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Partner v těžké době
Milé kolegyně, milí kolegové,
s prvním číslem magazínu je čas
ohlédnout se za rokem předchozím.
Byl to rok úspěšný, avšak náročný.
Pozorovali jsme výkyvy na trhu s doplňky stravy a jen obtížně odhadovali
další vývoj.
Z mého pohledu proto byla klíčová
flexibilita a schopnost rychlé akce.
Ukázali jsme, že FAVEA je partnerem v těžké době. Některé příležitosti současně byly počátkem
trvalé spolupráce, která je pro nás
stěžejní.
V tomto nelehkém období jsem o to
více vnímala důležitost komunikace
s vámi a ujišťování, že děláme vše

pro to, abychom naplnili cíl stability.
A to se podařilo. Nastavili jsme nová
pravidla a poupravili stávající procesy, což vedlo k udržení všech našich
zákazníků. Jsem ráda, že i pro vás
je FAVEA synonymem partnera
v těžké době.
Zrádnost koronavirového onemocnění si bohužel vyžádala také oběť
nejvyšší, život jednoho z nás. Dne
19. dubna loňského roku nás
navždy opustila kolegyně Radka
Czeczotková. Radko, v srdcích jsi
stále s námi.
S důsledností a týmovostí jsme
přečkali těžkou dobu a podařilo se
nám zase společně oslavit Den dětí
a uspořádat vánoční večírek.

Společně jsme toho zvládli opravdu
mnoho – vystavovali jsme online
formou na Vitafoods Insights, získali
certifikaci Kosher a obhájili GMP
certifikát. Registrovali jsme první
zdravotnický prostředek Liporal,
připravili větší investiční projekt na
rozšíření technologie COMBICAPS®.
V neposlední řadě jsme začali komunikovat firemní kulturu na profesní
sociální síti LinkedIn.
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
příjemné čtení vám přeje

MARTINA PAVLOVÁ
CEO FAVEA

"Práce je vždy pestrá.
Tady neděláme pásovou
výrobu."
ROZHOVOR S OPERÁTORKOU VÝROBY HANOU KRUŽLIAKOVOU

Prozradila byste nám více o vaší práci?
Pracuji už čtyři roky na pozici operátora výroby.
Neustále se ale učím nové věci – pracujeme i na
nových produktech. Teď hodně vyrábíme probiotika
na podporu střev a imunity.
Vnímáte za dobu svého působení změny ve
firmě?
Před dvěma lety oslavila firma čtvrt století své
existence. Pořád se vyvíjí, protože trh se mění
a požadavky jsou jiné, obzvlášť teď v covidové
době. Nyní je důležitá podpora imunity – jsou to
vitamíny, děláme taky hodně probiotika. Práce je
hodně zodpovědná, a přitom máme možnost učit se
nové věci. Každý den děláme něco jiného – i tím je
to pestré. Zkrátka neděláme pásovou výrobu.
Jaké technologie při práci využíváte?
Máme tady hodně nových strojů – nedávno jsme
například dostali nový stroj z Itálie, který slouží

na výrobu olejových kapslí. Ty jsou jedinečné v naší
republice.
Který výrobek je z pohledu výrobního procesu
nejsložitější?
Probiotika. U nich měříme například vlhkost, celý
výrobní proces je komplexnější. O to víc nás ale
baví ta různorodost.
Co vás na práci ve FAVEA naplňuje?
To, že vyrábíme doplňky stravy, které pomáhají
lidem ke zdraví a posilují imunitu. Teď se tady
zkouší hodně nových produktů, takže práce je
zajímavá a hodně se můžeme naučit. Obsluhujeme
moderní stroje. Je to moc zajímavá práce.

"Umíme dát hlavy
dohromady a
fungujeme v týmu."
ROZHOVOR S MECHANIKEM
PETREM HOLUBEM

Jak byste popsal firmu novému kolegovi?
Fungujeme tady v týmu. Je tady čistota, je teplo, pracujeme
na nových strojích. Klademe důraz na preciznost a kvalitu
odvedené práce.
Vzpomenete si na největší výzvu na pracovišti?
Největší výzvou bylo přejít z automechanika k takovéto lehké
strojařině. Ale jsme tým a navzájem si pomáháme. Ukázalo se to
například při stěhování nové výrobní linky na plnění olejů do
kapslí. Bylo to logisticky náročné, ale jsme tady parta šikovných
mechaniků, takže jsme to zvládli raz dva.
Co vás na práci naplňuje?
Pracovní kolektiv. Máme tady spoustu chytrých hlav, a i když
máme občas problémy na strojích, umíme dát hlavy dohromady
a fungujeme v týmu. Každý něco ví, něčemu přidá. A výsledek
je, že stroj jede, výroba je spokojená, takže není problém.

"Nejzajímavější
jsou testy ve
výrobě."
ROZHOVOR S TECHNOLOŽKOU VÝVOJE A
VÝZKUMU HANOU ČERNOŠKOVOU

Jaké přednosti podle vás mají produkty FAVEA?
Především kvalitu a přírodní složení. Zaměřujeme se na
přírodě blízké produkty bez zbytečných přídavných látek.
Která fáze vývoje produktu je pro vás nejzajímavější?
Nejzajímavější jsou testy ve výrobě, kde už vidíme reálný
produkt a vidíme, zda ho dokážeme zrealizovat nebo ne.
Co vás na práci naplňuje?
Je to různorodá a zajímavá práce. Produkty, které tady
vyrábíme, navíc pomáhají lidem podpořit jejich zdraví nebo
při zdravotních problémech.

NOVÁ
TECHNOLOGIE
Neustále se díváme vpřed. Inovace a náročné
technologie vždy byly a stále jsou silnou hodnotou
FAVEA.
V druhé polovině roku 2021 tým mechaniků, vývojových
technologů, obchodníků a zástupců italské společnosti
IMA pracoval na rozšíření technologie COMBICAPS®.
Kapsle v kapsli budou naší letošní výrobní novinkou, na
kterou jsme obzvláště hrdí. Skvělá práce!

ZÍSKALI JSME
CERTIFIKACI
KOSHER
Náš nejnovější mezinárodní certifikát Kosher potvrzuje,
že produkty FAVEA jsou v souladu se standardem
hebrejského kašrutu, tedy zásadami pro způsobilost –
ty vznikly ve svém prvopočátku ještě za dob Mojžíše
před více než 3300 lety.
Dnes už Kosher posuzuje také moderní technologie
v oblasti potravinářského a farmaceutického průmyslu.
Toto je náš další milník, ze kterého máme velkou
radost.

JSME NA
LINKEDINU
Za úspěchem FAVEA stojíte především vy. Jsme rádi,
že se můžeme vzájemně propojovat na profesní
sociální síti LinkedIn. Jde o skvělou cestu, jak rychle
sdílet novinky mezi zaměstnanci a zároveň firmu
představit budoucím kolegům i partnerům ze zahraničí.
Pokud zde ještě svůj profil nemáte, budeme rádi, když
si jej zde vytvoříte, propojíte se se svými kolegy
a budete sledovat stránku FAVEA.
Pravidelně zde zveřejňujeme rozhovory s vámi
a sdílíme vaše dojmy a příběhy. Sledujte nás, lajkujte,
komentujte a sdílejte. Budeme rádi za vaše postřehy.

