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VYCHÁZÍ VE MĚSTECH A VESNICÍCH SVITAVSKÉHO REGIONU

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

OTEVÍRÁME

NOVOU
PRODEJNU

VELKÝ SORTIMENT
HRAČEK, NÍZKÉ CENY

VÝTAHY
EVIS s.r.o.
Svitavy
Založeno roku 1992

Přijme pracovníka
oboru elektro pro opravy a údržbu výtahů
Servisní automobil a telefon k dispozici, práce v regionu Svitav

Budova prodejny nářadí

Hlavní 33/13, Svitavy

Kontakt: Jiří Zeman, tel.: 603 309 720, e-mail: info@vytahy-evis.cz

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!

SMĚNOVÝ ZÁMEČNÍK
závod Moravská Třebová
VAŠE KVALIFIKACE:
z SŠ vzdělání v oboru strojní zámečník, mechanik strojů
a zařízení nebo obdobném oboru
z znalost pneumatiky a hydrauliky výhodou
z ochotu práce ve 3-směnném a 4-směnném provozu
z ŘP sk. B, základní znalost práce na PC
z zodpovědný, pečlivý a aktivní přístup
z praxi v ovládání soustruhu, frézky, brusky výhodou

NÁPLŇ PRÁCE:
z údržba a opravy zařízení
z zajištění provozu zařízení na směně

NAŠE NABÍDKA:
z motivující ﬁnanční ohodnocení z 13. mzda ve výši 100 % mzdy z pružná pracovní doba z jazykové kurzy
z 5 týdnů dovolené + možnost čerpání 4 dodatečných dnů náhradního volna z ﬁremní kantýna, příspěvek na stravování
z příspěvek na dopravu dle vzdálenost až 18 900 Kč/rok z příspěvek na penzijní připojištění 6 000 Kč/rok
z ﬁnanční příspěvek k významným životním událostem (svatba, narození dítěte) z podpora volnočasových aktivit
Na Vaše písemné odpovědi se strukturovaným životopisem se těšíme na adrese:
REHAU Automotive, s.r.o., personální oddělení, Linhartice 177, 571 01 Moravská Třebová
Mgr. Petra Švarcová, e-mail: petra.svarcova@rehau.com, tel. 461 355 342

Hledáme nové kolegyně a kolegy pro tato střediska:

• STŘEDISKO AUTOMATIZACE • LISOVNA KOVŮ
• LISOVNA PLASTŮ

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!

• NÁSTROJÁRNA

• ODDĚLENÍ KVALITY

Bližší informace: www.rawela.cz

VÝROBNÍ / MONTÁŽNÍ DĚLNÍCI
závod Moravská Třebová
Nástupní mzda včetně příplatků
134 Kč/hod/Brutto pro třísměnný provoz
148 Kč/hod/Brutto pro nepřetržitý provoz

KONTAKT:
monika.skalicka@weidmueller.com
irena.brixova@weidmuller.com
Lanškroun, Dobrovského 1115

Dále se můžete těšit na:
z 7,5 hodinovou pracovní dobu
z 13. mzdu ve výši 100% měsíční mzdy
z pravidelné navyšování mezd
z 5 týdnu dovolené
z příspěvek na dopravu dle vzdálenosti až 18 900 Kč/rok
z příspěvek na stravování a ﬁremní kantýnu

z bezúročnou ﬁremní půjčku na bytové účely až 100 000 Kč
z příspěvek na penzijní připojištění 6 000 Kč/rok
z příspěvek k narození dítěte 1 500 - 3 000 Kč
+ 1 den dovolené navíc
z příspěvek ke svatbě 3 000 - 8 000 Kč
+ 1 den dovolené navíc
z ﬁremní akce

V případě zájmu o práci kontaktujte:
REHAU Automotive, s.r.o., personální oddělení, Linhartice 177, 571 01 Moravská Třebová
Mgr. Petra Švarcová, e-mail: petra.svarcova@rehau.com, tel. 461 355 342

malířství
natěračství
tapetářství

tel.: 604 866 707

PALIVOVÉ

DŘEVO

pneuservis
autobaterie
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

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

Uvažujete o prodeji
Vaší nemovitosti?
Víte, jaké jsou nejčastější chyby
při prodeji nemovitostí?
Naše makléřky Vám to prozradí
na www.lenkalorencova.cz,
www.janasvobodova-reality.cz
VÝBĚR PRO REGION:

polínka různé délky
jehličnaté od 1.200 Kč/sypaný m3
listnaté od 1.300 Kč/sypaný m3

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

cena 1050,- Kč za bednu
akce platí do vyprodání zásob

pila VENDOLÍ
www.exwood.cz

dopravu zajistíme

603 425 677

z Široký Důl – prodej venk. stavení s možností
hospodaření. Bydlení 5+kk vhodné pro početnější rodinu
nebo pro soužití dvou generací. ÚT na tuhá paliva, plyn.
přípojka u domu. Napojeno na elektro, veřejný vodovod
a kanalizaci, vlastní studna, garáž. Pozemky celkem:
2701 m2. ENB G.
č. 1424
Cena: 1 170 000,- Kč

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

Husqvarna

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

ŘÁDKOVÁ
INZERCE

A U T O R I Z O VA N Ý P R O D E J C E A S E R V I S

www.nekvinda.cz

z Letohrad – prodej užív. práv k DB panel. 1+1
ve II. NP. Kuchyň, pokoj, koupelna s WC, předsíň, podlah.
plocha 35,60 m2, v pův.stavu, určený ke kompletní rekonstrukci . Příjemné místo a okolí k bydlení.
č. 1419
Cena: 949 000,- Kč

Řádkovou inzerci lze objednat
na www.novinyeso.cz

Různé

z Prodej jehlič. paliva. Cena 800 Kč/m3.
Hradec n. Svit., Tel.: 737 702 763
z Renovace koupelnových van akrylátovou vložkou. Tel. 739 574 935, www.
revago.cz.
z KOUPÍM STARÝ DŘEVĚNÝ NÁBYTEK do 60tých let, dobře zaplatím i nábytek chromovaný a plastový, také hodiny, betlémy, hračky, kočárky, hudební
nástroje, vojenské věci, motocykly, čísla
z lokomotív a vše starožitného i technického charakteru. Solidní jednání a dobrá
platba ihned. Přijedeme a vyklidíme. Petr
Menčík Starožitnosti Litomyšl, tel. 604
243 579, e-mail p.mencik@centrum.cz
z Neřešte přechod na DVB-T2. Namontujeme Vám satelit na 2 televize jen
za 300 Kč! Tel: 778 527 899, www.satelitnidotace.cz
z Přenechám zavedený obchod
dámského prádla na náměstí Míru 50
ve Svitavách (stará radnice). Kontakt:
Danuše Čermáková, Mob.: 737 415 181
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z Cerekvice n. L. – prodej objektu pro bydlení
s podnikáním v centru obce. Uzavřený dvůr (428 m2),
objekt napojen na elektro, přípojka veřej. vodovodu
u domu. Pozemky celkem: 891 m2. ENB G.
č. 1402
Cena: Informace v RK

Hledáte stabilitu, dobrý výdělek
a příjemný pracovní kolektiv?
... Přidejte se k nám!

z Ždírec n. Doubravou – Nové Ransko (okr. HB):
Prodej chalupy 1+1 se zahradou na okraji obce.
Topení plynovými topidly. Velmi pěkné místo s okolím
pro rekreační účel i skromné trvalé bydlení. Pozemky
celkem: 710 m2. ENB G.
č. 1353
Výrazná sleva: 849 000,- Kč

RENOVACE
PODLAH
- broušení starých parket + lakování
- broušení prken. podlah
Kontakt: Sedláček Martin
tel.: 776 643 718

Byty, nemovitosti,
pronájem

z Pro starší manželský pár hledám
přízemní RD v MT a okolí, nebo přízemní byt. Volejte: 603 247 527.
z Hledám byt 2/3+1 ve Svitavách
a blízkém okolí. Financování zajištěno.
Prosím nabídněte. Tel.: 603 247 527
z Koupím les i s pozemkem. Může být
malá výměra, zanedbaný nebo napadený kůrovcem. Platím ihned a hotově. tel.:
773 585 290
z Pro mladou rodinu hledám byt nebo
RD do 3 mil. Kč v Poličce a blízkém okolí. Volejte 603 247 527

OBS LU H Y

V Ý R O B N ÍC H

L IN E K

Fibertex Nonwovens, a.s. Svitavy hledá vhodné kandidáty
pro obsluhu výrobních linek
Nabízíme:
• Zajímavou práci ve stabilní a neustále se
rozvíjející ﬁrmě
• Zaučení na odpovídající pozici
• Možnost postupu na vyšší odbornou pozici
• Motivační mzdové ohodnocení odpovídající
dosažené pozici
• Příplatky za noční práci a práci přesčas
a o svátcích vysoko nad rámec ZP
• Široký motivační zaměstnanecký program
• Závodní stravování v ceně 22 Kč za hlavní
jídlo a týden dovolené navíc

Dále nabízíme ﬁnanční beneﬁty nad rámec
základní mzdy:
• Měsíční bonusy dle dosaženého výkonu
• Odměnu za pracovní iniciativu ve výši až
12 000 Kč
• Příspěvek na penzijní připojištění 10 800 Kč
• Věrnostní roční odměna 6 000 Kč
• Zajímavé příspěvky na volnočasové aktivity
a zotavenou v programu Edenred Beneﬁts

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.

Kontakt:
Pokud Vás naše nabídka zaujala, přijďte vyplnit
náborový dotazník na recepci závodu anebo
zašlete svůj strukturovaný životopis na
oddělení lidských zdrojů:
Fibertex Nonwovens, a.s.
Průmyslová 2179/20
568 02 Svitavy
tel.: 461 573 253
e-mail: it@ﬁbertex.com

W W W . F

z Osík u Litomyšle - prodej stavení 2+kk se soc.
zázemím, dvorem, stodolou a zahradou 289 m2 v těsné
blízkosti Litomyšle. Vhodné pro aktivní seniory ke kutilství
nebo pro mladé na startovací bydlení. Litomyšl cca 1,2 km
(lze i busem). ENB G.
č. 1293
Cena k jednání: 890 000,- Kč

Naše služby pro prodávající
zdarma, provizi platí kupující

z Dolní Libchavy - prodej poz. parcel o celkové
výměře 9 240 m2 částečně určených k výstavbě RD.
Pozemky jsou mírně svažité na JZ a slunné. Inženýrské
sítě jsou v dosahu cca 200 m od pozemku.
č.1253
Cena: 1 500 000,- Kč
z Trstěnice (okr. SY) – prodej pozemku ke stavbě
RD,o výměře 1 169 m2 a 61 m2. Veškeré sítě se nacházejí
v těsné blízkosti hranice pozemku.
č. 1416
Cena: informace v RK

Aktuálně PRO NAŠE
KLIENTY HLEDÁME:

RD a menší byty, stavební pozemky,
VENKOVSKÁ STAVENÍ
Zavolejte - napište - nabídněte.
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Kompletní nabídka na
www.consultvk.cz

®

Treboplast, s.r.o.,
Svitavská 1600/68
571 01 Moravská Třebová
www.treboplast.com
Mezinárodní společnost, zabývající se výrobou plastových výlisků do interiéru automobilů,

vypisuje výběrové řízení na pozice:

Operátor ve výrobě
Seřizovač
Údržbář forem - specialista
Manipulant
Operátor ve výrobě – lakýrník
Quality Engineer
Co Vám nabízíme?
z Individuální přístup k zaměstnancům z Prémie závislé na docházce
z Prémie závislé na výsledcích společnosti z Jazykové kurzy pro určité pozie
z Dotované stravování formou stravenek z Flexi passy pro určité pozice
z Příplatky za přesčasy 25% - 100%, odpolední směna – 10,- Kč/hod.,
noční směna – 20% z prům. hod. výdělku z Firemní vzdělávání z Dovolená 22 dní
z Zvýhodněné telefonní tarify pro všechny zaměstnance a jejich rodinu
z Program: „Doporuč nového kolegu“ odměna 3000,-, 5000,-, až 10 000,- dle obsazené pozice

NOVINKA! 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.

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
1. Prodej kompletně zrekonstruovaného bytu
3+1 v OV na ulici Zahradní ve Svitavách. Celková
výměra bytu je 76 m2. Byt se nachází v 7 n.p.
revitalizovaného panelového domu. Zděné jádro,
nové el. rozvody, nové odpady, nové podlahy,
nová plastová okna, velké množství úložných
prostor. Nízké měsíční náklady. Bližší informace
o ceně na tel. čísle 608 180 601.
2. Pronájem komerčních prostor o celkové výměře 188 m2. Lze rozdělit na 2 části: 107,5 m2
a 80,3 m2. Měsíční nájemné je 150,- Kč/m2/1
měsíc bez DPH. Spotřebu el. energie si hradí nájemce sám, podružné měření vody, teplo-počítáno dle pronajaté plochy. Odměna pro RK ve výši
16.000,- Kč. Možnost nájmu od 1.10.2018.
Bližší informace a možná prohlídka na tel. čísle
608 180 601.
3. Pronájem komerčních prostor (kanceláře) na
Náměstí Míru ve Svitavách. Čistá užitná plocha
kanceláří je cca 110 m2. Kancelářské prostory
mají své vlastní hodiny (el., plyn...). Možnost
nastěhování dle dohody. z Měsíční nájemné
činí 11.000,- Kč + energie + odměna pro RK
ve výši 6.000,- Kč.
4. Prodej garáží na ulici Tovární ve Svitavách.
Celkově se jedná o 17 garáží dvou různých rozměrů, z toho je 13 garáží menších (3,25 m*6,5 m)
a 4 garáží jsou větší (3,77 m*6,5 m). Garáže budou
mít elektrická vrata a vlastní podružný elektroměr.
Vchod ke garážím bude možný i ze strany sídliště
„Pod vlakovým nádražím“. z Cena za menší
garáž je 350.000,- Kč a cena za větší garáž je
390.000,- Kč. Garáže se prodávají včetně stavebních parcel. Rezervace vy výši 200.000,- Kč,
předání garáží k užívání je koncem 10/2018,
doplatek garáží v prosinci 2018. Bližší informace
o obsazenosti garáží na tel. čísle 608 180 601.

5. Prodej zachovalého bytu 2+1 v OV na ulici
Felberova ve Svitavách. Byt je v původním, ale
zachovalém technickém stavu. Obytná plocha
bytu je 58 m2, byt se nachází v 4 n.p. z Cena
nemovitosti je 1.650.000,- Kč.
6. Prodej zahrady s garáží ve Svitavách předměstí. Zahrada se nachází na ulici Vítězná
ve Svitavách. Celková výměra zahrady je 839 m2.
Zahrada má dva samostatné vjezdy. Na vrchní
části pozemku je postavená garáž o velikosti
23 m2. Zahrada se nachází v zastavěné obytné
zóně. Je lze použít jakožto stavební pozemek.
z Cena je 990.000,- Kč vč. odměny pro RK.
Dohoda možná.
7. Prodej rekreační chaty s velkým pozemkem v lukrativní části oblíbeného lyžařského
střediska v Čenkovicích. Tento rekreační objekt
byl zkolaudován v 80. letech minulého století.
Dispozičně se jedná o 4+kk. El. 220/380V, voda-vlastní studna, odpady svedeny do septiku,
topení na tuhá paliva. K objektu náleží pozemky
o celkové výměře 1.015 m2. Bližší informace
o ceně v RK u jednatele společnosti na tel. čísle
608 180 601.
8. Prodej samostatně stojícího rodinného
domu s přilehlými pozemky v obci Výprachtice
nedaleko lyžařského střediska Čenkovice. Tento dům je v původním technickém stavu. El.
220/380 V, odpady svedeny do jímky s trativodem, voda je obecní, topení je lokální na tuhá paliva, ohřev teplé vody za pomoci bojleru. Vhodné
pro rekreaci i k trvalému celoročnímu bydlení.
z Cena je 899.000,- Kč vč. odměny pro RK.
9. Prodej velkého zemědělského statku se zahradou v obci Mikulovice nedaleko Třebíče. Zastavěná plocha s nádvořím této nemovitosti činí
2.832 m2. Součástí prodeje i zahrada o výměře

567 m2. Dispozičně se jedná o 4+1 s možností
přístavby či půdní vestavby nad celou obytnou
části statku. El. 220/380 V, voda - vlastní studna,
topení je centrální na tuhá paliva i plyn + krbová
kamna, odpady svedeny do jímky s trativodem.
Možnost nastěhování ihned. z Cena je 3.2 mil.
Kč včetně odměny pro RK.
10. Prodej novostaveb rodinných domů se
zahradou a parkovacími stáními v obci Hrobice
mezi Pardubicemi a Hradcem Králové. Jedná se
o novostavbu v energetické skupině B. Celková
zastavěná plocha domu je 150 m2, čistá užitná
plocha je cca 130 m2. Dispozičně se jedná
o 4+KK s pozemkem 980 m2. V ceně domu jsou
uvedeny veškeré podlahy,dvěře, dveřní zárubně,
vestavěné šatní skříně, kuchyňská linka včetně
všech vestavěných spotřebičů. Možnost nastěhování je v 10/2018. z Cena je 4.9 mil. Kč
včetně odměny pro RK.
11. Prodej lesních pozemků v Mikulovicích
a Slavicích, okr. Třebíč. Jedná se o cca 4 ha lesních porostů. z Cena dohodou. Více info na tel.
čísle 608 180 601.
12. Prodej vodní plochy v obci Mikulovice o celkové výměře cca 2,5 ha. Cena za 1 m2 je 80,- Kč.
Bližší info u jednatele společnosti na tel. čísle
608 180 601.
13. Prodej nového zděného bytu 2+kk na ulici
Rooseveltova ve Svitavách. Tento byt se nachází
v 2.n.p. nově postaveného bytového domu.
Dispozičně se jedná o 2+kk, celková obytná
plocha bytu je 64,6 m2. V ceně bytu je skladovací místnost v přízemí domu a parkovací místo
před domem. Topení je centrální plynové (kombinace ohřev teplé vody a topení). z Cena bytu
je 2.050.000,- Kč + odměna pro RK ve výši
39.000,- Kč. Možnost nastěhování ihned.

Vás zve do své

prodejny živých ryb,
kde je již z výlovů širší sortiment.
Otevřeno každý pracovní den od 8:30 do 12:00 hodin
a od 12:30 do 17:00 hodin, v sobotu od 8:30 do 12:00 hodin.
Ryby Vám můžeme připravit předem zavakuované,
vykuchané dle Vašich požadavků.

Telefon 461 613 723 nebo 461 612 806

přijme

P-D Refractories CZ a.s.
Nádražní 218
679 63 Velké Opatovice
Czech Republic

PRACOVNÍKY DO VÝROBY
„hledají se muži, kteří ve všech úkolech obstojí a fyzické práce se nebojí“
- pracoviště SVITAVY a VELKÉ OPATOVICE

OBRABĚČE KOVŮ
který je vyučen v oboru nebo má praxi
a dovednosti v tomto oboru
- pracoviště Svitavy

Nabízíme: z zajímavé náborové příspěvky až 60 tisíc Kč
z výhodné platové podmínky, po zapracování:
výroba - 150 Kč až 200 Kč/hod. (včetně příplatků)
obráběč kovů - 160 Kč až 220 Kč/hod. (včetně příplatků)
z práci ve stabilní nadnárodní společnosti

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!

KAMENICTVÍ

KNAP
Litomyšl

- 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!

Výrobní areál Janov u Litomyšle
(vedle autobazaru)
Tel.: 775 138 777, www.kamenictvi-litomysl.cz

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!

INŽENÝR ZÁKAZNICKÉ KVALITY
závod Moravská Třebová
VAŠE KVALIFIKACE:
z vzdělání technického zaměření výhodou
z znalost NJ nebo AJ na komunikativní úrovni podmínkou
z zkušenost z oblasti řízení kvality automotive výhodou
z znalost základních nástrojů řízení kvality výhodou
z ŘP sk. B, který využijete k občasným pracovním cestám
z pozitivní reakce na změny a nové výzvy
z dobré komunikační schopnosti

NÁPLŇ PRÁCE:
z koordinace zpracování reklamací
a komunikace se zákazníky
z spolupráce při zavádění nových výrob v závodě
z spolupráce na rozvoji segmentu zákaznické kvality
z spolupráce při koordinaci externích a interních auditů
z analýza a reporting kvalitativních dat

NAŠE NABÍDKA:
z motivující ﬁnanční ohodnocení z 13. mzda ve výši 100 % mzdy z pružná pracovní doba z jazykové kurzy
z 5 týdnů dovolené + možnost čerpání 4 dodatečných dnů náhradního volna z ﬁremní kantýna, příspěvek na stravování
z příspěvek na dopravu dle vzdálenost až 18 900 Kč/rok z příspěvek na penzijní připojištění 6 000 Kč/rok
z ﬁnanční příspěvek k významným životním událostem (svatba, narození dítěte) z podpora volnočasových aktivit
Na Vaše písemné odpovědi se strukturovaným životopisem se těšíme na adrese:
REHAU Automotive, s.r.o., personální oddělení, Linhartice 177, 571 01 Moravská Třebová
Mgr. Petra Švarcová, e-mail: petra.svarcova@rehau.com, tel. 461 355 342

Okamžitá hotovost do Vašich rukou
od našich obchodních zástupců
z ten den, z pohodlí Vašeho domova. Stačí prozvonit.
z od 4.000 do 50.000 Kč
z pro zaměstnance, OSVČ, starobní a inv. důchodce,
MD i občany pobírající soc. dávky.
z pouze OP a doklad o příjmu

Kontaktujte naše obchodní zástupce.
z Svitavy a okolí, tel.: 732 204 498, 773 003 028
z Březová nad Svitavou, Radiměř, Pohledy a okolí
tel.: 605 408 716, 773 003 028
z Polička a okolí, tel.: 737 714 334, 608 227 745
z Sebranice, Lubná, H. a D. Újezd, Osík, Pohodlí, Vidlatá Seč a okolí
tel.: 608 227 745
z Svitavy, Březová nad Svitavou, Litomyšl, tel. 604 643 627
z Ústí nad Orlicí a okolí, tel.: 737 666 786

Ing. Mgr. ZUZANA BURDOVÁ sídlo Hybešova 961/2, Svitavy
PORADNA PRÁVNÍCH VZTAHŮ K NEMOVITOSTEM
TEL: +420 606 619 736, e-mail: burdova@zburdova.cz

5. Prodej bytu 2+1 do OV ve 2.NP zděného
domu ve Svitavách – ul. Dvořákova
z CENA: 1.550.000,- Kč včetně provize
RK, PENB – G
1. Prodej rodinného domu 4+1 k rekonstrukci ve Svitavách na ul. Okružní. PENB
–G z CENA: 1.970.000,- Kč včetně provize RK

9. Převod družstevního podílu k bytu
1+KK (53 m2) + terasa v nové výstavbě
družstevních bytů na ulici Pavlovova Svitavy. PENB - B
z CENA za převod družstevního podílu:
899.500,- Kč + provize RK

2. Prodej bytu 3+1+garáž+podíl na zahradě do OV v přízemí zděného domu ve
Svitavách – ul. Kollárova. PENB –G
z CENA: info v RK

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.

6. Prodej bytu 3+1 do OV ve 4.NP bytového
domu ve Svitavách – ul. Dimitrovova
z CENA: 1.950.000,- Kč včetně provize
RK, PENB – G

10. Převod družstevního podílu k bytu
3+KK (84 m2) + podzemní parkovací stání
v nově vystavěném polyfunkčním domě na
ulici Hybešova Svitavy. PENB - B
z CENA za převod dr. podílu: 1.550.000,Kč + včetně RK

7. Převod družstevního podílu k bytu
1+KK (46 m2) + balkon v nové výstavbě
družstevních bytů na ulici Pavlovova Svitavy. PENB - B
z CENA za převod družstevního podílu:
839.500,- Kč + provize RK

11. Převod družstevního podílu k bytu
3+KK (72 m2) v nové výstavbě družstevních bytů na ulici Pavlovova Svitavy.
PENB - B
z CENA za převod družstevního podílu:
899.500,- Kč + provize RK

8. Prodej bytu 3+1 do OV (75 m2) v revitalizovaném domě na ulici Ant. Slavíčka ve
Svitavách
z CENA: 1.950.000,- Kč včetně provize
RK, PENB - G

12. Prodej bytu 3+1 (81,27 m2) v přízemí
zděného domu na ul. Družstevní ve Svitavách. PENB - G
z CENA: 2.040,- Kč včetně provize RK

Zažijte s námi fascinující svět automotive!

INTERNÍ AUDITOR/KA
závod Moravská Třebová
VAŠE KVALIFIKACE:
z SŠ/VŠ vzdělání technického zaměření výhodou
z zkušenost v oblasti řízení kvality automotive podmínkou
z znalost NJ nebo AJ na komunikativní úrovni podmínkou
z znalost VDA 6.3 podmínkou (certiﬁkace dle VDA 6.3 výhodou)
z znalost základních nástrojů kvality výhodou
z analytické myšlení, organizační schopnosti
z ŘP sk. B, ochota k občasným služebním cestám

NÁPLŇ PRÁCE:
z provádění interních auditů ve výrobním závodě
(plánování, příprava, realizace, follow-up, reporting)
z provádění pravidelných školení interních auditorů
z provádění testování operátorů ve výrobě
z kontrola dodržování ﬁremních a pracovních
standardů ve výrobě

NAŠE NABÍDKA:
z motivující ﬁnanční ohodnocení z 13. mzda ve výši 100 % mzdy z pružná pracovní doba z jazykové kurzy
z 5 týdnů dovolené + možnost čerpání 4 dodatečných dnů náhradního volna z ﬁremní kantýna, příspěvek na stravování
z příspěvek na dopravu dle vzdálenost až 18 900 Kč/rok z příspěvek na penzijní připojištění 6 000 Kč/rok
z ﬁnanční příspěvek k významným životním událostem (svatba, narození dítěte) z podpora volnočasových aktivit
Na Vaše písemné odpovědi se strukturovaným životopisem se těšíme na adrese:
REHAU Automotive, s.r.o., personální oddělení, Linhartice 177, 571 01 Moravská Třebová
Mgr. Petra Švarcová, e-mail: petra.svarcova@rehau.com, tel. 461 355 342

3. Prodej družstevního bytu 3+1 (78,70 m2)
ve Svitavách – ul. Revoluční. z CENA:
1.850.000,- Kč včetně provize RK

4. Převod družstevního podílu k bytu 1+KK
(36 m2) + terasa v nové výstavbě družstevních bytů na ulici Pavlovova Svitavy. PENB B z CENA za převod dr. podílu: 799.500,Kč + provize RK

CELOU NABÍDKU NALEZNETE NA:
www.realityburdova.cz

přijme do nové provozovny v Moravské Třebové

Informace na tel. 602 276 502
ALEMA
Lanškroun a.s.
Brněnská 17
Moravská Třebová

Pro divizi Vstřikolisovna plastů v Moravské Třebové přijmeme:

OPERÁTORKU VSTŘIKOVACÍCH LISŮ
Plný úvazek, třísměnný provoz.
Požadujeme:
 komunikativnost a flexibilitu  samostatnost  ochotu učit se novým věcem
Benefity:
 1 týden dovolené navíc  příspěvek na stravování
 8 hodinové pracovní směny bez víkendů  profesní růst
 zázemí stabilní české společnosti  odpovídající platové ohodnocení

Profesní životopisy zasílejte na e-mail:
katerina.jedlinska@alema.cz, Kateřina Jedlinská, tel.: 724 002 013

Pro divizi Lisovna kovů v Moravské Třebové přijmeme:

SEŘIZOVAČE RYCHLOBĚŽNÝCH
A EXCENTRICKÝCH LISŮ
Plný úvazek, dvousměnný provoz, nástup ihned.
Požadujeme:
 SOUŠ/SOU technického zaměření  praxe v oboru 1 rok vítána  samostatnost
 znalost práce s měřidly  znalost práce dle tech. dokumentace
 ISO 9001 a TS 16949 (vítáme)  komunikativnost a pracovní flexibilitu
Benefity:
 1 týden dovolené navíc  příspěvek na stravování
 8 hodinové pracovní směny  profesní růst  zázemí stabilní české společnosti
 odpovídající platové ohodnocení

Profesní životopisy zasílejte na e-mail:
veronika.cermakova@alema.cz, Veronika Čermáková,
tel.: 731 441 731

Pro divizi Nástrojárna v Moravské Třebové přijmeme:

CNC FRÉZAŘE
Plný úvazek, dvousměnný provoz, nástup ihned.
Požadujeme:
 vyučen nebo maturita v oboru  praxe v oboru výhodou  komunikativnost
 orientace ve výkresové dokumentaci  samostatnost  preciznost
 znalost ŘS Heidenhain nebo Fanuc výhodou

PRACOVNÍKY PRO PROFESE
TŘÍSKOVÉHO OBRÁBĚNÍ
Požadujeme:
 vyučen nebo maturita v oboru  praxe v oboru výhodou  komunikativnost
 orientace ve výkresové dokumentaci  samostatnost  preciznost
 znalost ŘS Heidenhain nebo Fanuc výhodou
Benefity:
 možnost osobního profesního růstu  odpovídající platové ohodnocení
 příspěvek na stravování  1 týden dovolené navíc  8 hodinové pracovní směny
 zázemí stabilní české společnosti

Profesní životopisy zasílejte na e-mail:
jiri.mirejovsky@alema.cz, Ing. Jiří Miřejovský, tel.: 727 837 814

značky KTM

Akční ceny
skútrů
a motocyklů
od 35 330,YUKI 125 SR
Uvedené ceny jsou včetně DPH

Prodej
náhradních dílů

na všechny
typy vozů
za výhodné ceny

www.novinyeso.cz

99.990 Kč

pro jednosměnný provoz.

TEL.: 461 531 740,
603 449 209

PRODEJ
oblečení a doplňků

DUKE 125 RC
124.990 Kč

zámečníka
svářeče

Kontrola vozů
před zimní sezónou
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y
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AKČNÍ CENY

Náměstí Míru 89
568 02 Svitavy
tel.: 461 532 256
mobil: 603 449 553
e-mail: amd@svi.cz
www.amd-svitavy.cz

