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Ve Stachovicích byl letos v únoru pod ná-
zvem Stachovice HUB otevřen nový provoz 
mladé české společnosti mcePharma s.r.o. 
je, která vyvíjí a vyrábí inovativní doplňky 
stravy, doplňková krmiva a práškové směsi 
potravinářské a veterinární kvality. Společ-
nost je součástí holdingu Vivesa holding, 
s.r.o., který se zaměřuje na farmacii a potra-
vinářství. V holdingu pracuje více než 120 
zaměstnanců ve dvou provozovnách v Bílov-
ci a ve Stachovicích. Více už nastíní Andrea 
Doležalová, výkonná ředitelka společnosti 
mcePharma, s.r.o. 

Můžete provoz Stachovice HUB blíže 
představit?
Jde o moderní areál vývojově-výrobního 
a distribučního centra zaměřeného na farma-
ceutické, veterinární i potravinářské služby. 
Komplex za 10 milionů eur s rozlohou 15 418 
m² byl hotov za necelých 8 měsíců a kromě 
špičkových služeb přináší i nová pracovní 
místa. 
Důvodů, proč umístit nový areál do Stacho-
vic, bylo víc. Líbila se nám strategická poloha 
blízko dálnice a blízko letiště a rovněž blíz-
kost provozovny v Bílovci. Je třeba přiznat, že 
přijetí nové firmy místní komunitou nebylo 
zrovna přátelské. Nicméně postupně plníme 
naše sliby, provoz naší společnosti splynul 
bezproblémově s provozem okolí a holding 
postupně poskytl různé finanční a hmotné 
dary, například vitamíny v době pandemie, 
nejen městu Fulneku, ale i Spolku rodičů 
mateřských škol Fulnek, Sboru dobrovolných 
hasičů Stachovice a Klubu rodičů, z. s., při ZŠ 
T. G. Masaryka Fulnek.
Byli bychom rádi, kdyby nás místní správa 
a občané vnímali jako partnera, jehož inves-
tice zvelebila část Stachovic, partnera, který 
přináší práci.

Jaké produkty firma vyrábí?
Doplňky stravy a doplňková krmiva ve for-
mě tablet a prášků nabízíme zákazníkům 
na celém světě, exportujeme například do 
zemí EU, Saudské Arábie, Velké Británie nebo 
SAE.  Součástí našich služeb je zakázkový 
vývoj, výroba tabletových a práškových fo-
rem, nabízíme kompletní servis, od designu 
konceptu až po hotový výrobek. mcePhar-
ma je vlastníkem, patentu na technologické 
zpracování vysoce vstřebatelného extraktu 
kurkuminu v orálně rozpustných tabletách, 
který je schválen v USA a ČR, podán ještě 
v EU a Kanadě. Vstřebatelnost aktivních látek 
v našich doplňcích stravy je prokázána vlast-

ními vědecký-
mi studiemi, na 
nichž spolupra-
cujeme s před-
ními výzkum-
nými instituty 
a univerzitami 
v České republi-
ce. Čeští zákazní-
ci si mohou pro-
dukty zakoupit 
v našem e-sho-
pu.  Protože naše 
společnost je té-
měř 100procentně proexportně zaměřená, 
stávají se ze Stachovic a města Fulnek celo-
světově známější místa. 

Zmínila jste se o nových pracovních mís-
tech…
Aktuálně ve společnosti mcePharma pra-
cuje na hlavní pracovní poměr přibližně 30 
zaměstnanců. Ale počítáme s tím, že by nás 
v řádu několika let mělo být více než 100. Do 
našeho týmu hledáme zkušené manažery 
z oblasti mezinárodního obchodu, vývoje 
doplňků stravy nebo technologie výroby. 
Zároveň ve firmě uvítáme také absolventy 
z oborů ekonomie, technologie potravi-
nářské výroby, bezpečnosti potravin nebo 
absolventy přírodovědných oborů, kterým 
umožníme získat pracovní zkušenosti a po-
stupovat na kariérním žebříčku. Uplatnění u 
nás najdou kolegové a kolegyně, kteří chtějí 
pracovat ve výrobě charakteristické svou po-
travinářskou a farmaceutickou čistotou.   

Zaměstnance hledáme průřezově do celého 
holdingu, rádi navážeme spolupráci s mana-
žery hovořící anglicky a rusky, se zkušenými 
nákupčími nebo s pracovníky skladu či logis-
tiky. Možnosti uplatnění u nás jsou velice ši-
roké, od modrých límečků až po ty bílé, stačí 
se jen podívat na webové stránky www.mce-
pharma.com a www.imcopharma.com. 

Co zaměstnancům nabízíte?
Holding je spolehlivý a stabilní zaměstna-
vatel v oboru farmacie a potravinářství. Jde 
o velmi perspektivní obor, jenž i přes při-
cházející krizi poskytuje stabilitu. Zároveň 
nabízí kariérní růst, možnost pracovat na 
zajímavých mezinárodních projektech pro ty 
největší světové firmy a podílet se na vývojo-
vých projektech. 
Naše kanceláře jsou velice moderní, klimati-
zované, žádné open space u nás nehledejte. 

Dbáme na účelné a příjemné pracovní pro-
středí, zasedačky jsou vybaveny high–tech 
komunikačními technologiemi, výrobní pro-
story jsou čisté, moderní. 
Zaměstnancům poskytujeme širokou škálu 
cenných benefitů. Ve Stachovicích máme 
zcela novou kuchyň, ve které vaří místní zná-
mý kuchař, jenž připravuje domácí pokrmy. 
Každý den máme výběr ze tří jídel, svačino-
vou polévku a dezerty. Na závodní stravování 
dáváme příspěvek až do výše 80 procent.  

Zaměstnancům nabízíme kvalitní kávu zdar-
ma, kterou si mohou připravit ve špičkových 
kávovarech a vychutnat v kávovém koutku 
nebo na venkovní terase, pravidelně jim dá-
váme balíčky pro zdraví a potěšení, máme 
také benefit ve formě až 50procentní slevy 
na firemní produkty. Po roce zaměstnanci 
dostávají 5 dnů dovolené navíc, mají tedy 
možnost odpočívat 25 dní. Letos jsme opět 
navázali na velice úspěšné benefity ve formě 
příměstských táborů, nabízíme flexi pasy na 
sportovní aktivity a v neposlední řadě dopra-
vu zdarma pro zaměstnance z Ostravy. A je 
toho mnohem víc!

Jaké jsou vize společnosti? 
Aktuálně je pro nás prioritou rozšíření služeb 
provozovny ve Stachovicích. Práci v moder-
ním areálu by mělo postupně najít více než 
100 zaměstnanců v různých pracovních po-
zicích v oblastech vývoje, kvality, manage-
mentu, výroby a vědy. Již teď je jasné brzké 
zaplnění skladovacího prostoru, a to i díky 
vhodně zvolené poloze areálu s výborným 
napojením na hlavní dopravní koridory. Pro-
to se v blízké budoucnosti počítá s rozšíře-
ním skladovací kapacity.  
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