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JAGUAR LAND ROVER

Kto sme
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Jaguar Land Rover je postavená na dvoch 

kultových značkách s bohatou históriou.

Spoločnosť Jaguar Land Rover vznikla v roku 

2008, keď koncern Tata kúpil Jaguar Cars a 

Land Rover od Ford Motor Company.

Jaguar Land Rover má sídlo vo Veľkej Británii 

a je tam najväčším automobilovým závodom v 

segmente prémiových vozidiel. 



11 modelových radov.

3 montážne závody vo Veľkej Británii, 

s 2 návrhovými a inžinierskymi centrami vo Veľkej Británii.

Zamestnávame takmer 38 000 ľudí na celom svete - počet 

zamestnancov sa v posledných niekoľkých rokoch 

zdvojnásobil.

Výrobné závody v Číne, Indii a Brazílii.

Zamestnávame viac ako 9000 inžinierov a dizajnérov.

Predajná sieť v 153 krajinách sveta.

S počtom zamestnancov viac ako 38 000 je Jaguar Land 

Rover najväčším zamestnávateľom v oblasti 

automobilového priemyslu vo Veľkej Británii.

V rokoch 2015/16 sme získali 150 ocenení.

JAGUAR LAND ROVER

Naše podnikanie
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RAD VOZIDIEL JAGUAR LAND ROVER

4
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Naši ľudia

V posledných troch rokoch sa k nám pridalo 11 000 

ľudí, ktorí so sebou priniesli bohaté znalosti a 

skúsenosti.

11 000

38 000

Aktuálne celosvetovo zamestnávame takmer 

38 000 ľudí.

Jaguar Land Rover zamestnáva viac ako 9 000

inžinierov a dizajnérov.

9 000



JAGUAR LAND ROVER
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Do roku 2020 oboznámime so 

základmi techniky 2 milióny mladých 

ľudí po celom svete.

Do programu sa len v tomto roku 

zapojí 300 000 mladých ľudí z Veľkej 

Británie.

Zručností a mladí ľudia

V priebehu posledných piatich rokov 

začalo v dvojročnom postgraduálnom 

štúdiu Jaguar Land Rover študovať 

viac ako 1 600 absolventov.

Viac ako 750 študentov 

„zarába a vzdeláva sa" v našom programe 

odbornej prípravy.



Jaguar Land Rover potvrdil, že ako prvá britská automobilka otvorí svoj výrobný 

závod na Slovensku.

V novom špičkovom výrobnom závode s hodnotou investície 1 mld. £ nájde 

zamestnanie približne 2800 ľudí.

Ako súčasť záväzku spoločnosti Jaguar Land Rover znižovať hmotnosť vyrábaných 

vozidiel sa budú v závode vyrábať úplne nové hliníkové vozidlá značiek Jaguar a 

Land Rover. 

Závod bude mať počiatočnú kapacitu 150 000 vozidiel a jeho výstavba sa začne v 

roku 2016.

Očakáva sa, že prvé vozidlá zídu z výrobnej linky v ku koncu roka 2018. 

JAGUAR LAND ROVER
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– Slovensko  



JAGUAR LAND ROVER
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– Nitra, Slovensko

Celková investícia

rokov

Očakávaná 

životnosť
závodu

Priame

prac. miesta

(fáza I)  

Nepriame prac. miesta

(8x multiplikačný efekt)

Jedinečné a ikonické vozidla

výrobených 

automobilov

vo fáze 1 

Až do

Zdieľanie vedomostí
Svetové inžinierske a výrobné procesy

Premiové centrum
Povesť prémiovej výroby a luxusného zážitku

Excelentní pracovníci
Intenzívne zaškolenie pre zručnú pracovnú silu, 

prémiovy prístup k transferu vedomosti z Anglicka

Lokálna základňa dodávateľov
Rozvoj lokálnej dodávateľskej základne vrátane 

high-tech prémiovych komponentov

Multiplikačný efekt
Dodávatelia, poskytovatelia služieb a 

odbytový reťazec
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