teď už jsem dávno 
místní. Oženil jsem se tady, moje děti mluví česky          

i německy. Když nejsem ve fabrice, najdete mě s če- 
lovkou na běžkách nebo na stadionu fandit Slovanu – 
i když moje srdcová záležitost je už 40 let Eintracht 
Braunschweig. Mám k Liberci vztah, a proto mi dělá 
velkou radost, že sem přineseme spoustu vysoce 
kvalifikovaných míst. Skutečně to nebude žádná 
hloupá práce, kolegové odsud budou řídit procesy 
v celé Evropě.
 Moje filozofie je dávat lidem šanci růst 
a v Business Services dostane takovou šanci 
spousta lidí. Budu spíš takový supervizor, abychom 
to celé posouvali správným směrem a podařilo se 
nám přenést příjemnou atmosféru, kterou jsme 
vytvořili tady ve fabrice. 

Matthias Sander
jednatel Knorr-Bremse ČR

 Business Services je pro Knorr-Bremse 
klíčový projekt. Posbíráme zkušenosti z různých 
zemí, nastavíme jednotné procesy a díky nim 
budeme všem závodům v Evropě poskytovat 
každý den kvalitní služby. Zvýšíme efektivitu ve 
všem, co děláme, a usnadníme zapojení nových 
společností do rodiny. Přesouváme nejlepší 
know-how a řadu pravomocí z centrály do Liberce.
A vy máte příležitost být u toho s námi.

 Knorr-Bremse je rodinná firma čítající 
25 000 zaměstnanců a 16 značek. Začali jsme v ro- 
ce 1905, kdy firmu v Berlíně založil Georg Knorr.

Dnes najdete naše výrobní závody, výzkumná cen- 
tra a obchodní zastoupení na více než 100 místech 
ve 30 zemích světa. Pro vlaky, tramvaje, metro, 
nákladní auta a autobusy vyvíjíme a vyrábíme 
bezpečnostní systémy. Jsme inovátoři a světové 
jedničky v brzdách. Naším úkolem je zajistit, aby 
doprava byla den za dnem bezpečnější. Spoléhá se 
v tom na nás více než miliarda lidí. Rosteme. Máme 
plán zdvojnásobit do roku 2020 náš obrat na více 
než 10 miliard eur. K tomu potřebujeme i skvělé 
administrativní procesy. 

Do Business Services
přesuneme naše nejlepší evropské
know-how a část pravomocí
z centrály

S Y S T É M Y  P R O  N Á K L A D N Í  A U T A  A  A U T O B U S Y

S Y S T É M Y  P R O  K O L E J O V Á  V O Z I D L A

„Od první
chvíle vnímám
Business Services
jako svoje dítě.“



Když jsem poprvé přijel do 
Knorr-Bremse, poprosil jsem, 
aby mě vzali do výroby. Hodinu 

jsme se bavili jen o brzdách a úplně se ve mně tehdy 
probudil malý kluk. Jsme globální firma, děláme 
skvělé výrobky, a s Business Services teprve začíná- 
me. V dnešní době už není možné, abychom třeba 
za SAP utráceli 5 mil. eur v každé zemi, musíme to 
sjednotit. Až to v Liberci rozjedeme, budeme vzo- 
rem pro ostatní kontinenty.
 V minulosti se mi stalo, že jsem u podob-
ných projektů musel tlačit proti vodě. Musel jsem 
zabíhat do politiky a nezbývala energie na skuteč- 
nou práci, tedy na kvalitu servisu. V Knorr-Bremse 
je však Business Services velká priorita. Všichni 
to bereme velmi vážně. Vidím to při setkáních v Mni- 
chově i v Liberci, je to poznat na investicích, které 
proudí do naší kancelářské budovy, a na možnos-
tech, co máme – ať už se to týká cestování nebo 
jazykových kurzů. 
 Identifikovali jsme čtyři oblasti, které přesu- 
neme do Liberce. IT, HR, účetnictví a nepřímý nákup. 
Transfer agendy už probíhá. Postupně mapujeme 
potřeby a postupy v jednotlivých zemích, nastavu-

jeme procesy, začínáme poskytovat služby z Liberce. 
Počítám s tím, že na konci roku budu mít 130 kolegů 
a pojedeme transfer dvaceti projektů souběžně.
 Business Services stavíme na partner- 
ství s pobočkami Knorr-Bremse. Nejsme call 
centrum, nevytváříme black box. Všichni se podí- 
líme na transferu agendy, ale přenesením kompe-
tencí to neskončí. Budeme mít osobní kontakt s ko- 
legy ze všech lokalit. Jedině tak budeme vědět, co 
potřebují,  jaké mají plány a jak jim v tom můžeme     
z Liberce pomoct. A vzhledem k velikosti projektu se 
každému otevírají slušné kariérní možnosti – lidé 
mohou přebírat komplexnější agendy, servisovat víc 
zemí nebo se stát manažerem.

David Böhm
ředitel Knorr-Bremse Business Services

Hlavní důvody, proč se přidat
do Knorr-Bremse Business Services

„Až to v Liberci
rozjedeme,
budeme vzorem
pro ostatní
kontinenty.“

Plánujeme na roky dopředu. U nás proto budete 
vědět, s čím máte v budoucnosti počítat, a můžete 
plánovat svou kariéru. Nejsme automotive. Životní 
cyklus našich výrobků je delší, věci se u nás nemění 
ze dne na den, a proto nepracujeme v takovém stre- 
su. Potrpíme si na otevřené dobré vztahy. Mezi se- 
bou navzájem, s našimi klienty i dodavateli. Jsme sta- 
bilní sehraný tým. Lidé u nás zůstávají dlouhá léta.

Můžete pracovat systema- 
ticky s jasnou představou, 
co bude za rok

Jsme rodinná firma, která neschovává své vlastníky. 
Jasné jsou i naše cíle a všechno se u nás díky tomu 
realizuje mnohem rychleji než v korporacích. Naším 
hlavním rysem je podnikavost. Přijít s dobrým ná- 
padem, získat pro něj podporu nejvyššího vedení   
a rychle jej realizovat, to je u nás normální. I vy mů- 
žete v Knorr-Bremse realizovat své nápady, něco 
změnit, dělat práci, která má skutečný dopad. Na 
tomto přístupu stojí náš úspěch.

Získáte příležitost realizo-
vat své nápady ve firmě, 
kde se podnikavost cení

Business Services je náš interní projekt. Vašimi 
klienty budou výrobní závody, vývojová centra, ob- 
chodní zastoupení i centrála Knorr-Bremse. S lidmi, 
kteří v nich pracují, se budete znát osobně. To nás 
odlišuje od běžných center sdílených služeb. Máme 
absolutní podporu nejvyššího vedení a společně 
můžeme něco skutečně ovlivnit a změnit. Každý        
z nás tady v Liberci, ať už v IT, účetnictví, nepřímém 
nákupu nebo HR, se bude zásadním způsobem 
podílet na produktech Knorr-Bremse, které zvyšují 
bezpečnost v dopravě po celém světě. 

Budete se podílet na 
výrobě špičkových 
produktů pro celý svět



Nuda v práci je strašná věc. Ne-
jsem tady, abych jen zahříval 
židli. Do Knorr-Bremse jsem na- 

stoupil, abych pomohl změnit firmu na skutečné- 
ho early adopter. Máme fantastické výrobky, teď     
z nich ještě musíme udělat chytré a digitální pro- 
dukty. Pouštíme se proto do umělé inteligence ne- 
bo se seriozně zabýváme rozšířenou realitou. Je- 
dině tak se staneme technologickou špičkou. 
 IT se dnes prolíná úplně se vším a striktní 
oddělení jsou už dávno pasé. Abych mohl poskyto-
vat nejlepší servis, musím servisáky zapojit i do vý- 
voje. Digitální revoluce proto nebude probíhat 
někde daleko za zavřenými dveřmi, ale budou se 
na ní podílet také kolegové z Liberce. Migrujeme 
na SAP HANA, budeme využívat nové cloudové 
řešení SuccessFactors, naše EDI propojení se 
zákazníky posune současný standard a zmíně- 
ná rozšířená realita se týká zase PDM/PLM.
 V  příštích letech pořádně naroste počet 
fabrik a zaměstnanců v rodině Knorr-Bremse. Vel- 
kým úkolem Business Services je tedy nastavit IT 
tak, aby dokázalo podpořit růst celého koncernu. 

 Nenastavujeme procesy jen podle best 
practices v rámci firmy, ale chci to dělat nejlépe           
z  celého odvětví. Služby budeme poskytovat 
kolegům z evropských závodů, ale je stále potřeba 
mít na paměti, že existuje i nepřímá vazba mezi 
specialistou na SAP a koncovými zákazníky 
Knorr-Bremse – namátkou Deutsche Bahn, Čes- 
kými drahami nebo Volvem. Každá naše akce bude 
mít velmi hmatatelný dopad.
 S  IT jsem začínal už velmi dávno na škole        
v Innsbrucku a na pomezí technologií a byznysu se 
pohybuju už roky. Věřím, že si i díky tomu dokážu 
sestavit doopravdy kvalitní tým. Potřebuju lidi, co 
chápou kontext a umí se na vše dívat z procesního 
úhlu. Chci ostřílené harcovníky i mladší, co budou 
ty zkušenější neustále pobízet ke změnám. Nehle- 
dám žádné jednorožce, jen šikovné lidi, co mají 
zájem podílet se na něčem velkém.

Jsme inovátoři, pokud jde o naše produkty, a chce- 
me si inovativního ducha udržet i v digitálních tech- 
nologiích. SAP S/4 HANA, SAP BI, EDI, PDM/PLM, 
Sharepoint a nejnovější Microsoft produkty budou 
naše každodenní pracovní nástroje. Knorr-Bremse 
prochází po celém světě digitální revolucí, praco-
vat na ní budeme i tady v Liberci.

Budete pracovat
s moderními
technologiemi

Nečekají vás nesystematická rozhodnutí či změny 
projektu ze dne na den. Business Services má pro 
Knorr-Bremse zásadní význam a dostává se mu ma- 
ximální podpory nejvyššího vedení. Pro náš další 
růst je to klíčový projekt, na kterém můžete syste- 
maticky pracovat řadu let.
Získáte možnost cestovat nebo pracovat v klidu 
kanceláře dle vašich preferencí. Dva dny v týdnu 
můžete pracovat z domova. 

Čeká vás interní projekt,
ve kterém se věci nemění
ze dne na den

Co získáte v našem týmu?

K D O  S I  U  N Á S  P Ř I J D E  N A  S V É ?
•  Nadšenci, kteří se chtějí hodně učit a procestovat kus Evropy
•  Zkušení specialisté, kteří chtějí dlouhodobý projekt a práci v pohodlí kanceláře

IT 
„Společně nastavíme IT tak,
aby firmě pomohlo růst a být naprostou
špičkou v oboru.“

Helmut Draxler  |  Vedoucí oddělení IT



Petra Brožová   |  Vedoucí oddělení Účetnictví

Jako OSVČ jsem v účetnictví ro- 
ky dělala úplně všechno – malé 
firmy, neziskovky, DPH, daň       

z nemovitostí, mzdy i daň z příjmů. Byla jsem na 
vrcholu toho, co jsem tehdy mohla účtovat. Pak 
jsem nastoupila jako hlavní účetní do výrobní fa- 
briky a zjistila, že se dá účtovat i úplně jinak. Musí- 
te mít fungující týmy, dobře rozdělené role, musíte 
vědět, co od vás očekává controlling, a spoustu 
dalších věcí. 
 Ve výrobních firmách jsem už řadu let a do- 
dnes mám radost, že jsem se k přesunu odhodlala. 
Vyrostla jsem ve svých očích. Účetnictví je kom- 
plexní, úžasná disciplína. Ráda bych o tom pře- 
svědčila lidi bez praxe, kteří ovládají jazyky a hleda-   
jí uplatnění po škole, ale i zkušené účetní, co potře- 
bují nový impulz. 
 V Knorr-Bremse působím od léta 2014 a na 
nabídku stát se vedoucí účtárny v Business Servi- 
ces jsem kývla proto, že mi to přijde jako smyslu- 
plný a dobře připravený projekt, který je prioritou 
pro vedení firmy. Navštívila jsem v poslední době 
řadu našich závodů a vidím velké rozdíly v efektivi-
tě procesů, například v počtu zaúčtovaných faktur – 

na jednom místě jich účetní měsíčně zaúčtuje ti- 
síc, jinde i o sedm set více. Chci, abychom všechny 
agendy – závazky, pohledávky i cestovní náhrady – 
dělali v Liberci úplně nejlíp.
 Chci vytvořit stabilní týmy pro jednotli- 
vé lokality. Spolupráce funguje lépe, když navá- 
žete vazby s kolegy, zákazníky i dodavateli. I pro- 
to budeme zpočátku hodně cestovat po celé 
Evropě a všichni na to musíme být připraveni. Part- 
nerem na druhé straně pro nás pak nebude pouze 
e-mailová adresa nebo telefonní číslo. Budeme 
komunikovat s dodavateli i kolegy z celé Evropy      
a budeme pravidelně používat cizí jazyky.
 Počáteční obtíže možná nastanou, ale spo- 
lečně je překonáme a vše zvládneme. Chci, aby       
v Liberci vzniklo skvěle fungující účetní oddělení 
pro všechny evropské pobočky Knorr-Bremse.

Účetnictví 
„Chci, aby kolegové
v zahraničí věděli, že účtárna
v Liberci funguje skvěle.“

Máme pro vás připravena pravidelná školení, od- 
borné i jazykové kurzy. Máte možnost stát se 
skutečným odborníkem ve svém oboru.
Pokud umíte jazyky a máte chuť učit se, dáme vám 
šanci začít od píky a růst, i když jste v účetnictví 
začátečník po škole. Účtařina je krásné řemeslo a u 
nás máte možnost se ho skvěle naučit nejen na 
lokální úrovni. 

Příležitost vzdělávat
se a růst i pro úplné 
začátečníky

K D O  S I  U  N Á S  P Ř I J D E  N A  S V É ?
•  Účetní zvyklí na práci v korporaci, kterým jde o propracované procesy
•  OSVČ hledající více klidu, zázemí a možnost uplatnit zkušenosti
•  Mladí začátečníci bez zkušeností, kteří umí jazyky a hledají příležitost vyrůst

Našimi zákazníky jsou evropské výrobní závody, 
výzkumná centra, obchodní zastoupení i centrála 
Knorr-Bremse. Chceme pro ně být skutečným part- 
nerem. Potřebujeme znát jejich potřeby, problémy 
a zvyklosti, nastavit systém, který jim bude vyhovo-
vat. Věříme také, že spolupráce funguje lépe, když 
není anonymní, když se lidé mezi sebou znají. Ved- 
le práce za počítačem se tak můžete těšit na ces- 
tování a poznávání kolegů z ostatních zemí. 

Budete cestovat
a poznávat lidi, nejen
sedět nad tabulkami

Co získáte v našem týmu?



Jan Štembera   |  Vedoucí oddělení Nepřímý nákup

Dlouhé roky se pohybuju v me- 
zinárodních firmách a vždycky 
mě mrzelo, že za strategickými 

pozicemi v nákupu musím do světa. Proto mě pro- 
jekt Business Services tady u nás na severu zaujal 
hned od začátku. Když se tu usadí takový dravec, je 
to šance pro spoustu lidí a celý region.
 Nešel bych pracovat kamkoli. Knorr-Brem- 
se vnímám jako firmu s dobrou pověstí. Je mi 
blízký německý styl, vyšší požadavky, ale jasně 
formulované. Pamatuji si, když firma fungovala 
ještě v Hejnicích, pak přesun do Liberce, první hala, 
druhá, třetí a teď Business Services v centru měs-  
ta. Je zřetelné, že se firma rozvíjí, a nelze si nevšim- 
nout, jak se chová na trhu práce. Nejsou zde cyk- 
lické nábory a propouštění jako třeba v typickém 
automotive.
 Pracujeme systematičtěji. Nejsme v takovém 
stresu, nemusíme drtit dodavatele, aby se vrátily 
investice. Hledí se dál do budoucna a budují se 
vztahy. Projeví se to i v Business Services. V nepří- 
mém nákupu budeme obsluhovat širší portfolio 
komodit, bude možnost rotací interních zákazníků 
nebo dodavatelů a já sám jsem přesvědčený, že 

nejde podávat výkony, když je dusno. Vždycky to 
musí být trochu výzva, ale příjemná atmosféra 
je základ.
 Líbí se mi, že nenastupujeme do rozjetého 
vlaku, kde bychom museli zavedené procesy ohý- 
bat přes koleno. A láká mě, že si můžu poskládat 
tým. Bude to jako u profesionálních cyklistických 
týmů na Tour nebo na Giru. Ty taky neshánějí pět 
lídrů, ale skládají to na míru – lídr, vrchař, spurter, 
zkušení borci i mladíci, kteří jim budou jezdit pro 
vodu, aby se lídry stali příště. Správný mix potře- 
buju i já – lidi, co mají rádi čísla, tabulky a analýzy, 
kolegy, kteří si užívají vyjednání kontraktů, a pak 
taky někoho, kdo pomůže vyladit procesy, aby-
chom byli spolehlivým partnerem pro Knorr-Brem-
se v celé Evropě. A my se jím staneme.

Nepřímý nákup 
„Za strategickými pozicemi
v nákupu už nemusíte do zahraničí. 
Stačí do Liberce.“

Budete nakupovat široké portfolio položek od       
řady dodavatelů z různých zemí Evropy. Máme sys- 
tém rotací interních zákazníků i dodavatelů a ne- 
necháme vás sklouznout do rutiny.

Čeká vás pestrá
a zajímavá práce, 
žádná rutina

Díky delšímu životním cyklu našich produktů, ve 
srovnání s typickým automotive, pracujeme pod 
menším stresem. Budujeme stabilní dodavatelské 
portfolio a s jednotlivými dodavateli se snažíme 
vytvářet partnerské vztahy.
Nejsme pod takovým tlakem zákazníků a nemu- 
síme ho přenášet dál na dodavatele. 

Budete pracovat syste-
maticky, budovat s doda-
vateli dlouhodobé vztahy

Co získáte v našem týmu?

K D O  S I  U  N Á S  P Ř I J D E  N A  S V É ?
•  Zkušení nákupčí hledající pestřejší a zábavnější práci
•  Začátečníci, co umí jazyky a chtějí v nákupu něco dokázat



Jana Nová   |  Vedoucí oddělení HR

Po deseti letech na pozici HR 
Manažera jsem hledala něja-
kou zásadní výzvu. Přišla v po-

době nabídky jít pracovat do Business Services. 
Když mi jednoho dne zavolal můj mnichovský šéf 
a představil mi projekt, byla jsem nadšená, že si 
centrála vybrala právě nás.
 Jsem hrdá na to, že v Liberci má Knorr-

-Bremse jako zaměstnavatel skvělé jméno, že 
u nás lidi rádi pracují, že přicházejí stále noví. 
Na tom má HR svůj velký podíl. A teď tady vznikne 
Business Services, projekt, díky kterému dostane 
spousta talentovaných lidí příležitost ovlivnit dění 
v ostatních zemích Evropy.
 Projekt je dobře připravený, zároveň je 
všechno hodně živé a jednotlivé procesy se stále 
ladí. Budeme servisovat například administrativu 
při náboru lidí pro veškeré evropské lokality, 
budeme zodpovědní za HR Master Data Manage-
ment, plánování a reporting nebo HR Lifecycle 
Administration.
 Budování něčeho nového dává vždy 
prostor ke kreativitě, k realizaci vlastních 
nápadů, ke svobodě myšlení a seberealizaci. 

Kdo má rád a vyhledává takové prostředí, jistě ho 
v mém týmu najde. Věřím, že tomu napomohou 
i krásné kanceláře přímo v centru Liberce. Na ty se 
moc těším.
 Pro mě osobně spočívá kouzlo personalis-
tiky v tom, že především inspiruje a podněcuje 
k akci. A to vnímám jako jeden z hlavních úkolů 
svého týmu. Nejen nastavit skvělé procesy, ale 
i inspirovat kolegy v ostatních zemích, ukázat jim, 
jak z těch procesů vytěžit maximum.
 Těším se, že nás to bude všechny hodně 
bavit, abych si pak doma na horách mohla říct, že 
to všechno stojí za to.

HR
„HR je u nás skutečně
strategická disciplína, která má
podporu nejvyššího vedení.“

Čeká nás administrativa spojená s náborem 
zaměstnanců v celé Evropě, centralizované 
personální nástroje a metody jako například 
hodnocení spokojenosti zaměstnanců a mana-
žerů, schvalovací proces pro výměnu zaměst-
nanců. Součástí naší agendy bude také HR master 
data management, reporty a controlling, 
HR Lifecycle Administration.

Budete dělat strategický 
HR management, nejen 
operativu

Budete také cestovat a bavit se s HR specialisty 
z našich evropských poboček. Hodně se toho 
dozvíte, získáte přehled. Ty nejlepší praktiky pak 
promítneme do standardů a systému, který 
budeme společně řídit a spravovat.
Pro HR týmy v jednotlivých závodech Knorr-Brem- 
se budeme velkou oporou a rádcem. Budeme mít 
odpovědnost, ale i potřebné pravomoci.

Poznáte ty
nejlepší HR praktiky
kolegů z celé Evropy

Co získáte v našem týmu?

K D O  S I  U  N Á S  P Ř I J D E  N A  S V É ?
•  Procesně založení personalisté, kteří umí pracovat s čísly 
•  Všichni, kteří se nespokojí jen s nastavováním procesů, ale mají i ambici podněcovat 

a inspirovat ostatní k akci



Vše, co potřebuje rodina
• Máme nejstarší ZOO i botanickou zahradu v celé 
zemi. Spolu s  dětmi se bavíme v  aquaparku, na 
přehradě nebo ve science centru iQLANDIA, kde 
technice porozumí doopravdy každý.
• Přes padesát mateřských školek a základek, česko- 

-německé gymnázium nebo technická univerzita, 
která má zvuk díky strojařům, architektům a nano- 
technologiím.
• Obchodní centra a galerie se nacházejí ve středu 
města i na okraji. Rodinné nákupy asi nikdy nebu- 
dou bez stresu, ale v Liberci se to dá zvládat.

Výborné podmínky pro sportovce
• Stovky kilometrů turistických tras i cyklotras, kte- 
ré začínají přímo ve městě. Skvělá síť singltreků jen 
pár kilometrů od cedule Liberec a skály na lezení 
jsou kousek v Českém ráji.
• Bílí Tygři Liberec patří k  nejlepším hokejistům         
v zemi a v roce 2016 vyhráli extraligu. Fotbalisté 
Slovanu se stali mistry už třikrát a pravidelně hrají 
evropské poháry.
• Téměř padesát lyžařských areálů v nejbližším oko- 
lí. Z kopce se perfektně jezdí třeba na Ještědu a na 
Javorníku, na běžkách je to krásné kolem Bedři- 
chova nebo na Smědavě.

Vyžití pro měšťáky zajištěno
• Na Ještědu stojí jedna z nejhezčích staveb Česka. 
Horský hotel a vysílač měří 99 metrů, jezdí k němu 
lanovka a je na očích snad ze všech koutů Liberce. 
• Za dobrým jídlem chodíme do Bílého Mlýna, Do- 
mova nebo Black Horse. Všechny tři restaurace se 
umístily v nejnovějším vydání Maurerova výběru. 
A místní pivo se jmenuje Konrád.
• Nejlepší rockové koncerty se pořádají v Bunkru, 
na party se chodí do Stereo Café. V Kino Káva 
nebo Mikyně se vyplatí zastavit na kafe a v Divadle 
F. X. Šaldy máme činohru, operu i balet.

Objevili jsme skvost, budovu z 60. let stojící 
kousek od radnice. Celou ji renovujeme, aby- 
chom v ní vytvořili prostředí, ve kterém budeme 
rádi trávit čas. Moderní design, kvalitní technolo-
gie, kolárna, sprchy, odpočinkové zóny, to je náš 
standard. Můžete se těšit na nejlepší kanceláře          
v Liberci.

V budově se navíc nachází datový uzel, díky 
němuž máme mimořádně rychlý internet.           
V okolí zajistíme dostatek parkovacích míst a ka- 
várny nebo restaurace budeme mít přímo u nosu. 
Z kanceláře na sjezdovku nebo cyklostezku to má- 
me 10 minut, do Prahy hodinu a do Německa ne- 
bo Polska to trvá 20 minut.

Moderní kanceláře v centru Liberce, 
na sjezdovce za 10 minut

Nejste z Liberce
a řešíte, zda je to město
pro vás?



Tel.: +420 737 222 100
E-mail: info@zliberceproevropu.cz
www.zliberceproevropu.cz

Máte chuť být s námi u zrodu
nového projektu a pomáhat našim závodům
v Evropě vyrábět světové produkty?

Chcete se dozvědět více osobně?
Zavolejte, napište, rádi vás poznáme.


