
S polečnost Nutrend, která patří mezi nej-
větší české výrobce sportovních doplň-
ků výživy a potravin pro aktivní životní 

styl, si dala za cíl proškolit své zaměstnance. 
Znalosti a odbornou přípravu totiž potřebu-
jí nejen pracovníci, kteří se podílejí na výrobě 
produktů, ale i jejich prodejci. Zázemí jim po-
skytne nová budova školicího střediska. K její 
stavbě pomohly evropské dotace z Operační-
ho programu Podnikání a inovace zprostřed-
kované agenturou CzechInvest.

Společnost Nutrend, která byla založe-
na v roce 1993 a v současnosti zaměstná-
vá přibližně dvě stě zaměstnanců, klade dů-
raz na vysoce účinné složení všech produktů. 
Díky tomu spolupracuje mimo jiné s Českým 
olympijským výborem, Slovenským olym-
pijským výborem nebo Českým paralympij-
ským výborem. Doplňky výživy pro sport 
a aktivní životní styl dodává do vybraných 
obchodních řetězců, fitness center, obchodů 
se zdravou výživou, ale i cyklistických prode-

jen, lékáren a čerpacích stanic. Zákazníci je 
najdou jak v Česku, tak i v dalších třiceti ze-
mích nejen Evropské unie.

OdbOrná příprava zaměstnanců
Výroba výživových doplňků přitom zahrnu-
je několik náročných operací. Potřené zna-

losti a odborné dovednosti proto musejí mít 
nejen zaměstnanci, kteří se na výrobě přímo 
podílejí, ale i pracovníci, kteří výrobky prodá-
vají. Ti všichni projdou školením. Vhodným 
prostorem je k tomu nové středisko s kapaci-
tou zhruba sto osob. To nabízí velkou školicí 
místnost, která slouží pro hromadná školení 
zaměstnanců, jako jsou odborné přednáš-
ky a semináře, školení bezpečnosti a ochra-
ny zdraví při práci nebo referentské zkoušky 
řidičů. K dispozici jsou také tři menší školi-
cí místnosti nebo prostory pro zázemí lekto-
rů. Účastníci školení mohou také využít pře-
stávkový prostor. K praktickému zázemí patří 
sklad pomůcek a školicích nástrojů. 

Lektoři přitom mají pro své prezenta-
ce k dispozici nejnovější techniku. Prosto-
ry jsou vybaveny dataprojektory, promítací-
mi plátny, flipcharty, ozvučovacím zařízením 
a v jedné místnosti i notebooky. Okna je mož-
né zatemnit, samozřejmostí je připojení k in-
ternetu. (žiž) l

Školení zálohy
Společnost Nutrend proškolí zaměstnance, 
zázemí jim poskytne nové středisko

příběh úspěchu
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ocenění.  
Šéf Nutrendu Richard 
Zedník (druhý zleva)  
převzal v roce 2014  
cenu za podnikatelský 
projekt roku.

nové středisko. V nové budově Nutrendu  
vzniklo štředisko na vzdělávání zaměstnanců.
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