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O FIRMĚ  

Špičkové  technologie,  pracovní  výzvy,  péče  o  zaměstnance.  Asi  tak by  se dalo  v  kostce  shrnout  hlavní plus  firmy AGC 
Automotive Czech. Firmy, která je součástí největšího světového výrobce skel, skupiny AGC, a zároveň přímým 
pokračovatelem skoro staleté tradice výroby autoskel na Teplicku. Těžko hledat velkou světovou automobilku, která by 
nepoužívala skla od AGC. 

 

ŠPIČKOVÉ TECHNOLOGIE 

Jestli je něco charakteristické pro všechny závody skupiny AGC, tak jsou to určitě moderní technologie. Ani AGC Automotive 
Czech není výjimkou. Společnost pravidelně investuje do nových technologií a modernizace stovky milionů korun ročně.  
Zaměstnanci závodu rozhodně nemusí mít strach, že by ve svém oboru mohli něco zaspat. Jestli někde hledat novinky, tak 
právě v AGC Automotive Czech.  
 
JEDINEČNÉ PROJEKTY  

S výbornou výbavou je pochopitelně možné pouštět se i do zajímavých a unikátních věcí. AGC Automotive Czech má 
takových na kontě hned několik.  Vyvinul například největší samozatmavovací panoramatické sklo do osobního vozu nebo 
speciální skla pro první hybridní Porsche 918 Spyder. Vyrábí také sklo pro  špičkové SUV Porsche Macan.  Vedle zakázek pro 
výrobce luxusních vozů se AGC Automotive Czech může pochlubit také spoluprací na vývoji unikátního českého vozítka pro 
tělesně postižené, kdy se musela vyrobit skla vhodná do tvarově atypického vozu a zároveň cenově dostupná. 

 
Bezkonkurenční zaměstnavatel  

Péče o zaměstnance a jejich spokojenost 
patří k pilířům firemní politiky. Nejen 
výborné platové ohodnocení, ale i více 
zajímavých benefitů, firemních akcí ve 
volném čase nebo odměny pro věrné 
zaměstnance jsou tím, proč AGC 
Automotive Czech jako zaměstnavatel v 
kraji jen těžko hledá konkurenci. 

Absolventi? Sem s nimi!   

AGC Automotive Czech  rozhodně nebrání absolventům a mladý lidem. Naopak. Mladá krev, neunavená hlava a neotřelý  
způsob myšlení je přesně to, co AGC Automotive Czech hledá. Skupina proto například podporuje stipendii nadějné 
studenty technických oborů, kterým v rámci stipendií umožňují praxi v provozu a zároveň jim po skončení školy nabídne 
místo. Ale ráda samozřejmě přijme i ty bez stipendia od AGC Automotive Czech.  

 

 PRACOVNÍ POZICE    
      Procesní inženýr| inženýr kvality| technický asistent| a další…  

 

  

AGC AUTOMOTIVE CZECH a.s.   

              Osada 33, Chudeřice, 418 01 Bílina   


