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VYCHÁZÍ VE MĚSTECH A VESNICÍCH SVITAVSKÉHO REGIONU
A VELKÝCH OPATOVICÍCH
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Servispol s.r.o. Svitavy hledá

ZAMĚSTNANCE + BRIGÁDNÍKY
celoročně

Pracoviště: v Litomyšli
Zaměstnání nebo brigáda je vhodná pro studenty starší 18 let (chlapce)
Platové ohodnocení: 22 - 26 tis. Kč (měsíčně dle odpracovaných směn)

Dále přijmeme řidiče na Avii
Plat 26 tis. Kč

Kontakt: Jarmila Ducháčková, tel.: 733 539 813, e-mail: duchackova.servis@seznam.cz

Okamžitá hotovost do Vašich rukou 
od našich obchodních zástupců
 ten den, z pohodlí Vašeho domova. Stačí prozvonit.

 od 4.000 do 50.000 Kč.
 pro zaměstnance, OSVČ, starobní a inv. důchodce, 

MD i občany pobírající soc. dávky.
 pouze OP a doklad o příjmu.

Kontaktujte naše obchodní zástupce.
 Svitavy a okolí tel.: 732 204 498, 773 003 028, 

704 587 630, 777 096 556
 Březová nad Svitavou, Radiměř, Pohledy a okolí

     tel.: 605 408 716, 773 003 028
 Polička a okolí, tel.: 737 714 334, 608 227 745, 777 096 556

 Sebranice, Lubná, H. a D. Újezd, Osík, Pohodlí, Vidlatá Seč a okolí 
     tel.: 608 227 745

 Svitavy, Březová nad Svitavou, Litomyšl, tel.  604 643 627
 Ústí nad Orlicí a okolí, tel.: 737 666 786



přijme do nové provozovny v Moravské Třebové

svářeče 

pro jednosměnný provoz.

Informace na tel. 602 276 502

Zemědělské obchodní družstvo Opatovec

přijme 

KUCHAŘE(KU) 
do závodní kuchyně

Nabízíme:
 kvalitní pracovní zázemí

 hlavní pracovní poměr na dobu neurčitou
 5 týdnů dovolené

 plat od 19.500,- + výkonnostní a cílové prémie
 příspěvek na životní pojištění, příspěvek na dovolenou

 odměna při životním jubileu
 závodní stravování a další benefi ty 
 pevnou pracovní dobu 5:00 - 13:30

Požadujeme:
 samostatnost, spolehlivost a chuť pracovat

První kontakt tel. pan Adam - 705 200 945

email: zod@zodopatovec.cz

P-D Refractories CZ a.s.
Nádražní 218
679 63 Velké Opatovice
www.pd-refractories.cz 
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zejména TY, kteří ve všech úkolech obstojí a fyzické práce se nebojí
- pracoviště SVITAVY a VELKÉ OPATOVICE

OBRABĚČE KOVŮ
-BRUSIČE (TVAROVÉ BROUŠENÍ) 
který je vyučen v oboru nebo má praxi 
a dovednosti v tomto oboru
- pracoviště SVITAVY
Nabízíme:  zajímavé náborové příspěvky až 25 tisíc Kč
                   výhodné platové podmínky, po zapracování: 
                     výroba 150 Kč až 200 Kč/h. (vč. příplatků)
                     obráběč kovů 200 Kč až 300 Kč/h. (vč. příplatků)
                   práci ve stabilní nadnárodní společnosti
Benefi ty:    základní pracovní doba je 37,5 hodin týdně
                   5 týdnů dovolené
                   příspěvek na penzijní a životní pojištění
                   příspěvky na stravování
                   rozsáhlý sociální program s příspěvky na rekreační pobyt, 
                      na kulturní akce, vitamínové doplňky atd. a jiné

Je možnost i brigády, dohody o provedení práce nebo pracovní činnosti

Všichni kreativní, cílevědomí 
a zruční zájemci, hlaste se: 

PRO SVITAVY 
u paní Miloslavy Stráníkové, 
tel.: 461 579 140, 602 485 836, 
Miloslava.Stranikova@pd-group.com

PRO VELKÉ OPATOVICE 
u paní Dany Krejčířové, 
tel.: 516 493 306, 725 777 909,
Dana.Krejcirova@pd-group.com
Nástup dle dohody. Jste vítáni!

Mezinárodní společnost, zabývající se výrobou plastových výlisků do interiéru automobilů, 

vypisuje výběrové řízení na pozice:

Výrobní ředitel 

Operátor ve výrobě

Operátor ve výrobě – lakýrník

Technolog vstřikolisu

Finanční manažer
Co Vám nabízíme?

 Individuální přístup k zaměstnancům  Prémie závislé na docházce
 Prémie závislé na výsledcích společnosti  Jazykové kurzy pro určité pozie
 Dotované stravování formou stravenek  Flexi passy pro určité pozice
 Příplatky za přesčasy 25% - 100%, odpolední směna – 10,- Kč/hod., 

noční směna – 20% z prům. hod. výdělku  Firemní vzdělávání  Dovolená 25 dní 
 Zvýhodněné telefonní tarify pro všechny zaměstnance a jejich rodinu
 Program: „Doporuč nového kolegu“ odměna 3000,-, 5000,-, až 10 000,-  dle obsazené pozice 
 Příspěvek na dojíždění! Od 20 km

Pokud máte zájem přijít pracovat k nám, zašlete nám svůj životopis 
na e-mailovou adresu: personal.treboplast@tajo.coop nebo přes naše webové 

stránky a nebo nám zavolejte na tel. číslo: 778 110 888

Těšíme se na Vás.

Treboplast, s.r.o., 
Svitavská 1600/68
571 01 Moravská Třebová
www.treboplast.com



CONSULT VK 
Litomyšl s.r.o.

Znalecká a realitní kancelář, člen Asociace RK, 
sítě realitních kanceláří RVČ

Smetanovo nám. 120, Litomyšl 
tel. 461 612 670-1, 728 080 947

e-mail: reality@consultvk.cz

Darování nemovitosti dětem. 
Kdy je možné vrácení daru?
Pokud Vás toto téma zajímá, 

celý článek a další odborné články 
najdete na www.consultvk.cz

 Litomyšl – prodej RD 3+1 na ul. Mařákova             
s  přístřeškem, zahradou a klenbovým sklepem. Napojení 
na všechny sítě, nové sociální zařízení, ÚT plyn i tuhá 
paliva. V ceně zpracovaná a povolená dokumentace 
na přestavbu s využitím půdního prostoru. Pozemky 
celkem 618 m2. ENB G
č. 1461 Cena: Nejvýhodnější nabídce

 Litomyšl – pronájem nově budované prodejny 
na Havlíčkově ulici, cca 100 m2 + zázemí. ÚT plyn, 
sociální zařízení, kuchyňka. Možnost dodělávek dle potřeb 
nájemce. Vstup z ulice, zadní přístup pro zásobování. 
K dispozici léto/podzim 2019. ENB B/124  
č. 1449  Cena:  15 000,- Kč/měs. + energie

 Dolní Újezd – prodej útulného domu 3+1 
k modernizaci dle svých představ. Veškeré sítě u domu, 
možný rozvoj v podkroví. Velmi vhodné pro bydlení 
nebo rekreační účel. Zahrada: 259 m2, pozemky cel-
kem: 390 m2. ENB G.
č. 1460 Cena: 1 100 000,- Kč

 Litomyšl – prodej pozemku (632 m2) pro stavbu 
rodinného domu na Záhradi (ul. J. Matičky). Veškeré 
sítě na pozemku. V ceně radonový, hydrogeologický 
a inženýrskogeologický průzkum. Nejvýhodnější nabídce.
č. 1457 Cena: 1 100 000,- Kč

 Litomyšl – pronájem nadstandardního me-
zonet.bytu 5+kk (cca 150 m2) ve II. a III. NP v centru 
města. Mimo bytový prostor se nachází apartmán (pokoj 
se soc. zázemím). ÚT plyn, lokální krbová kamna v obýv. 
pokoji. Prostorná terasa, chráněné garáž. stání pro 2 
osob. auta. ENB G 
č. 1443    Cena:  20 000,- Kč/měs. + energie

 Litomyšl – pronájem moderního podkrovního 
bytu 1+1 (30 m2) na Smetanově náměstí ve 4.NP. Kuch. 
linka včetně trouby, varné desky, myčky, lednice s mrazákem. 
Vhodné pro 1 osobu nebo pár. Volné ihned. ENB G
č. 1459      Cena: 10 000,- Kč/měsíc + energie

 Cerekvice n. L. – prodej objektu pro by-
dlení s podnikáním v centru obce. Uzavřený dvůr 
(428 m2), objekt napojen na elektro, vodovod u domu. 
Zajímavé okolí s vazbou na historii: Růžový palouček, 
Litomyšl, V. Mýto a pohodlný dojezd do těchto měst. 
Pozemky celkem: 891 m2. ENB G.
č. 1402  Cena: Informace v RK

 Zderaz – prodej na sebe navazujících lesních 
pozemků 32 380 m2 a 7 223 m2 (ostatní plocha), dále 
samostatně položený lesní pozemek 3 104 m2 v lokalitě 
Pivnice. Pozemky celkem: 42 707 m2.
č. 1453 Cena: 1 300 000,- Kč

Prodávejte bezpečně a bez starostí s kolektivem 
RK CONSULT VK Litomyšl s.r.o. 

Jsme tu pro Vás od roku 1992, přijďte k nám, znáte nás.
Naše zkušenosti = Vaše jistota

VÝBĚR Z NAŠÍ NABÍDKY:

Ing. Mgr. ZUZANA BURDOVÁ sídlo Hybešova 961/2, Svitavy

PORADNA PRÁVNÍCH VZTAHŮ K NEMOVITOSTEM
TEL: +420 606 619 736, e-mail: burdova@zburdova.cz

CELOU NABÍDKU NALEZNETE NA: www.realityburdova.cz

1. Prodej družstevního bytu 3+1  
(78,70 m2) ve Svitavách – ul. Revoluční.

 CENA: 1.850.000,- Kč vč. provize RK

2. Prodej bytu 3+1 (81,27 m2) s vlast-
ním topením  do OV v 1.NP zděného 
domu ve Svitavách – ul. Družstevní.

 CENA: 1.890.000,- Kč vč. provize RK 
(při rychlém jednání sleva), PENB – G

3. Prodej bytu 2+1 (66,1 m2) do OV  
na ulici Větrná ve Svitavách.  CENA: 
1.550.000,- Kč vč. provize RK, PENB - C

4. Prodej bytu 2+KK (46 m2) do OV na ulici 
5. května Svitavy.  CENA: 1.550.000,- Kč 
vč. provize RK, PENB - C. 

7. Prodej novostavby objektu k ce-
loročnímu užívání 3+KK (94 m2) se 
zahradou 645 m2 v lokalitě U Dolního 
rybníka.  CENA: 2.950.000,- Kč včet-
ně provize RK, PENB–G

8. Prodej domu se dvěma obchody 
a bytem (121 m2) v blízkosti centra 
města Svitavy.  CENA:4.960.500,- Kč 
včetně provize RK. PENB–G

10. Prodej rodinného domu 2x 2+1 
na ulici U Stadionu ve Svitavách.

 CENA: 3.550.000,- Kč včetně provi-
ze RK. PENB–G

11. Prodej pozemku pro výstavbu RD 
2.160 m2 v lokalitě Gorkého Svitavy, 
elektrika, voda na pozemku.

 CENA: 1.400,- Kč/m2 + provize RK

12. Pro našeho klienta poptáváme 
nájem zahrady s chatkou ve Svitavách           
a okolí. Prosím nabídněte.

14. Nájem provozovny (prodejny) 
na ul. ČSA v Moravské Třebové  v těsné 
blízkosti centra.  CENA: 15.000,- Kč  
+ zálohy na služby + provize RK

15. Prodej rodinného domu 3x 2+1 
na ulici Jugoslávská ve Svitavách.

 CENA: 4.560.500,- Kč včetně provi-
ze RK. PENB–G

5. Nájem nebytových prostor (4x 100 m2) 
v blízkosti centra města Svitavy. 

 CENA: 4.500 Kč + DPH za 100 m2/
měsíc + služby + jistota + provize RK 

6. Prodej pozemku pro výstavbu RD 
1159 m2 v Opatově u Svitav – sítě v blíz-
kosti poz.  CENA: 300,- Kč/m2 + pr. RK

9. Nájem nebytových prostor – kance-
láře (12,96 m2) v blízkosti centra města 
Svitavy.  CENA: 1.404,- Kč + DPH /
měsíc + služby + jistota + pro- vize RK 

13. Prodej pozemku pro výstavbu RD 
(1.300 – 2.000 m2) ve Starém Městě 
u Moravské Třebové – sítě na pozemku. 

 CENA: 300,- Kč/m2 + provize RK 

16. Nájem  skladu 80 m2 + 4 m2 zá-
zemí (bývalá kotelna) na ul. Kpt. Jaroše 
ve Svitavách.  CENA: 3.000,- Kč/mě-
síc + energie + provize RK 

polínka různé délky
jehličnaté od 1.150 Kč/sypaný m3

listnaté od 1.400 Kč/sypaný m3

AKCE NA ZBYTKY Z VÝROBY: 
při odběru min. 3 palet 

cena 1100,- Kč za bednu
akce platí do vyprodání zásob

PALIVOVÉPALIVOVÉ

DŘEVODŘEVO

pila VENDOLÍ
www.exwood.cz 
dopravu zajistíme
603 425 677

®

PRIME REALITY, s.r.o.
Milady Horákové 10, 568 02 Svitavy (kancelář v přízemí nalevo)  

tel.: 608 180 601, e-mail: ilcik@primereality.cz, www.primereality.cz

POSLEDNÍ GARÁŽE 
NA ULICI TOVÁRNÍ VE SVITAVÁCH 
Nabízíme Vám ke koupi nově postavené garáže na ulici Tovární ve Svitavách (lokalita pod vlakovým nádražím). Jedná se 
o posledních 11 garáží. Rozměry těchto garáží jsou 3,25 m x 6,5 m. Garáže mají vlastní podružné elektroměry, elektrická 
garážová vrata. Vchod ke garážím bude možný i ze strany sídliště. Garáže lze koupit ihned.Výhodné fi nancování zajistíme.

cena garáží je 350.000,- Kč

F I B E R T E X  N O N W O V E N S

Kontakt:    
Zájemci se mohou hlásit na oddělení 
lidských zdrojů na adrese:  

Fibertex Nonwovens, a.s. 
Průmyslová 2179/20, 568 02 Svitavy
tel.: 461 573 253
e-mail: it@fibertex.com

Bude se jednat o krátkodobé zaměstnání ve formě pracovního poměru nebo dohody 
o provedení práce. Na práci Vás zaškolíme u nás ve společnosti.  

Vedle odměny za provedenou práci brigádníkům dále nabízíme: 
  Příplatky za odpolední a noční práci vysoko nad výši stanovenou zákoníkem práce 
  Možnost stravování za cenu 22 Kč/oběd

Fibertex Nonwovens, a.s. Svitavy hledá 
brigádníka/brigádnici na prázdninové měsíce

F I B E R T E X . C O M

Fibertex Nonwovens, a.s. je významný výrobce 
netkaných technických textilií. 
V České republice zaměstnává 310 osob. 

Patří do celosvětové skupiny dánské 
společnosti FIBERTEX NONWOVENS A/S.

Hledáme šikovné brigádníky a brigádnice
... Přidejte se k nám!

ŘÁDKOVÁ 
INZERCE

Řádkovou inzerci lze objednat na 
www.novinyeso.cz

Mlékárna Miltra Městečko Trnávka

přijme do své provozovny zaměstnance na pozice: 

Údržbář – elektrikář 
vyučení v oboru elektro, platná vyhl. 50/1978 Sb.

Údržbář – zámečník 
svářečský průkaz – metoda TIG, práce na soustruhu a frézce

Pracovník do výrobny sýrů 
zdravotní průkaz, základní vzdělání, fyzická zdatnost

Elektromechanik
min. ukončené SŠ vzdělání, praxe v oboru

Nabízíme práci v zajímavém a moderním prostředí, zaměstnanecké slevy, jednosměnný 
provoz, smlouvu na dobu neurčitou, motivační příspěvky.

Kontakt: vyroubal@mlekarnamiltra.cz, Mob.: 734 410 025
www.mlekarnamiltra.cz

Různé 
 KOUPÍM STARÝ DŘEVĚNÝ NÁBY-

TEK do 60tých let, dobře zaplatím i ná-
bytek chromovaný a plastový, také hodiny, 
betlémy, hračky,kočárky, hudební nástroje, 
vojenské věci, motocykly, čísla z lokomotív 
a vše starožitného i technického charakte-
ru. Solidní jednání a dobrá platba ihned. 
Přijedeme a vyklidíme. Petr Menčík Staro-
žitnosti Litomyšl, tel. 604 243 579, email 
p.mencik@centrum.cz

 Sháníte zahradní domek české vý-
roby? Navštivte naše stránky www.ag-
rofk.cz a vyberte si domek na míru

Zaměstnání
 Hledám brigádníka/-ci na úklid spo-

lečných prostor domu na náměstí ve Svi-
tavách  (případně údržbu zahrady)-odmě-
na 110,- Kč/hod. vozenilekt2@gmail.com

 Hledáme řidiče-obsluhu vysoko-
zdvižné montážní plošiny. Pouze pro 
důchodce, časová fl exibilita nutná. Řidič-
ský průkaz sk.B. Jedná se o pohodovou 
práci. Svitavy, tel. 603 586 633

Byty, nemovitosti, 

pronájem 
 Sháním byt 2+1 nebo větší do 2 mil. Kč 

ve Svitavách. Díky za nabídky 777 645 070 
 Hledám byt 2/3+1 ve Svitavách a blíz-

kém okolí. Financování zajištěno. Prosím 
nabídněte. Tel.: 603 247 527

 Koupím les - jakoukoliv výměru a stá-
ří. Může bít i neudržovaný nebo kůrovec.
Nejvyšší cena,platba hotově.773585290 

 Pro manžele s fi nančním zajištěním 
do 4 mil. Kč hledám  RD se zahrádkou 
ve Svitavách. Nabídněte prosím. Tel.: 603 
247 527

 Hledám domek, chalupu či zem. 
usedlost, s pozemkem, zahradou. Tak 
do 30 km v okolí Mor. Třebové, Svitav. 
I horší stav. Tel:728 741 473

 Pro mladou rodinu hledám byt nebo 
RD do 3 mil. Kč v Poličce a blízkém oko-
lí. Volejte 603 247 527



HLEDÁME MONTÁŽNÍ DĚLNÍKY
závod Moravská Třebová a Jevíčko

Kontakt: 
závod Moravská Třebová: Mgr. Petra Švarcová, e-mail: petra.svarcova@rehau.com, tel.: 461 355 342
závod Jevíčko: Mgr. Linda Haikerová, e-mail: linda.haikerova@rehau.com, tel.: 465 357 325

Kontaktovat nás můžete také prostřednictvím Formuláře pro uchazeče o zaměstnání v sekci 
Práce & kariéra na www.rehau.cz nebo na www.facebook.com/REHAUCZ

Nabízíme:
 7,5 hodinová pracovní doba
 13. mzda ve výši 100% měsíční mzdy
 pravidelné navyšování mezd
 5 týdnů dovolené
 příspěvek na dopravu dle vzdálenosti až 18 900 Kč/rok
 příspěvek na stravování a fi remní kantýna
 bezúročná fi remní zápůjčka na bytové účely až 100 000 Kč
 příspěvek na penzijní připojištění 6 000 Kč/rok
 příspěvek k narození dítěte 1 500 - 3 000 Kč + 1 den dovolené navíc
 příspěvek ke svatbě 3 000 - 8 000 Kč + 1 den dovolené navíc
 fi remní akce

RENOVACE
PODLAH

- broušení starých parket + lakování
- broušení prken. podlah
Kontakt: Sedláček Martin

tel.: 776 643 718

pneuservis
autobaterie
zahradní technika
pneumatiky pro osobní a nákladní automobily,
zemědělské a stavební stroje
žací stroje a rozmetadla (Agrostroj Pelhřimov),
spojovací a svařovací materiál, ložiska,
gufera, traktorové vleky, pluhy, hadice, 
klínové řemeny, oleje, maziva, 
autokosmetika, sedačky

www.nekvinda.cz
baterie Akuma 

n  v prodeji!

Husqvarna
AUTORIZOVANÝ PRODEJCE A SERVIS

Sídlo firmy:
Nekvinda – Zemědělská technika, a. s.
Pražská 2133/36, 568 02 Svitavy
tel.: 461 534 404, 461 530 888
461 533 255
fax: 461 530 335, 461 534 442
e-mail: nekvinda@nekvinda.cz

Pneuservis
Prodej osobních, zemědělských
a stavebních pneumatik
Průmyslová 2157/4, Svitavy 568 02
tel.: 461 530 135
fax: 461 531 241
mobil: 777 730 423
e-mail: pneu@nekvinda.cz

R

Kancelář: 

náměstí Míru 137/78, Svitavy

Mobil: +420 603 247 527

e-mail:

jaroslava.simkova@fi ncentrumreality.com

www.fi ncentrumreality.com

1. Prodej velmi pěk-                                        

ného a světlého 

bytu přímo v cent-

ru města, na ulici 

Cihlářova v Morav-

ské Třebové. Byt                           
v osobním vlastnic-
tví velikosti 3 + kk                      
se nachází ve 3. nad-                                 
zemním podlaží cih-
lového domu. Celko-
vá podlahová plocha je 104 m², pokoje svojí velikostí umožňují 
případné stavební předěly pro vytvoření více pokojů. Byt má 
ústřední plynové topení vytápěné plynovým kombinovaným 
kotlem i pro ohřev teplé vody. Na podlahách jsou parkety. 
V jednom pokoji se nachází pěkný a funkční mramorový krb. 
Zhruba v roce 2000 bylo vyměněno plynové, elektrické i vo-
dovodní vedení. Ke každému bytu náleží sklepní a půdní kóje. 

 Cena včetně provize 1.470 000 Kč

2. Rodinný dům 

s velkou zahra-

dou, který Vám 

nyní nabízíme, leží 

v obci Jehnědí. 

Je to krásné místo 
s malebnou polohou 
v údolí Tiché Orlice. 
Ve vzdálenosti 4 km 
stojí město Brandýs nad Orlicí, který si pro svůj pobyt vybral 
už Jan Ámos Komenský. Nejen historie a turisticky zajímavé 
místo je důvodem k výběru této obce k zakotvení rodiny hleda-
jící místo pro bydlení či rekreaci. Obec Jehnědí s 300 obyvateli 
nabízí zázemí pro všechny jmenované skupiny. Jen co by ka-
menem dohodil, stojí významná města, jako Litomyšl, Ústí nad 
Orlicí, Česká Třebová, Vysoké Mýto, Choceň.
Samotný patrový, dvougenerační dům pak disponuje zázemím 
pro řemeslníky, zahrádkáře či chovatele domácího zvířectva. 
Podsklepený dům o třech nadzemních podlažích má celkem 
sedm obytných místností, dvě kuchyně, 3 koupelny a WC, pro 
každé patro samostatně. V roce 1975 bylo přistavěno 2. pod-
laží a podkroví ve 3. NP. V roce 1995 byla vyměněna všechna 
okna za plastová a nová střecha a zateplení podkroví, před pěti 
lety kotel na peletky s automatickým podáváním. Minulý rok 
byla vybudována nová přípojka na obecní kanalizaci. Pitná voda 
vede z obecního vodovodu, jako varianta zdroje užitkové vody 
může sloužit studna, nebo systém záchytu dešťové vody do re-
zervoáru s čerpadlem. V zadní části domu je hospodářská část 
s letní kuchyní, zakrytou pergolou, technickou kuchyní. Přileh-
lou stodolou , která je v dobrém technickém stavu, se prochází 
na nově oplocený pozemek o ploše 4.700 m2. Zde se nachází 
zeleninová i okrasná zahrada, lesík a ovocné stromy, rybníček. 
Za zahradou je již polní cesta, pole a les na dohled. 

 Cena včetně provize 2.690.000 Kč



 

REHAU – Důvěra. Spolehlivost. Inovace. Přidejte se k více než 20 000 zaměstnancům na některém ze 170 výrobních závodů a zastoupení 
ve světě a posouvejte spolu s námi hranice možného v oblasti kvality, funkčnosti a trvalé udržitelnosti v automobilovém průmyslu.

Zažijte s námi fascinující svět automotive!

Na Vaše písemné odpovědi se strukturovaným životopisem se těšíme na adrese:
REHAU Automotive, s.r.o., personální oddělení, Biskupická 781, 569 43 Jevíčko
Ing. Zuzana Štěpánková, e-mail: zuzana.stepankova@rehau.com, tel.: 465 357 324,  725 817 177

TECHNOLOG VÝROBNÍHO ÚSEKU MONTÁŽE
závod Jevíčko

TEAMLEADER KONFEKCE (odborný/á mistr/-ová)
závod Jevíčko

KOORDINÁTOR/KA ŠKOLENÍ PRACOVIŠTĚ MONTÁŽE
závod Jevíčko

ASISTENT ZÁVODU 
– VEDOUCÍ VÝROBNÍHO ÚSEKU MONTÁŽE
závod Jevíčko

VAŠE KVALIFIKACE:
 SŠ/VŠ vzdělání technického směru
 komunikativní znalost NJ a/nebo AJ podmínkou
 zkušenost s jednoúčelovými montážními zařízeními
 znalost 2D/3D CAD software výhodou
 orientace ve výkresové dokumentaci 

    (výrobky, zařízení, atd.)
 samostatný a aktivní přístup
 zkušenosti z obdobné pozice vítány
 dobrá znalost práce na PC
 ŘP sk. B, ochota k občasným služebním cestám

VAŠE KVALIFIKACE:
 SŠ vzdělání nejlépe technického směru
 zkušenosti z výrobního závodu podmínkou
 aktivní znalost NJ, popř. AJ výhodou
 zkušenosti s vedením personálu výhodou
 znalost běžných programů (MS Offi ce) na uživatelské úrovni
 odolnost vůči stresu, schopnost prosadit se
 velmi dobré komunikační a organizační schopnosti
 zodpovědnost a analytické myšlení
 ŘP sk. B

VAŠE KVALIFIKACE:
 SŠ vzdělání
 znalost NJ a/nebo AJ výhodou
 dobrá znalost práce na PC
 zkušenosti z výrobního závodu výhodou
 svědomitost, samostatnost, pečlivost
 komunikativnost, ochota učit se novým věcem
 odolnost vůči stresu, schopnost prosadit se
 velmi dobré organizační a prezentační schopnosti

VAŠE KVALIFIKACE:
 SŠ/VŠ vzdělání technického směru
 dobrá znalost NJ a/nebo AJ na komunikativní 

    úrovni podmínkou
 zkušenosti s řízením/koordinací výroby velkou výhodou
 znalost požadavků automobilového sektoru výhodou
 velmi dobrá schopnost organizace a komunikace
 schopnost technicko–ekonomických analýz a vyhodnocení
 znalost práce na PC, ŘP sk. B, ochota k občasným 

    služebním cestám

NAŠE NABÍDKA PRO POZICE TECHNOLOG MONTÁŽE A ASISTENT ZÁVODU:
 motivující fi nanční ohodnocení  13. mzda  5 týdnů dovolené + možnost 4 dodatečných dnů náhradního volna  pružná pracovní doba 
 jazykové kurzy  fi remní kantýna, příspěvek na stravování  příspěvek na dopravu dle vzdálenost až 18 900 Kč/rok  příspěvek na penzijní 

připojištění 6 000 Kč/rok  fi nanční příspěvek k významným životním událostem (svatba, narození dítěte)  podpora volnočasových aktivit

NAŠE NABÍDKA PRO POZICE TEAMLEADER A KOORDINÁTOR:
 7,5 hodinová pracovní doba  13. mzda ve výši 100% měsíční mzdy  pravidelné navyšování mezd  5 týdnu dovolené  příspěvek 

na dopravu dle vzdálenosti až 18 900 Kč/rok  příspěvek na stravování a fi remní kantýnu  bezúročná fi remní zápůjčka na bytové účely 
až 100 000 Kč  příspěvek na penzijní připojištění 6 000 Kč/rok  příspěvek k narození dítěte 1 500 - 3 000 Kč + 1 den dovolené navíc  

 příspěvek ke svatbě 3 000 - 8 000 Kč + 1 den dovolené navíc  fi remní akce

NÁPLŇ PRÁCE: 
 optimalizujete stávající výrobní procesy
 podporujete sériovou výrobu po technické stránce
 podílíte se na náběhu nových výrob ve výrobním závodě
 spolupracujete s technologickým centrem

    při zavádění nových výrob
 zaškolujete personál na výrobní procesy
 hledáte potenciály pro zlepšování ve výrobě
 spolupracujete při sestavování výrobní dokumentace

NÁPLŇ PRÁCE: 
 ovedete směnu o velikosti do 30 zaměstnanců
 zajišťujete školení a zodpovídáte za personální vedení směny
 organizujete a zajišťujete výrobu dle plánu
 spolupracujete s ostatními odděleními
 reportujete výsledky oddělení managementu
 zajišťujete vedení lidí dle REHAU standardů
 spolupracujete na zlepšování výrobních procesů
 spolupracujete na provádění zkoušek nových výrob

NÁPLŇ PRÁCE: 
 provádění vybraných úvodních a periodických školení

    včetně praktického procvičování na pracovišti
 organizace školení s ostatními školiteli
 správa matrice – výpomoc odborným mistrům 

    při zapracovávání na produkt

NÁPLŇ PRÁCE: 
 koordinujete výrobní úsek z hlediska technologie a výrobních procesů
 spolupracujete na zavádění nových projektů
 provádíte technicko-ekonomické analýzy,

    navrhujete a přijímáte systémová opatření
 ve spolupráci s technology provádíte optimalizaci stávajících výrob
 ve spolupráci s oddělením řízení kvality

    přijímáte opatření k zamezení zdrojů chyb
 sledujete dodržování plánu výroby a docílení

    plánovaných ekonomických ukazatelů

Zajímá Vás, jak to u nás 
v REHAU chodí?

Rádi Vás přivítáme v těchto dnech:
   7. května (úterý)  10:00 hodin
 21. května (úterý)  10:00 a 15:00 hodin
 23. května (čtvrtek)  10:00 a 15:00 hodin

Zájemci o prohlídku se mohou hlásit 
na telefonním čísle 465 357 325.

PŘIJĎTE SI PROHLÉDNOUT 
NOVÝ ZÁVOD V JEVÍČKU
a podívejte se, co a jak se u nás vyrábí.

Výrobní areál Janov u Litomyšle 
(vedle autobazaru)

Tel.: 775 138 777, www.kamenictvi-litomysl.cz

- Urnové pomníky (žula) - Lucerny, Vázy  
- Jednohroby (žula) - Broušení terasových dílů

- Dvojhroby (žula) - Nápisy (zlato, stříbro) 
- Panel. hrobky + výkop - Schránky na urny

- Žulové desky na grilování na míru
- Desky do kuchyní a koupelen 

- Dovoz žuly ze zahraničí 
- Formátování deskovin mostovou pilou

Široký výběr materiálů a řešení dle katalogů nebo vlastních nákresů! 

KAMENICTVÍ KNAP 
Litomyšl

 KONTAKT:
monika.skalicka@weidmueller.com

irena.brixova@weidmuller.com
Lanškroun, Dobrovského 1115

Hledáme nové kolegyně a kolegy pro tato střediska:

• STŘEDISKO AUTOMATIZACE • LISOVNA KOVŮ

• LISOVNA PLASTŮ • NÁSTROJÁRNA

• ODDĚLENÍ KVALITY

Bližší informace: www.rawela.cz
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VINYLOVÉ 
PODLAHY

 Vinyl bez ftalátů
 Lepený i zámkový

 Snadná výměna dílců
 Vysoká zátěž

 Ekonomická dostupnost

KAMÍNKOVÉ 
KOBERCE

 Chodníky  Schody
 Nájezdy ke garážím 

 Pergoly  Terasy  Balkóny
 Chodníky u bazénů

Neodmrzá! Příjemná chůze.

Podlaháři z Lanškrouna

775 361 715
775 600 977


