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OKIN BPS přivítal v nových prostorách členy ABSL 
 

Ostrava, 17. září 2015 – OKIN BPS, divize koncernu OKIN GROUP a přední poskytovatel komplexních služeb 
v oblasti podnikových procesů, v úterý ve svých nových prostorách v ostravském Orchardu přivítal na dnu 
otevřených dveří členy ABSL, organizace zastupující odvětví podnikových služeb v České republice. Cílem 
akce byla kromě ukázky nových prostor především prezentace zkušeností manažerů OKIN BPS s řízením 
firmy v období velkého růstu. 
 
Rychlý růst, který v Ostravě vytváří stovky nových pracovních příležitostí s sebou v praxi přináší především 
hledání kandidátů na nové pozice, rozšiřování pracovních prostor firem nebo také budování zázemí pro 
zaměstnance. Právě tato témata se stala předmětem setkání, které měla pod svou záštitou organizace ABSL. 
O jednotlivých bodech pak promluvili k vrcholovým manažerům z řad členských firem asociace zástupci 
společnosti OKIN BPS, kteří hostům prezentovali své zkušenosti s řízením firmy v takovýchto podmínkách. 
 
 „Segment sdílených podnikových služeb roste v Česku nebývalým tempem. Je to dáno nejen vysokou kvalitou 
práce, ale také velkou chutí mezinárodních firem na tomto českém úspěchu participovat. V této  situaci je pro 
všechny lídry oboru podnikových služeb zcela zásadní umět nacházet talentované lidi, kteří se stanou klíčem 
k dalšímu rozvoji. Vítáme proto iniciativu společnosti OKIN, která se neváhá podělit o své úspěšné a inovativní 
recepty pro nábor nových zaměstnanců, tak, aby mohla udržet rychlý růst a zvětšující se portfolio služeb,“ 
říká Jonathan Appleton, výkonný ředitel asociace ABSL.  
 
Akce se zúčastnil kromě dalších manažerů také Dan Smith, výkonný ředitel OKIN BPS nebo Martina Szturc 
Káňová, nová HR ředitelka OKIN GROUP. 
 
 
 
 
 
O společnosti OKIN GROUP, a. s.     

OKIN GROUP, a.s. je předním dodavatelem efektivních řešení na míru pro podniky po celém světě. Na českém trhu působí od roku 

1993 a má více než 2000 zaměstnanců. Skupina OKIN zastřešuje  dvě značky, OKIN Business Process Services a OKIN FACILITY.  

 
Divize OKIN Business Process Services se během svojí více než desetileté existence zařadila mezi nejvýznamnější, a současně 

nejrychleji rostoucí, české globálně působící service providery. OKIN BPS poskytuje komplexní služby v oblasti dodávky podnikových 

procesů. Jedná se zejména o podporu obchodní sítě, tvorbu návrhů technických řešení a cenových nabídek, kompletní řízení proj ektů a 

realizace dodávky služeb, řízení třetích stran, zajišťování technické podpory a dohledu, vícejazyčnou zákaznickou podporu a další nové 
služby v oblastech, jako je Cloud a Security. OKIN BPS poskytuje všechny své služby v 5 hlavních evropských jazycích, a techn ickou 

zákaznickou podporu v dalších 11 jazycích. Ze svých tří servisních center obsluhuje koncové uživatele po celém světě, 24 hodin denně, 

365 dní v roce. V současné době expanduje do nově vznikajících technologických řešení, jakými jsou automatizace a koncepty 
využívající prvků umělé inteligence a strojového uče ní s cílem skokového zvyšování produktivity, efektivity procesů a zákaznické 

spokojenosti.   

 

ABSL (Association of Business Service Leaders in the Czech Republic) je organizace sdružující společnosti působící v segmentu sdíl ených 
podnikových služeb. Jde o segment, který představuje silný zdroj zaměstnanosti v České republice. ABSL vznikla v roce 2013 s cílem 

podporovat společnosti z oblasti podnikových služeb, sdílet zkušenosti a pomáhat s rozvojem aktivit svých členů i jiných subj ektů 

působících v tomto segmentu. Zároveň ABSL poskytuje podporu zahraničním investorům, kteří chtějí v ČR zřídit svá centra podnikových 

služeb. Více informací naleznete na www.absl.cz. 
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OKIN FACILITY je specialista v poskytování integrovaného facility managementu, v jehož rámci zajišťuje technické služby (hard 

services), jako jsou správa a údržba budov, havarijní služba či energetický management, revize vyhrazených technických zaříze ní 
a podpůrné a administrativní služby (soft services) – bezpečnostní služby, recepce, helpdesk, úklid apod. OKIN FACILITY nepřetržitě 

inovuje své služby a svým klientům nabízí unikátní know-how, které mj. čerpá také z členství v mezinárodní alianci European Customer 

Synergy. V současné době spravuje 9 tisíc objektů s více než 6 miliony m2 podlahové plochy. Mezi její klienty patří například skupina 

ČEZ, AHOLD, Komerční banka a mnoho dalších.  
 

Kontakt pro média: 
Šimon Rákosník 
simon.rakosnik@rubikonpr.cz  
775 558 279  
 
 

 

 


