
ROZŠÍŘENÉ VYDÁNÍ PRO MĚSTA A VESNICE SVITAVSKÉHO REGIONU, MĚSTA 
ÚSTÍ NAD ORLICÍ, ČESKOU TŘEBOVOU, LANŠKROUN A VELKÉ OPATOVICE
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únor 2020  ročník XXIV č.2  vychází od 8.2.2020

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

vypisuje výběrové řízení na pozice:
Finanční manažer/hlavní účetní 
Operátor ve výrobě
Operátor ve výrobě – lakýrník
Hlavní lakýrník
Technolog
Co Vám nabízíme?

 Individuální přístup k zaměstnancům 
 Prémie závislé na docházce
 Prémie závislé na výsledcích společnosti 
 Roční prémie před Vánocemi dle docházky
 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: 770 188 855

Těšíme se na Vás.

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

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

OPERÁTOR 
- SKLADNÍK

SKLAD KOCLÍŘOV
Pracovní náplň:

 obsluha CNC ohýbacího stroje l skladování a prodej hutního materiálu
 dělení materiálu určenými prostředky l obsluha VZV

Požadujeme:
 zodpovědnost, pracovitost, samostatnost 

 oprávnění k obsluze VZV výhodou
Nabízíme:

 zaměstnání na hlavní pracovní poměr  práci v jednosměnném provozu
 mzda po zapracování od 130,- Kč/h  sleva na fi remní služby, zboží a výrobky 

 příspěvek na stravování  nástup možný ihned nebo dle dohody

Kontakt:
Ing. Jandl Bedřich, Hálkova 1577/1, Svitavy
tel.: 461 531 367, e-mail: jandl@atomsteel.cz



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

 štípané (v metrových polenech)   
 měkké: 750 Kč s DPH/m3

 tvrdé: 1.400 Kč s DPH/m3

 odkory z pily: 1.500 Kč s DPH/balík
 možno i polínka
 doprava do 15 km ZDARMA

PALIVOVÉ DŘEVO

Pavel Pernica, Borušov 32, 571 01 Moravská Třebová
e-mail: KunaTrans@seznam.cz  mobil: 737 930 665

P-D Refractories CZ a.s.
Nádražní 218
679 63 Velké Opatovice
www.pd-refractories.cz 
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O HIM-MECHANIK
Pracoviště: Velké Opatovice
Základní charakteristika pozice:

 zajištění provozuschopnosti strojního zařízení  evidence a doplňování náhradních dílů 
 zajištění kooperačních prací  jednání s dodavateli 
 plánování odstávek strojů na opravy  navrhování úsporných opatření 
 vystavovat požadavky pro oddělení MTZ

Požadavky:  
 SŠ nebo VOŠ strojírenského směru  zkušenost nebo praxe v hydraulice výhodou 
 znalost IS SAP vítána  dobrá znalost MS Offi ce  znalost AJ nebo NJ vítána
 samostatnost, zodpovědnost, pečlivost, spolehlivost, fi remní loajalita 
 schopnost týmové spolupráce, časová fl exibilita
 praxe v oboru vítána  řidičský průkaz „B“

Předložte: strukturovaný životopis v češtině
Nabízíme: 

 práci ve stabilní nadnárodní společnosti  profesní růst ve zkušeném kolektivu 
 ohodnocení v závislosti na kvalifi kovanosti a výsledcích
 rozsáhlý sociální program, závodní stravování, příspěvky na penzijní a životní pojištění 
 pružná pracovní doba, 26 dnů dovolené

Nástup: dle dohody - po skončení výběrového řízení
Zájemci, hlaste se do 15. 02. 2020

u pí Dany Krejčířové, vedoucí personálně-mzdového oddělení 
tel.: 516 493 306, 725 777 909, Dana.Krejcirova@pd-group.com

AKADEMIE VZDĚLÁVÁNÍ v.o.s.
tel. 603 515 705, e-mail: seminar@akademieuo.cz, www.akademieuo.cz

VÁS ZVE DO ÚSTÍ NAD ORLICÍ NA SEMINÁŘE:

PODROBNÉ INFORMACE K SEMINÁŘŮM VÁM RÁDI ZAŠLEME!

  13. 2. 2020 - Praktický seminář k dani z příjmů 

 za rok 2019 pro fyzické a právnické osoby 

 novelizovaná ustanovení pro rok 2020. 

    Elektronická evidence tržeb od roku 2020.

 Ing. Jan Vorlíček, poradce v oblasti daní 
 z příjmu a EET

  20. 2. 2020 - Roční zúčtování záloh 

 za rok 2019 a novinky ve zdaňování mezd.

 Katarina Dobešová, MF ČR Praha

   5. 3. 2020 - Změny v zahraničním obchodě

 se zbožím a službami v roce 2020 (celní 

 předpisy, DPH, dodacích doložkách apod.).

 Marek Reinoha, poradce v oblasti cel 
 a unijního obchodu.

  26. 3. - 27. 3. 2020 – Dvoudenní kurz 

 mzdového účetnictví pro pokročilé.

 PhDr. Dagmar Kučerová, odborná lektorka 
 a konzultantka mzdového účetnictví.

                        

 výuka angli tiny s rodilými mluv ími 
 celodenní konverzace v angli tin  
 možnost ú astí rodi  s d tmi 
 zábavný program na každý den 
 ubytování zajišt no v hlavní budov  
 strava - plná penze (5 jídel denn ) 
 max. 40 ú astník  
 závazná p ihláška do 30. 4. 2020 
 

 

Kdy: 

9. 8. – 14. 8. 2020 

V k d ti: 8 – 12 let 

Dosp li: 

v k je neomezený 

Cena:   

3.800, - K  (dít ) 

Více info: 

Mgr. Ta jana  Il íková 

Tel: 608 180 610 

E-mail:  info.obx1975@gmail.com 

Kde:

Hotel Otakar 
Hamry – Bystré: 

 

Směnový elektrikář
závod Jevíčko
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!

Vaše kvalifi kace:
• SŠ vzdělání v oboru elektrikář, elektromechanik
• platná vyhláška č. 50, § 6
• praxe v oboru podmínkou
• znalost prostředí výrobního závodu výhodou
• znalost pneumatiky a hydrauliky výhodou
• svědomitost, samostatnost, pečlivost
• zájem o moderní technologie a průběžné sebevzdělávání
• ochota pracovat v třísměnném provozu
• ŘP sk. B

Naše nabídka: 
• máme 7,5 hodinovou pracovní dobu • za odpolední směnu vyplácíme příplatek 25 Kč/hod., 
za noční směnu 40 Kč/hod. • vyplácíme 13. mzdu ve výši 100 % měsíční mzdy • pravidelně navyšujeme 
mzdy • dovolenou si užíváme celých 5 týdnů • přispíváme na stravování a máme fi remní kantýnu
• ať už jste odkudkoliv, přispějeme Vám na dopravu dle vzdálenosti až 18 900 Kč/rok • plnou docházku 
odměňujeme 500 Kč/měsíc • přispíváme na penzijní připojištění nebo na životní pojištění 6 000 Kč/rok
• na bytové účely rádi bezúročně zapůjčíme až 100 000 Kč • přispíváme k významným událostem života 
našich zaměstnanců (ke svatbě 3 000 – 8 000 Kč + 1 den dovolené navíc, k narození dítěte 1 500 – 3 000 Kč 
+ 1 den dovolené navíc, životním a pracovním jubileím) • podporujeme volnočasové aktivity 
• pořádáme fi remní akce

Na Vaše reakce se těšíme na: 
REHAU Automotive, s.r.o., Biskupická 781, 569 43 Jevíčko
Ing. Zuzana Štěpánková
Tel.: 465 357 324 / 725 817 177, e-mail: zuzana.stepankova@rehau.com
www.rehau.jobs/cz

Pracovní náplň:
• 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

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

®
Pozor! Nyní nás najdete 

na nové adrese 

Svitavy, ulice Tyrše 

a Fügnera 1892/7 
Kancelář je v 1. NP od schodiště napravo.



ŘÁDKOVÁ 
INZERCE

Řádkovou inzerci lze objednat na 
www.novinyeso.cz

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

 Překlady německé a anglické tech-
nické dokumentace, manuálů a fi remní 
korespondence, 30 letá praxe, spolehli-
vost a dobré ceny. www.koutny-servis.cz, 
info@koutny-servis.cz

Byty, nemovitosti,
pronájem 

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

 Sháním rodinný dům ve Svitavách 
a okolí do 5 mil. Kč. Díky za všechny na-
bídky. 777 645 070

 Koupím staré pivní lahve a skleni-
ce s nápisy pivovarů. Tel. 732 170 454, 
sběratel

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 venkovského domu se zahra-
dou (1410 m2) v obci Javorník u Svitav. 

 CENA: 1.750.000,- Kč včetně provize 
RK. PENB –G

2. Prodej řadového domu (PRALINKA) 
po celkové rekonstrukci u náměstí v Po-
ličce.  CENA: 5.690.000,- Kč včetně 
provize RK, PENB – G.

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

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

4. Nájem provozovny (prodejny) na ul. 
ČSA v Moravské Třebové  v těsné blíz-
kosti centra. 

 CENA: 15.000,- Kč + zálohy na služ-
by + provize RK

5. Prodej pozemku o výměře 4.287 m2 
ke stavbě RD v obci Radiměř.

 CENA: 2.650.000,- Kč včetně pro-
vize RK

6. Prodej pozemku o výměře 1773 m2 
ke stavbě RD v obci Mikuleč.

 CENA: 531.900,- Kč + provize RK

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

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

8. Nájem bytu 1+KK (32 m2) na náměstí 
Míru ve Svitavách.

 CENA: 8.500 Kč  včetně služeb/měsíc 
+ jistota + provize RK 

9. Prodej pozemku o výměře 1.159 m2 
ke stavbě RD v obci Opatov.

 CENA: 347.700,- Kč vč. provize RK

10. Nájem prodejních prostor (28 m2) 
na náměstí Míru ve Svitavách. Vstup 
z ulice, výloha.  CENA: 5.000 Kč/mě-
síc včetně služeb + jistota + provize RK 

11. Prodej rodinného domu k celkové 
rekonstrukci v obci Vendolí.  

 CENA: 599.000,- Kč včetně provize 
RK. PENB –G

12. Prodej pozemku o výměře 1.385 m2 
ke stavbě RD v obci Staré Město u Mo-
ravské Třebové. Sítě na pozemku

 CENA: 415.500,- Kč vč. provize RK

13. Prodej bytu 2+KK (57,27 m2)  ve zdě-
ném domě do OV na ul. 5.května Svitavy.

 CENA: 1.900.000,- Kč včetně provize 
RK. PENB –G

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

 CENA: 1.400,- Kč/m2 + provize RK

15. Prodej pozemku o výměře 1.883 m2 
ke stavbě RD v obci Mladějov na Mo-
ravě.  CENA: 470.750,- Kč včetně 
provize RK

Sazby hypoték 
dosedly na dno. 
Lidé si půjčují 

čím dál vyšší částky.
Více na www.consultvk.cz

 Litomyšl – prodej zděné řadové garáže (dolní 
část patrové garáže) na ulici T.G.M. (u městského úřadu). 
Vrata na el. ovládání, podlaha keramická dlažba, vnitřní 
rozměr 2,76x5,80 m. 
č. 1516-1         Cena: 350 000,- Kč

 Litomyšl – pronájem kanceláře 52 m2 ve II. 
NP na Smetanově nám. Dům po rekonstrukci v r. 2004. 
ÚT na plyn, soc. zázemí společné na podlaží. Zajímavé 
a reprezentativní místo v centru města. ENB G
č. 1507 Cena:  8 500,- Kč + služby 1 400,- Kč/měs.

 Litomyšl – pronájem nebytových prostor             
75 m2 pro obchod, ateliér, sídlo firmy. Podlahová plocha 
140 m2. Vstup ze Smetanova náměstí nebo z ulice 
Mariánská. Klenbové prostory , uzavřený dvorek, dva 
sklady, sociální zařízení pro ženy, muže, personál, šatna. 
Vlastní odečty energií. Volné ihned. ENB G
č. 1502           Cena: informace v RK

 Bohuňovice – pronájem haly 20x40 m2 (zast. 
plocha: 800 m2) pro skladování v areálu ZD na okraji 
obce. Stavba disponuje trojími vraty o vel. cca 4x4 m. 
Možnost užívání technické váhy u objektu. Volné ihned.
č. 1489 Cena: 18 000,- Kč/měs.

 Olomouc – prodej bytu pro studenty, startovací 
nebo seniorské bydlení.  2+kk po celkové rekonstrukci 
v I. NP., v osobním vlastnictví, v domě po revitalizaci 
(zateplení, zasklení lodžie, nová okna, výtah). Příjemná 
okrajová část velkoměsta se zajištěnou obč. vybaveností 
a pohodlným dojezdem do centra. ENB C/112. 
č. 1512 Cena: 2 350 000,- Kč

 Dolní Újezd – bezbariérové bydlení 3+kk 
v domě (zast. plocha: 263 m2)v centru obce. Napojení 
na plyn, elektřinu, veř. vodovod a kanalizaci. Rovinatá 
zahrada 768 m2 vpředu (pro příjezd a parkování) 
a vzadu (pro odpočinek). Velmi zajímavé místo v obci 
s výbornou obč. vybaveností. ENB G
č. 1485       Cena k jednání: 1 850 000,- Kč

 Desná – prodej zajímavého stavení k rekreaci 
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

 Svitavy – ul. na Červenici: 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. vy-
bavenosti. Možný převod do os.vlastnictví.  
č. 1481     Cena k jednání: 1 850 000,- Kč

Kolektiv RK CONSULT VK 
Litomyšl s.r.o. 

je tu pro Vás od roku 1992.

VÝBĚR Z NAŠÍ NABÍDKY:

Smetanovo nám. 120
Litomyšl 

tel. 461 612 670-1
728 080 947

Hledáme pracovníky výroby
do závodu v Moravské Třebové
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!

Nástupní mzda                     119,50 Kč/hod.
Již po půl roce od nástupu 132,70 Kč/hod.
(+ směnné příplatky)

Naše nabídka:
• máme 7,5 hodinovou pracovní dobu
• za odpolední směnu vyplácíme příplatek 25 Kč/hod., za noční směnu 40 Kč/hod.
• vyplácíme 13. mzdu ve výši 100 % měsíční mzdy
• pravidelně navyšujeme mzdy
• dovolenou si užíváme celých 5 týdnů
• přispíváme na stravování a máme fi remní kantýnu
• ať už jste odkudkoliv, přispějeme Vám na dopravu dle vzdálenosti až 18 900 Kč/rok
• plnou docházku odměňujeme 500 Kč/měsíc
• přispíváme na penzijní připojištění nebo na životní pojištění 6 000 Kč/rok
• na bytové účely rádi bezúročně zapůjčíme až 100 000 Kč
• přispíváme k významným událostem života našich zaměstnanců (ke svatbě 3 000 – 8 000 Kč + 1 den 
  dovolené navíc, k narození dítěte 1 500 – 3 000 Kč + 1 den dovolené navíc, životním a pracovním jubileím)
• podporujeme volnočasové aktivity
• pořádáme fi remní akce

Na Vaše reakce se těšíme na: 
REHAU Automotive, s.r.o., Linhartice 177, 571 01 Moravská Třebová
Mgr. Petra Švarcová
tel.: 461 355 342, e-mail: petra.svarcova@rehau.com
www.rehau.jobs/cz

Lanškroun, Opletalova 95

www.forea.cz 

NEJBLIŽŠÍ PROGRAM

MUSIC BAR FOREA:
MUSICBAR.FOREA.CZ

 20. 2. od 19h - Malý průvodce světem Islámu 

 /beseda s Lenkou Hrabalovou/

 21. 2. od 19h - Posezení s cimbálovou muzikou 

Jana Dostála /folklor s degustací vín/

 27. 2. od 19h - Na cestě po jižní Indii 

 s Adamem Duškem

 28. 2. od 19:30 - Drak - Jevgenij Švarc -

 div. představení /soubor lanškrounského 

gymnázia ŠKEBLE/

 29.2 od 19:30 - Slam poetry /stand-up poezie/

 7. 3. celý den - Benefi ce „Dej kus štěstí“ 

(přednášky, workshopy)

 13. 3. od 18:30 - trojkoncert: Brass Company, 

Hlavou dolů a Eliška Urbanová 

 14. 3. od 20h - AC/CZ revival

 17. 3. od 19h - Travel Stand-up: 

 Stopem se psem v Asii

 19. 3. od 19h - Na pivo s Mirkem Kalouskem

 20. 3. od 20h - Pokáč /vyprodáno/

 26. 3. od 19h - Z Ústí nad Orlicí do Pekingu 

 po železných nitkách 

 - Rusko, Mongolsko, Čína

PROGRAM

SPORTCENTRUM FOREA:
SPORT.FOREA.CZ

 29. února Tenisový turnaj – čtyřhry (amatéři) , 

Badmintonový turnaj - dvouhry (amatéři) 

Prodej RD 3+kk 
v Moravské Třebové

Je vybaven a napojen na všechny sítě, 
vytápění je buď kombinovaným plynovým 
kotlem nebo krbovými kamny s výmění-
kem. Majitel započal vybudování veran-
dy přístupné z kuchyně, avšak z důvodu 
prodeje rekonstrukci ukončil na začátku 
prací. Pod obytnou částí je garáž o ploše 
42 m2 s klenutými stropy, ze které by také 
mohly vzniknout obytné prostory s výstu-
pem přímo do zahrady. Okna jsou plasto-
vá, střecha i krovy jsou v dobrém technic-
kém stavu. Cena 1.750 tis. Kč vč. provize.

Reality Jaroslava Šimková
e-mail: simkovoeso@seznam.cz

tel.: 603 247 527
Více na www.ceskereality.cz

RENOVACE
PODLAH

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

tel.: 776 643 718
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www.bacabeton.cz
605 541 746

KAMENNÉ KOBERCE

okrasné kamenivo 

AKCE

10% SLEVA 

na všechny 

kamenné 

koberce

platí do 29.2. 2020

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: 777 096 556, 604 643 627, 605 408 716, 

773 003 028, 737 666 786
 Polička a okolí: 737 714 334, 608 227 745

 Litomyšl a okolí: 777 096 556, 737 714 334, 
608 227 745, 604 643 627, 774 156 898

 Ústí na Orlicí a okolí: 777 096 556, 737 666 786
 Vysoké Mýto, Choceň a okolí: 602 259 049, 774 156 898

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

 

Technik servisního centra
 
Fibertex Nonwovens, a.s. Svitavy hledá vhodného kandidáta/kandidátku 
na pozici technika servisního centra 

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

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

K náplni práce patří především následující úkoly: 
 Zpracovávání požadavků technických pracovníků 

    společnosti, včetně zahraničních poboček na nastavení 
    hlavních dat pro řízení produktu v ERP systému  
    Microsoft Dynamics AX.

 Spoluvytváření výrobně technické dokumentace na 
    základě obdržených požadavků.

Požadavky: 
 Středoškolské vzdělání 
 Praxe není podmínkou
 Dobrá znalost práce na PC (MS Office)
 Komunikativní znalost AJ
 Znalost systémů řízení kvality výhodou
 Znalost MS Sharepoint výhodou
 Zkušenosti práce v ERP systému Microsoft Dynamics  

    AX/ SAP/ Oracle výhodou

Od zaměstnance očekáváme: 
 Samostatnost, iniciativu, flexibilitu, schopnost  

    práce v týmu
 Odolnost v zátěži, reprezentativní vystupování,

    analytické a strategické myšlení 
 Chuť zdolávat výzvy a ochota učit se novým   

    věcem

Nabízíme: 
 Zajímavou práci ve stabilní a neustále se  

    rozvíjející firmě
 Zaškolení na danou pozici
 Motivační mzdové ohodnocení odpovídající  

    dané pozici

Dále nabízíme finanční benefity nad rámec 
základní mzdy:

 Odměnu za pracovní iniciativu ve výši až 15 600 Kč/rok
 Příspěvek na penzijní připojištění 14 400 Kč/rok 
 Věrnostní roční odměna 8 000 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:  
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


