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Jarmila Šůsová povede od roku 2017 závod TYPOSU
v Klatovech, Václav Mlynařík odchází po 47 letech do
zasloužené penze
Klatovy/Plzeň, 02.12.2016

Dlouholetý ředitel závodu v Klatovech, pan Václav Mlynařík, odchází k 16.1.2017 po 47 letech
svého působení ve společnosti TYPOS, tiskařské závody, s.r.o. do důchodu. Jeho pozici
převezme od ledna 2017 paní Jarmila Šůsová, dosavadní obchodní a marketingová ředitelka
lokální plzeňské tiskárny. Václav Mlynařík bude ve společnosti působit až do 31.1.2017 tak,
aby bylo zajištěno bezproblémové předání závodu.
Pan Mlynařík odstartoval svou profesní kariéru v TYPOSU, kde začal pracovat jako tiskař. Ve
společnosti pracoval celkem 47 let. V roce 1988 se stal ředitelem klatovského závodu a během
svého působení dosáhl díky svému osobitému přístupu celé řady úspěchů. V roce 2008 byl
za svou práci vyhlášen manažerem roku a převzal tak významné ocenění v rámci skupiny
EDS. TYPOS děkuje jménem celé společnosti, jakož i spolupracovníků panu Mlynaříkovi za
odvedenou práci a za význačné úspěchy. Jak vysvětluje jednatel TYPOSU, Dominik Metzler,
bude pan Mlynařík společnosti i v budoucnu k dispozici jako externí poradce.
Paní Šůsová má v oblasti polygrafie mnohaleté zkušenosti. Vystudovala polygrafii v Praze
a celou svou dosavadní profesní kariéru strávila právě v polygrafickému průmyslu. Stála
u zrodu společnosti NAVA a později se jako obchodní a marketingová ředitelka významně
podílela na vybudování této firmy. Nástup do TYPOSU vidí paní Šůsová jako logický krok ve
své profesní kariéře. Velice nás těší, že paní Šůsová přijala naši nabídku a díky svým
zkušenostem plynule naváže na práci pana Mlynaříka. Paní Šůsová převezme závod po
rozsáhlé investici, která v letošním roce v Klatovech proběhla. Byla pořízena nová falcovačka,
snášecí stroj, trojřez a lepička, což umožní další rozvoj v oblasti prodeje a výroby. TYPOS
přeje paní Šůsové jménem celé společnosti mnoho úspěchů!
TYPOS se dnes považuje s cca 20 mil € obratem a cca 260 zaměstnanci za největší archovou
tiskárnu v České republice. Klatovský závod nabízí komplexní tiskové služby pro klatovský
region a pro Německo, a představuje tak nedílnou součást společnosti pro zpracování zakázek
TYPOSU a skupiny EDS v rámci maloformátového ofsetového tisku.

Informace o společnosti „TYPOS, tiskařské závody, s.r.o.“ (www.typos.cz)
Jednatel: Dominik Metzler (od roku 2015)
Společnost TYPOS, tiskařské závody, s. r.o., člen skupiny EDS, patří mezi nejvýznamnější a největší
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