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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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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, Linhartice 177, 571 01 Moravská Třebová
Mgr. Petra Švarcová, e-mail: petra.svarcova@rehau.com, tel. 461 355 342

VEDOUCÍ INTERNÍ LOGISTIKY
závod Moravská Třebová

VAŠE KVALIFIKACE:
 VŠ, příp. SŠ vzdělání
 prokazatelná schopnost vést tým 20 podřízených
 schopnost efektivně komunikovat na všech úrovních
 schopnost vybudovat odpovědnost každého člena týmu 

    a vést příkladem
 zkušenosti s plánováním výroby podmínkou
 zkušenosti z automotive, nebo ve strojírenství výhodou
 komunikativní znalost NJ nebo AJ - denní využití
 aktivní přístup k práci, samostatnost, spolehlivost
 analytické schopnosti a schopnost rychle reagovat 

    na změny, určení priorit a rozhodnost
 pozitivní přístup ke změnám

NAŠE NABÍDKA: 
 motivující fi nanční ohodnocení  13. mzda ve výši 100 % mzdy  pružná pracovní doba  jazykové kurzy
 5 týdnů dovolené + možnost čerpání 4 dodatečných dnů náhradního volna  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

NÁPLŇ PRÁCE: 
 koordinace sestavování střednědobých 

 a krátkodobých plánů výroby
 bilancování lidských a strojních kapacit závodu
 koordinace zakázek (stanovení priorit, koordinace 

 zapracování dodatečných změn)
 kontrola stavu skladových zásob a přijímání opatření 

 pro zajištění plynulého chodu výroby
 vyhodnocování a eliminace mimořádných 

 nákladů na výrobu
 sledování a vyhodnocování KPI, reporting
 odpovědnost za vedení vlastního nákladového střediska,

 plánování zdrojů a dodržení rozpočtu

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

DO NAŠICH TÝMŮ PŘIJMEME

DĚLNICE / DĚLNÍKY DO VÝROBY
(12 hod směnný režim)

1. měsíc výdělek min. 100 Kč/hod
Po 6 měsících navýšení mzdy

Po 12 měsících další navýšení mzdy

Chcete pracovat v čistém, bezpečném a přátelském prostředí?

Jste pečlivá / pečlivý a je na Vás spolehnutí?
Máte zájem o stabilní práci?

Bližší informace na tel. 465 358 130 a 465 358 148

nebo osobně v Lanškrouně, Dvořákova 328
Buďte i Vy součástí naší proměny.

A KYOCERA GROUP COMPANY

IQOS PARTNER

Jiří Žák
tel: 739 200 946

jiri.zak@ca.cz.myiqos.com
www.iqos.com

IQOS PARTNER

Miluše Žáková
tel: 728 313 358

miluse.zakova@ca.cz.myiqos.com
www.iqos.com

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, Linhartice 177, 571 01 Moravská Třebová
Mgr. Petra Švarcová, e-mail: petra.svarcova@rehau.com, tel. 461 355 342

SMĚNOVÝ ZÁMEČNÍK
závod Moravská Třebová

VAŠE KVALIFIKACE:
 SŠ vzdělání v oboru strojní zámečník, mechanik strojů 

    a zařízení nebo obdobném oboru
 znalost pneumatiky a hydrauliky výhodou
 ochotu práce ve 3-směnném a 4-směnném provozu
 ŘP sk. B, základní znalost práce na PC
 zodpovědný, pečlivý a aktivní přístup
 praxi v ovládání soustruhu, frézky, brusky výhodou

NAŠE NABÍDKA: 
 motivující fi nanční ohodnocení  13. mzda ve výši 100 % mzdy  pružná pracovní doba  jazykové kurzy
 5 týdnů dovolené + možnost čerpání 4 dodatečných dnů náhradního volna  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

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



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!

MECHATRONIK
závod Jevíčko

REFERENT/KA ODBYTU
závod Jevíčko

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. 725 817 177, 465 357 324

VAŠE KVALIFIKACE:
 montáž a instalace komponentů a sestav 

    jednoúčelových strojů a linek
 montáž mechatronických komponent vč. funkčních zkoušek
 pneumatické a elektrické instalace sestav
 kompletace celého systému vč. periferních zařízení
 korekce a tvorba jednoduchých programů
 údržba PLC systémů (Simatic, Beckhoff)
 podílení se na automatizaci pracovišť
 spolupráce na mezinárodních projektech

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

NAŠE NABÍDKA PRO OBĚ POZICE: 
 motivující fi nanční ohodnocení  13. mzda ve výši 100 % mzdy  pružná pracovní doba  jazykové kurzy
 5 týdnů dovolené + možnost čerpání 4 dodatečných dnů náhradního volna  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

NÁPLŇ PRÁCE: 
 SŠ vzdělání elektromechanického zaměření (mechatronik, 

    automatizace, mechanik elektronik, automatizační technika, apod.)
 znalost a zkouška vyhlášky 50/1978 Sb., § 6
 pokročilé znalosti a zkušenosti v oblasti strojírenství 

    a automatizace výhodou
 znalost pneumatiky, hydrauliky výhodou
 znalost AJ nebo NJ na komunikativní úrovni
 samostatnost při práci, systematický způsob práce, týmový duch
 zodpovědnost, spolehlivost

NÁPLŇ PRÁCE: 
 zajištění dodávek zboží dle odvolávek
 příprava expedic včetně veškerých dokumentů
 práce se zakázkami a odvolávkami
 zajišťování doprav
 denní komunikace se zákazníky

Nabízíme práci na poloviční úvazek (0,5) od 1. 1. 2019 na pozici referenta/ky odbytu pro závod v Jevíčku. 
Od května 2019 bude tato pozice navýšena na plný úvazek.

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

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

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

K náplni práce patří: 
Zajišťování pravidelných preventivních 

      prohlídek strojního zařízení 

Zajišťování pravidelných kontrol 

      technických zařízení 

Provádění revizí a kontrol přenosného  

      ručního nářadí 

Odstraňování poruch výrobních zařízení

Odstraňování závad z pravidelných revizí  

      elektro a hromosvodů 

Zajišťování poruchové pohotovosti    

      v nepřetržitém režimu

Požadavky:
Vzdělání: vyučení v oboru       

Požadovaná praxe v oboru výhodou,  

      absolventy zaučíme 

Znalost vyhlášky 50/1978 Sb. 

Znalost práce na PC

Řidičský průkaz skupiny B 

Zdravotní osvědčení pro práci ve výškách 

Dobrý zdravotní stav 

Znalost provozu průmyslových strojů

Ochota se vzdělávat

Základní orientace ve strojírenství 

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 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

Práce je organizována ve dvousměnném 

režimu,  6-14 h a 14-22 h. Do budoucna je 

možná i práce v nepřetržitém provozu. 

Nástup možný ihned.

P R O V O Z N Í  E L E K T R I K Á Ř

Fibertex Nonwovens, a.s. Svitavy hledá vhodného kandidáta na pozici provozního elektrikáře

Dále hledáme také vhodné 
kandidáty na pozice 

O B S L U H A 

V Ý R O B N Í C H  L I N E K 

                     Kontakt: 
Zájemci se mohou hlásit 

na oddělení lidských zdrojů: 

Fibertex Nonwovens, a.s. 
Průmyslová 2179/20

568 02 Svitavy 

tel.: 461 573 253

e-mail: it@fibertex.com

 

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

Různé 
 Renovace koupelnových  van akry-

látovou vložkou. Tel. 739 574 935, www.
revago.cz.

 KOUPÍM STARÝ DŘEVĚNÝ NÁBY-
TEK do 60tých let, dobře zaplatím i ná-
bytek chromovaný a plastový, také ho-
diny, betlémy, hračky, kočárky, hudební 
nástroje, vojenské věci, motocykly, čísla 
z lokomotív a vše starožitného i technic-
kého charakteru. Solidní jednání a dobrá 
platba ihned. Přijedeme a vyklidíme. Petr 
Menčík Starožitnosti Litomyšl, tel. 604 
243 579, email p.mencik@centrum.cz

Byty, nemovitosti,
pronájem 

 Pro starší manželský pár hledám 
přízemní RD v MT a okolí, nebo přízem-
ní byt. Volejte: 603 247 527.

 KOUPÍM RODINNÝ DŮM ve Svita-
vách a blízkém okolí do 2,7 mil. Kč. Může 
být i před rekonstrukcí. Tel: 728 288 827

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

 Sháním ke koupi starší rodinný 
dům se zahradou NEBO pouze po-
zemek pro stavbu. Lanškroun a okolí 
do 15 km. V případě zájmu o prodej vo-
lejte nebo pište na tel: 605 060 376

 Koupím les i s pozemkem. Může být 
malá výměra, zanedbaný nebo napade-
ný kůrovcem. Platím ihned a hotově. tel.: 
773 585 290 

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

RENOVACE PODLAH
- broušení starých parket + lakování - broušení prken. podlah

Kontakt: Sedláček Martin, tel.: 776 643 718



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

 Litomyšl – pronájem nebytových prostor 28 m2 
na ul. T. Novákové (nedaleko I. ZŠ). Vstupní chodbička, 
dvě na sebe navazující místnosti (9,4 m2 a 15,4 m2), 
sociální zařízení. Vhodné pro kanceláře, ordinaci, ateliér 
apod. Volné ihned. ENB G
č. 1432    Cena: 6 000,- Kč/měsíc + elektro

 Litomyšl – pronájem nebytových prostor pro 
kavárnu (114 m2 + letní terasa). Moderní interiér a soc. 
zařízení, gastro vybavení. Romantická atmosféra. Volné 
od 1.2.2019. Více informací osobně v RK. ENB G
č. 1431     Cena: nejvýhodnější nabídce

 Svitavy – prodej komerčního objektu 
s možností bydlení ve výstavbě, v těsné blízkosti náměstí 
Míru. Příjezd a parkování na prostranství ve vlastnictví 
Města u objektu. PENB G.
č. 1429 Cena: Info v RK

Uvažujete o prodeji 
Vaší nemovitosti? 
Potřebujete bezpečně provést všemi 
nezbytnými  kroky a nejste si jisti? 

Obraťte se na nás. 
Naše makléřky Vám dobře poradí 

na www.lenkalorencova.cz, 
www.janasvobodova-reality.cz

 Bezděkov nad Metují – prodej domu ke kom-
pletní rekonstrukci (zast.plocha: 190 m2) se zahradami                                                                                          
2873 m2 na Broumovsku. Vhodné pro rekreaci 
i k trvalému bydlení, obec s kvalitní občanskou vy-
baveností. Dojezd do Náchoda - 14 km. ENB G.
č. 1427 Cena: 649 000 Kč

 Na Václavkách – prodej chaty 2+1 (zast. plocha: 
26 m2) se zahradou (1318 m2) a pergolou k venk. 
posezení. Chata má zděný sklep a dvě dřevěná nadzemní 
podlaží k rekreačnímu obývání, je napojena na veř. vo-
dovod a elektro (nutná instal. elektroměru). Polosamota, 
venkovské prostředí a krásná příroda.
č. 1421 Cena: Informace v RK

 Němčice (okr. SY) - prodej nebo pronájem 
provozního objektu (zast. plocha: 397 m2), vhodného 
pro zázemí společnosti. Rekonstrukce realizována v r. 
2009 - 2010 (nová plastová okna, fasáda, rozvody 
elektro, ÚT na plyn). Pozemky celkem: 1 777 m2. ENB G.
č.1254 Cena k jednání: 3 900 000,- Kč

 Litomyšl – prodej bytu 4+kk s lodžií, os. vlast-
nictví, 3.NP ve zděném domě. Celková podlahová plocha 
123 m2. Světlý, situovaný k jihu, prostorově velmi dobře 
řešený. Kuchyňská linka moderní, zabudované spotřebiče. 
Rok výstavby 2007. Volný dle dohody. ENB C/92
č. 1379                   Cena: 3 790 000 Kč

PRO NAŠE KLIENTY HLEDÁME:
RD a menší byty, stavební pozemky, VENKOVSKÁ STAVENÍ 

Zavolejte - napište  -  nabídněte.

Kompletní nabídka na

www.consultvk.cz

VÝBĚR PRO REGION: 

 

RK Mouřenín, spol. s r.o. 
se sídlem nám. Míru 123/50, 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

NOVINKA: Prodej bytu, OV, 2+1, 65 m2, VI.NP., pan-
elový dům, Svitavy, ul. Marie Pujmanové. Dispozice bytu: 
obývací pokoj, ložnice, kuchyň, koupelna, samostatné 
WC, chodba s vestavěnými skříněmi a komorou. Z bytu 
je pěkný výhled, je slunný a teplý. K bytu patří sklep. Byt 
je v původním udržovaném stavu, máte tedy jedinečnou 
možnost zmodernizovat si tento byt dle svých představ. 
V blízkosti domu je veškerá občanská vybavenost (MŠ 
a ZŠ, hřiště, zdravotní středisko, obchod, dopravní 
dostupnost, nemocnice). Doporučujeme prohlídku bytu, 
s fi nancováním rádi poradíme.  Cena: 1,450.000,- Kč

NOVINKA: Prodej pozemku - zahrady o výměře 1186 m2 
a pozemku - zastavěné plochy a nádvoří o výměře 24 m2, 
na kterém stojí zděná chata s číslem evidenčním a kůlna. 
Pozemek je rovinatý, umístěný v zahrádkářské kolonii 
U Dolního rybníka, v k.ú. Moravský Lačnov u Svitav 
v blízkosti Svitavského rybníka a přírodního koupaliště 
Rosnička. Příjezd k zahrádce je po asfaltové silnici. 
Chata je cca 10 let po kompletní rekonstrukci. Je vhodný 
zejména ke stavbě rodinného domu nebo rekreačního 
objektu, nachází se ve velmi klidné části obce a krásné 
přírodě. Do domu je zavedený přívod vody (vlastní stud-
na s pitnou vodou) a elektřiny.  Cena: 990.000,- Kč

NOVINKA: Nabízíme k prodeji samostatně stojící rodin-
ný dům, v obci Trstěnice. Dům se sestává: I. NP:  kuchyň, 
obývací pokoj, technická místnost a koupelny s WC. 
II. NP: půdní prostory, které lze využít na podkrovní 
místnosti.  Dále se zde nachází dvorek, velká stodola 
a předzahrádka. Zastavěná pl. domu je 203 m2. Vytápění 
je plynovým kotlem. Ohřev TUV – elektrický bojler. Dům 
je v původním udržovaném stavu. K domu patří zahrada 
o výměře 152 m2, na které se nachází několik ovocných 
stromů. Dům se nachází v pěkné a klidné části obce, je 
vhodný k bydlení i k rekreaci. V blízkosti domu je veškerá 
občanská vybavenost (MŠ, ZŠ, autobusová zastávka, 
obchod, lékař, apod.). S fi nancováním rádi poradíme. 
Prohlídku doporučujeme.  Cena: 950.000,- Kč

Prodej komerčního domu v centru 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 
zázemím. 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, kanceláře, sklady, salony, studia, bydlení a jiné. 
Nemovitost je vhodná i jako investiční příležitost (výborné 
umístění, tržní nájemné, apod.). S fi nancováním rádi po-
radíme, vyřídíme případný úvěr.  Cena: 5,000.000,- Kč

NOVINKA: Nabízíme k pronájmu atraktivní nebytové 
prostory umístěné v I. NP. budovy, která se nachází 
na adrese Trstěnická, v Litomyšli: nebytový prostor č.106 
o velikosti 25 m2, cena tohoto prostoru činí 3.125,- Kč/
měs. Nebytové prostory lze využít na kancelář, ordinace, 
menší obchod, kadeřnictví, apod. Ceny všech prostor 
k pronájmu jsou uvedeny bez záloh na služby (elektrika, 
voda, topení a úklid. spol. prostor). Všechny nabízené 
prostory k pronájmu jsou po kompletní rekonstrukci, 
mají reprezentativní zahradu a velký počet parkovacích 
míst. V případě pronájmu všech nabízených prostor bude 
cena stanovena individuálně. 

NOVINKA: Pronájem nebytového prostoru v přízemí 
cihlového domu umístěného v blízkosti centra města 
ve Svitavách na ul. Bratří Čapků o celkové výměře cca                
90 m2 s příslušenstvím. Nebytové prostory se ses-
távají z 2 místností, která jsou vhodná např. na obchod, 
kancelář nebo pro služby (kosmetika, kadeřnictví, po-
radenství apod.), rychlé občerstvení, potraviny. Měsíční 
náklady: 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.

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

VÝROBNÍ / MONTÁŽNÍ DĚLNÍCI
závod Moravská Třebová

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

Nástupní mzda včetně příplatků
134 Kč/hod/Brutto pro třísměnný provoz
148 Kč/hod/Brutto pro nepřetržitý provoz
Dále se můžete těšit na:

 7,5 hodinovou pracovní dobu
 13. mzdu 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

 bezúročnou fi remní půjčku 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

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, Linhartice 177, 571 01 Moravská Třebová
Mgr. Petra Švarcová, e-mail: petra.svarcova@rehau.com, tel. 461 355 342

INŽENÝR ZÁKAZNICKÉ KVALITY
závod Moravská Třebová

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

NAŠE NABÍDKA: 
 motivující fi nanční ohodnocení  13. mzda ve výši 100 % mzdy  pružná pracovní doba  jazykové kurzy
 5 týdnů dovolené + možnost čerpání 4 dodatečných dnů náhradního volna  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

NÁPLŇ PRÁCE: 
 koordinace zpracování reklamací 

    a komunikace se zákazníky
 spolupráce při zavádění nových výrob v závodě
 spolupráce na rozvoji segmentu zákaznické kvality
 spolupráce při koordinaci externích a interních auditů
 analýza a reporting kvalitativních dat
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ALEMA
Lanškroun a.s.

             Brněnská 17 
Moravská Třebová

CNC FRÉZAŘE

PRACOVNÍKY PRO PROFESE 
TŘÍSKOVÉHO OBRÁBĚNÍ

Benefity: 
 1 týden dovolené navíc  příspěvek na stravování 

 8 hodinové pracovní směny  profesní růst  zázemí stabilní české společnosti 
 odpovídající platové ohodnocení   

Práce na 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

Práce na 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
Benefity:

 možnost osobního profesního růstu  odpovídající platové ohodnocení 
 příspěvek na stravování  1 týden dovolené navíc  8 hodinové pracovní směny 

 zázemí stabilní české společnosti  

PRO DIVIZI LISOVNA KOVŮ 
V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ PŘIJMEME:

PRO DIVIZI NÁSTROJÁRNA 
V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ PŘIJMEME:  

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

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

OPERÁTORKU VSTŘIKOVACÍCH LISŮ

SKLADNÍKA

SEŘIZOVAČE VSTŘIKOVACÍCH LISŮ

SEŘIZOVAČE RYCHLOBĚŽNÝCH
A EXCENTRICKÝCH LISŮ

Požadujeme:
 komunikativnost a flexibilitu  samostatnost  ochotu učit se novým věcem

Požadujeme:
 komunikativnost a flexibilitu  samostatnost  fyzickou zdatnost

 znalost práce s PC  ochotu učit se novým věcem

Požadujeme:
 SOŠ/SOU technického zaměření  praxe v oboru 1 rok vítána

 samostatnost  znalost práce s měřidly  komunikativnost
 znalost ISO 9001 a TS 16949 (vítáme)  pracovní flexibilitu

Požadujeme:
 SOŠ/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 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 VSTŘIKOLISOVNA PLASTŮ
V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ PŘIJMEME:

Práce na plný úvazek, třísměnný provoz, nástup ihned.

Práce na plný úvazek, třísměnný provoz, nástup ihned.

Práce na plný úvazek, třísměnný provoz, nástup ihned.

Práce na plný úvazek, dvousměnný provoz, nástup ihned.

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

PALIVOVÉPALIVOVÉ
DŘEVODŘEVO

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


