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PRO MĚSTA SVITAVY, LITOMYŠL, POLIČKA, MORAVSKÁ TŘEBOVÁ, ÚSTÍ NAD ORLICÍ, 
ČESKÁ TŘEBOVÁ, LANŠKROUN, JEVÍČKO, JAROMĚŘICE A VELKÉ OPATOVICE
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Dělník/ce - kontrola kvality

Elektronik - údržbář

Tiskař

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 28 tis. Kč

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

Výstavba inženýrských sítí a stavební práce
Olomoucká 2200/4b, Svitavy 
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Chcete pracovat v malém p íjemném kolektivu
ve  rm  s 23 letou tradicí? 

Nabízíme práci v jednosm nném provozu 
na Svitavsku, dobré platové podmínky, 

stravenky plus další bene  ty,
p ísp vek na penzijní p ipojišt ní.

 

Kontakt: Pavel Flora, tel.: 777 246 513  
email:  ora@unet.cz



Obsazujeme pozice v novém závodě v Jevíčku!
Jsme REHAU. Jako přední světový specialista na zpracování polymerů vyvíjíme inovativní materiály, technologie a řešení pro budoucnost. 
Jdeme cestou digitalizace, individualizace, trvalé udržitelnosti a mobility. Tvoříme pokrok, který zlepšuje úroveň života lidí na celém světě          
– přidejte se k nám i vy!

Vedoucí interní logistiky
Požadujeme: • SŠ/VOŠ/VŠ vzdělání • NJ nebo AJ na komunikativní úrovni • zkušenosti s plánováním výroby 
 • schopnost vést tým 
 • aktivní přístup k práci • spolehlivost • zodpovědnost • rozhodnost • analytické schopnosti
Náplň práce:  • koordinace a plánování zakázek • kontrola stavu skladových zásob
 • odpovědnost za vedení vlastního nákladového střediska 
 • plánování zdrojů a dodržení rozpočtu • eliminace mimořádných nákladů na výrobu

Specialista interního vzdělávání
Požadujeme: • VŠ/SŠ vzdělání • NJ nebo AJ na komunikativní úrovni • uživatelská znalost MS Offi ce 
 • zkušenosti z oblasti rozvoje a vzdělávání výhodou • aktivní, pozitivní a systematický přístup • ŘP sk. B
Náplň práce:  • správa databáze požadovaných/absolvovaných školení zaměstnanců • rozvoj interních trenérů
 • spolupráce s externími školícími subjekty • spolupráce na individuálním rozvoji zaměstnanců

Technolog oddělení montáže
Požadujeme: • SŠ/VŠ vzdělání technického směru • NJ nebo AJ na komunikativní úrovni 
 • orientace ve výkresové dokumentaci • zkušenost s jednoúčelovými montážními zařízeními 
 • znalost 2D/3D CAD výhodou • ŘP sk. B
Náplň práce:  • optimalizace stávajících výrobních procesů • podpora sériové výroby po technické stránce 
 • spolupráce na náběhu nových výrob a sestavování výrobní dokumentace 
 • zaškolování personálu na výrobní procesy

Inženýr kvality
Požadujeme: • SŠ/VŠ vzdělání technického směru, aktivní znalost NJ nebo AJ podmínkou 
 • samostatné analytické myšlení při řešení technických úkolů/reklamací • schopnost rychlého rozhodování 
 • odolnost vůči stresovým situacím • ŘP sk. B
Náplň práce:  • spolupráce na náběhu nových projektů z hlediska kvality • řízení standardů kvality u přidělených projektů
 • statistické vyhodnocování procesů • zpracování zákaznických reklamací

Naše nabídka: • motivující fi nanční ohodnocení • 13. mzda ve výši 100 % měsíční mzdy • pravidelné navyšování mezd 
 • 5 týdnů dovolené + možnost čerpání 4 dodatečných dnů volna • pružná pracovní doba • jazykové kurzy 
 • fi remní kantýna a příspěvek na stravování • příspěvek na dopravu dle vzdálenosti až 18 900 Kč/rok 
 • příspěvek na penzijní připojištění 6 000 Kč/rok 
 • bezúročná fi remní zápůjčka na bytové účely až 100 000 Kč 
 • příspěvek ke svatbě, k narození dítěte, k životním a pracovním jubileím • podpora volnočasových aktivit 
 • fi remní akce

Směnový elektrikář
Požadujeme:  • SŠ vzdělání v oboru elektrikář, elektromechanik • platná vyhláška č. 50, § 6 • praxe v oboru podmínkou
 • znalost pneumatiky a hydrauliky výhodou, ochota práce ve třísměnném provozu, ŘP sk. B
Náplň práce:  • oprava a údržba elektrických prvků 
 • vedení záznamů o závadách a nedostatcích a jejich aktivní odstraňování
 • podpora provozu a řešení vzniklých problémů • účast na instalaci nových technologií

Naše nabídka: • 7,5 hodinová pracovní doba • 13. mzda ve výši 100 % měsíční mzdy • pravidelné navyšování mezd 
 • 5 týdnů dovolené • fi remní kantýna a příspěvek na stravování 
 • příspěvek na dopravu dle vzdálenosti až 18 900 Kč/rok • příspěvek na penzijní připojištění 6 000 Kč/rok 
 • bezúročná fi remní zápůjčka na bytové účely až 100 000 Kč 
 • příspěvek ke svatbě, k narození dítěte, k životním a pracovním jubileím 
 • podpora volnočasových aktivit • fi remní akce

Chcete se dozvědět víc?
Navštivte naše webové stránky www.rehau.jobs/cz 
nebo kontaktujte naši kolegyni Zuzanu Štěpánkovou. 

REHAU Automotive, s.r.o.
Personální oddělení, Biskupická 781, 569 43 Jevíčko, Ing. Zuzana Štěpánková
Tel.: 465 357 324 / 725 817 177, e-mail: zuzana.stepankova@rehau.com

ŘÁDKOVÁ INZERCE Řádkovou inzerci lze objednat na 
www.novinyeso.cz

nám. Míru 111/34 Svitavy
www.rscs.cz/ladislavabinderova     Tel.: 602 882 702

Různé 
 KOUPÍM STARÝ DŘEVĚNÝ NÁBY-

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

 Renovace koupelnových van akrylá-
tovou vložkou. Tel. 739 574 935, 
www.revago.cz.

Byty, nemovitosti, 
pronájem 

 Hledám byt 2/3+1 ve Svitavách a blíz-
kém okolí. Financování zajištěno. Prosím 
nabídněte. Tel.: 603 247 527

 Sháním domek se zahrádkou v oko-
lí Svitav. Může být i horší stav. Tel.: 
774 945 405

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

 Sháním byt ke koupi o velikosti 2+1, 
nebo 3+1 ve Svitavách a blízkém okolí. 
Tel.: 728 288 827

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

 Sháním rodinným dům ve Svitavách 
a okolí do 4 mil. Kč. Díky za všechny na-
bídky, 777 645 070

RENOVACE
PODLAH

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

tel.: 776 643 718



 

RK Mouřenín, spol. s r.o. 
se sídlem nám. Míru 133/70, Svitavy
IČ:25999885, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 

v Hradci Králové v oddíle C, vložka 19245

tel.+fax: 461 531 905
tel.: 461 540 095, 734 745 855

Prodej komerčního domu v cen-
tru Svitav na ul. T. G. Masaryka 
č.p. 6. Jedná se o historický dům. 
V přízemí se nachází jedna velká 
místnost s šatnou a sociálním záze-
mím. V prvním patře se nachází byt 
o velikosti 4+1. Dům má dále půdní 
prostory. Zast. pl. 139 m2. Dům je 
v současné době neobsazený. Dům 
je možné využít na obchod, kance-
láře, sklady, salony, studia, bydlení 
a jiné. Nemovitost je vhodná i jako 
investiční příležitost (výborné umís-
tění, tržní nájemné, apod.). S fi nan-
cováním rádi poradíme, vyřídíme 
případný úvěr.

 Cena: 5,000.000,-Kč

Pronájem nebytového prostoru 
v přízemí cihlového domu umís-
těného v blízkosti centra města 
ve Svitavách na ul. Bratří Čapků 
o celkové výměře cca 90 m2 s pří-
slušenstvím. Nebytové prostory se 
sestávají z 2 místností, která jsou 
vhodná např. na obchod, kancelář 
nebo pro služby (kosmetika, kadeř-
nictví, poradenství apod.), rychlé ob-
čerstvení, potraviny.  Měsíční ná-
klady: nájemné ve výši 10.000,- Kč 
+ zálohy na služby (topení, voda 
a elektřina) ve výši cca 2.000,- Kč 
(dle činnosti nájemce). Zveme Vás 
na prohlídku.  

    

NOVINKA: Pronájem nebytové-
ho prostoru  v  přízemí cihlového 
domu umístěného na náměstí 
ve Svitavách v k.ú. Svitavy-měs-
to o celkové výměře cca 130 m2 se 
sociálním zázemím. Do nebytového 
prostoru se vstupuje přímo z náměs-
tí. Doposud prostory sloužily jako bar. 
V letních měsících lze využít předza-
hrádku. Prostory mohou být vhodné 
i na prodejnu, kancelář nebo služby. 

 Měsíční náklady ! SLEVA ! ná-
jemné ve výši 19.000,- Kč + zálohy 
na služby (topení, vodu a elektřinu) 
ve výši cca 3.000,- Kč. Prohlídku 
doporučujeme, volné ihned

naše nabídka také na 
www.mourenin.cz
e-mail: makler@mourenin.cz

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

Autobaterie, ložiska
tel., fax: 461 530 390
mobil.: 777 430 428
e-mail: baterie@nekvinda.cz

zemědělská technika
náhradní díly 

pneumatiky
autobaterie 

ložiska 

www.nekvinda.cz

Nezbytné cesty a rozhrady. Jak se vyvarovat 
zbytečným sousedským sporům?
Více na  www.consultvk.cz

 Janov – prodej zděného bytu 2+kk s terasou 
ve II. NP v osobním vlastnictví  v centru obce. Pohodlný 
dojezd do Litomyšle nebo Svitav. ENB G
č. 1493  Cena: 1 200 000,- Kč

 Svitavy – prodej užívacích práv k družst. bytu 
1+1  bytového domu s výtahem po revitalizaci. Okrajová 
část sídliště Felberova se zajištěnou obč. vybaveností. 
Možný převod do os. vlastnictví dle stanov BD.  
č. 1491              Cena: 1 100 000,- Kč

 Svitavy – prodej užívacích práv k družst. bytu 
3+1 s lodžií ve IV.NP, v bytovém domě po revitalizaci 
v r. 2003. Pohodlné parkování u domu. Klidná lokalita 
v blízkosti centra a obč. vybavenosti. Možný převod 
do os.vlastnictví.  
č. 1481           Cena: info v kanceláři

 V. Mýto – prodej zděného bytu 3+kk (73 m2)                                                                                                     
ve II.NP v osobním vlastnictví. Modernizace bytu                         
v r. 2014. Vyhledávaná lokalita Litomyšlského Předměstí 
pro příjemné trvalé žití a kvalitní obč. vybavenost v blíz-
kosti. ENB G.
č. 1490 Cena: 2 850 000,- Kč

 Litomyšl - Lány – prodej ideální ½ bytové jed-
notky 3+1 s lodžií a ideální ½ nebyt. jednotky - garáže 
ve zděném bytovém domě na ulici Kornická. Plastová 
okna, vl. plyn. kotel, koupelna původní. Garáž se nachází 
v suterénu domu. ENB G
č. 1487 Cena: informace v RK 

 Ústí nad Orlicí (Hylváty) - prodej užívacích 
práv k družst. bytu 1+1 s lodžií ve III.NP, v bytovém 
domě z r. 1994. Klidná lokalita se zajištěnou obč. 
vybaveností a pohodlnou dostupností do centra. Možný 
převod do os.vlastnictví.  
č. 1484           Cena: 1 070 000,- Kč

 Desná – prodej zajímavého stavení k rek-
reaci i k bydlení a výhledem do údolí k řece Desince. 
Napojeno na elektřinu a veřejný vodovod. Topení lokální 
na tuhá paliva, přípojka na plyn před RD. Zahrada              
707 m2, pozemky celkem: 912 m2. ENB G
č. 1475 Cena: 2 850 000,- Kč

 Litomyšl – pronájem zavedené kavárny 140 m2 
na Smetanově náměstí. Klenbové na sebe navazující 
prostory se vstupem na letní terasu 82 m2, nově zařízená 
přípravna. Možno odkoupit veškeré vybavení. Vlastní 
odečty energií. Volné od prosince 2019. ENB G
č. 1502           Cena: informace v RK

 Dolní Újezd – prodej domu 3+kk (zast.plocha: 
263 m2) s rovinatou zahradou 768 m2 v centru obce. 
Napojení na plyn, elektřinu a veřejný vodovod. Velmi 
zajímavé místo k bydlení v obci s výbornou obč. vy-
baveností. ENB G
č. 1485           Cena: 1 850 000,- Kč

 Litomyšl – pronájem bytu 1+1 na Smetanově 
náměstí (41 m2). Nová kuchyňská linka, lednice, v kou-
pelně vana, nová pračka se sušičkou, vl. plyn. kotel. Volný 
ihned. ENB G
č. 1500  Cena: 8.000,- Kč/měsíc + E

 Litomyšl – pronájem nebyt. prostor 15 m2 pro 
obchod či kancelář na Smetanově náměstí naproti poště. 
Podlaha – keramická dlažba, prosklené plochy jako 
výloha. Volné od 1.1.2020.
č. 1497  Cena: 8.000,- Kč/měsíc

 Litomyšl – pronájem zděné garáže na ulici 
Zahájská. Betonová podlaha, regály, výklopná kovová 
vrata, bez elektro.
č. 1495  Cena: 1.000,- Kč/měsíc

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:

Smetanovo nám. 120
Litomyšl 

tel. 461 612 670-1
728 080 947

ZEDNICKÉ PRÁCE

FIRMA 
Z LANŠKROUNA

VINYLOVÉ VINYLOVÉ PODLAHYPODLAHY
 Vinyl bez ftalátů

 Lepený i zámkový
 Snadná výměna dílců

 Vysoká zátěž
 Ekonomická dostupnost

tel. 775 600 977

KAMÍNKOVÉ KAMÍNKOVÉ KOBERCEKOBERCE
 Chodníky  Schody
 Nájezdy ke garážím 

 Pergoly  Terasy  Balkóny
 Chodníky u bazénů

Neodmrzá! Příjemná chůze.

tel. 775 361 715




