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Генерални директор „Леонија“ обишао локацију будуће фабрике у Краљеву
Генерални директор компаније „Леони Србија“ Kлеменс Сакс посетиo je
град Краљево и са градоначелником др Предрагом Терзићем, и сарадницима,
обишао радове на парцели на Ратарском имању где ће бити изграђена фабрика
„Леони“, која ће производити инсталације и каблове намењене аутомобилској
индустрији.
Компанија „Леони“ у Србији има још три фабрике - у Прокупљу, Малошишту,
и Нишу, где је недавно завршила комплетно фабричку зграду. У Краљеву ће
фабричка зграда односно производна површина бити скоро 45.000 м2, те ће
краљевачка фабрика бити њихова највећа у Србији.
„Мислимо да је ово добар корак за регион и Краљево. Добили смо велику
подршку и на овој великој површини ће посао у наредних неколико година имати
скоро 5.000 радника. Велику захвалност исказујемо граду Краљеву односно
локалној самоуправи која нам је изашла у сусрет и дала и обезбедила основне
предуслове да бисмо могли да почнемо да градимо и радимо овде у Краљеву“,
рекао је генерални директор „Леонија“.
„Првих 13 радника је већ изабрано и селектовано и кренуло је на обуку.
Процес селекције се наставља. Према уговору са нашим купцем, прва
производња, први прототипови, биће у првом делу изграђене фабрике почетком
фебруара наредне године, а крајем 2019. односно почетком 2020. фабрика ће
почети серијску производњу. Процес запошљавања тече све време, паралелно,
по фазама“, рекао је Клеменс Сакс, према чијим најавама ће до краја године бити
запослено око 150 радника.
„Све ово је условљеноно не само „Леонијем“, већ и уговором односно
пројектом који имамо са купцем за кога производимо. Врхунац када ћемо имати
планирани највећи број запослених биће 2023. године, када се очекује да ће у
„Леони“ фабрици у Краљеву радити скоро 5 000 људи“, најавио је Сакс.
Вредност инвестиције у ову фабрику у Краљеву је готово 60.000.000 евра и
однос вредности за опрему и за саму фабричку зграду је отприлике пола-пола.
Градоначелник Краљева др Предраг Терзић је истакао да, „захваљујући
председнику Републике Србије Александру Вучићу, који је настојао да пронађе
доброг, страног инвеститора, за отварање нових радних места у Краљеву, и
захваљујући господину Саксу, који је у Краљеву видео могућност да развије своју
компанију, али да развија и град Краљево, запосли људе, ми се данас налазимо
на једном градилишту које убрзаним корацима хита ка првој, великој фабрици у
граду на Ибру после више од четрдесет година“.
„Као што сами можете видети, радници веома брзо и квалитетно обављају
радове, тако да очекујем да ће фабрика бити завршен и пре зацртаних рокова и
да ће велики број младих људи из Краљева овде пронаћи посао“, изјавио је
градоначелник Краљева.
У обиласку су били и директор Јавног предузећа за уређивање грађевинског
земљишта „Краљево“ Александар Несторовић и директорка краљевачке Филијале
Националне службе за запошљавање Снежана Прелић, која је истакла добру
сарадњу Националне службе и компаније „Леони“, која траје већ неколико година.

Након званичног обраћања компаније „Леони“ Филијали за запошљавање
Краљево крајем јула ове године са потребом за сто извршилаца - оператера и
радника у производњи и машинским инжењерима, како каже директорка Прелић,
више од 320 лица је позвано и обавештено, 160 је изабрано за процес селекције и
35 је одабрано и они ће ићи наредних месеци на обуку. Првих 13 лица је већ на
обуци, превасходно у Нишу, а затим и у Румунији, фазно ће и остали бити
укључивани у процес обуке. Међу изабранима су лица са средњим степеном
стручности, али и високообразовани, јер је то, како је истакла, један „старт-ап“ тим
који треба да прође процес обуке и касније, у складу са својим способностима и
развојем, буде разврстан на лидерске позиције.

