
Společnost byla založena v lednu 1996 a z pů-
vodní menší nástrojárny se za dvacet let roz-
vinula až do dnešní podoby, kdy zaměstnává 
Forez více než 600 zaměstnanců v Pardubickém  
i Olomouckém kraji, ve čtyřech místech - Os-
trově u Lanškrouna, Sázavě, Ústí nad Orlicí  
a Šternberku. Produkce firmy je v současnosti 
zaměřena na tři hlavní výrobní oblasti: výroba 
lisovacích nástrojů a forem, výroba kovových 
výlisků a výroba plastových výlisků. Naší nej-
větší konkurenční výhodou jsou naše výrobky  
v kombinaci kovu a plastu. 

Naše firemní vize: rozvíjíme se ve stabil-
ního, regionálně vyhledávaného a globálně 
působícího zaměstnavatele vychovávajícího 
týmy odborníků schopné vyvíjet a produkovat 
komplexní řešení pro naše zákazníky.

Poctivě odvedená práce - 
pozitivní reference stávajících 
zákazníků je víc než jakýkoli 
marketing
Naši zákazníci:  Continental, Bosch, Automoti-
ve Lighting, Hella, Varroc, Witte, Denso, Woco, 
Schneider Electric a další. Díky této spolupráci 
se podílíme na výrobě aut značek VW, Škoda, 
BMW, Audi, Peugeot, Ford, Nissan, Toyota, Vol-
vo, Honda a další. 
Naše finální výrobky putují do zemí všech kon-
tinentů světa - Německo, Francie, Španělsko, 
Polsko, Rusko, Maďarsko, Rumunsko, Čína, Ma-
lajsie, Mexiko, Brazílie, atd. 

Snažíme se vytvářet prostředí založené na 
pozitivní motivaci a důvěře – se zaměstnan-
ci, obchodními partnery, lidmi a světem ko-
lem nás.

Problémům se stavíme čelem
Nečekáme, že se situace s nedostatkem technic-
ky zdatných pracovníků vyřeší sama. Sázíme na 

mladou generaci. Podporujeme studenty tech-
nicky zaměřených oborů formou stipendijních 
programů, praxe i brigád.

Jako aktivní člen Konsorcia zaměstnavatelů Or-
licka podporujeme technické vzdělávání, které 
je předpokladem jistoty zaměstnání a budoucí 
prosperity regionu, ve kterém žijeme.

To nejcennější, co máme, 
jsou naši lidé
Za 20 let jsme dokázali zněkolikanásobit počet 
našich zaměstnanců i výrobních prostor. Spo-
lečnými silami jsme našli a vybudovali schopné 
týmy, které nám svou každodenní prací pomá-
hají rozplést mnohdy velmi složité a zamotané 
problémy. Našim zaměstnancům poskytujeme 
zaškolení, poctivou mzdu za poctivou práci, 
řadu benefitů, zázemí stabilní, prosperující firmy.

Nejen prací je člověk živ a proto se setkáváme 
na vánočních večírcích, plesech, společných 
zájezdech za kulturou či sportem, setkání seni-
orů FOREZ. K oblíbeným patří tzv. FOREZIÁDA 
- velké zábavné odpoledne konané u příležitosti 
dne dětí. 

Naše podpora směřuje tam, 
kde má smysl
Do základních a středních škol v našem okolí, 
kterým poskytujeme finanční i hmotné dary, 
např. stavebnice Voltík I., II. a III., robotické sta-
vebnice na soutěž AMAVET, robotické rameno 
značky Kuka a další učební pomůcky. Pro stu-
denty máme  FOREZ program stipendií. 

Podporujeme společensky prospěš-
né aktivity, např. studentský majáles, plesy, 

závody, sportovní spolky atd. Dětskému do-
movu v Dolní Čermné jsme přispěli na pořízení 
automobilu, Oblastní charitě Ústí nad Orlicí na 
pořízení potřebných přístrojů pro potřeby pa-
cientů domácí hospicové péče a příspěvek na 
zakoupení automobilu pro charitní sestry. Fi-
nančně jsme podpořili rovněž zakoupení vozu 
Dacia Dokker, sloužící v rámci aktivit Oblastního 
spolku ČČK Ústí nad Orlicí především pro potře-
by služby Senior doprava ČČK.

Dodržujeme závazky 
Již od roku 2003 máme zaveden systém envi-
ronmentálního řízení podniku podle normy ISO 
14001. Získáním této certifikace jsme se dobro-
volně zavázali k šetrnému chování vůči život-
nímu prostředí, snižování dopadů její činnosti 
na životní prostředí a neustálému zlepšování 
tohoto systému.

Jak to děláme? Přišli jsme na mnoho 
vychytávek, jak se chovat ohledupl-
ně k přírodě kolem nás. Konkrétní 
příklady najdete na www.forez.cz

 „Za těch 20 let jsme ušli kus cesty a dokázali, 
že děláme svou práci dobře. Získali jsme oceně-
ní Vodafone Firma roku 2015 Pardubického 
kraje, Vodafone Odpovědná Firma roku 2015 
Pardubického kraje. Naši spolehlivost, důvěry-
hodnost a minimální rizikovost spolupráce po-
tvrzuje ratingového ocenění AAA. V minulém 
roce jsme byli zařazeni také mezi Nejvýznam-
nější firmy roku v žebříčku CZECH TOP 100. 
Ale především jsme zůstali lidmi z našeho kraje, 
kterým není lhostejné, jak žijeme nyní ani jak 
tady budou žít další generace“, zdůrazňuje Mar-
tin Pecháček, výkonný ředitel firmy FOREZ.

Vzhledem k rozšiřování výroby hledáme kolegy 
na řadu pracovních pozic. Nové spolupracovní-
ky samozřejmě zaškolíme. Zkuste to u nás. Ne-
můžete ztratit, jen získat. 
Podívejte se na www.forez.cz/zamestnani

Chováme se jako lidé z našeho kraje, 
kterým není lhostejné, jak žijeme nyní, 
ani jak tady budou žít další generace.

STAŇTE SE SOUČÁSTÍ NAŠEHO TÝMU


