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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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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



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!

OBALOVÝ/Á REFERENT/KA
závod Moravská Třebová

V případě zájmu 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

VAŠE KVALIFIKACE:
 SŠ vzdělání
 aktivní znalost NJ nebo AJ podmínkou
 dobrá znalost MS Offi ce podmínkou
 zkušenost z výrobního závodu výhodou
 svědomitost, samostatnost, pečlivost
 komunikativnost, ochota učit se novým věcem
 odolnost vůči stresu, schopnost prosadit se
 velmi dobré organizační schopnosti
 ŘP sk. B          

NAŠE NABÍDKA:
 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 vzdálenosti 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: 
 odpovědnost za včasné objednání jednocestných

    a vícecestných obalů
 práce se zákaznickými portály
 vedení paletových kont
 tvorba balicích předpisů
 koordinace a správa fyzických inventur
 odpovědnost za skladové množství

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

Zajímá Vás, jak to u nás 
v REHAU chodí?

Rádi Vás přivítáme v těchto dnech:
 23. dubna (úterý)  10:00 a 15:00 hodin
 25. dubna (čtvrtek)  10:00 a 15:00 hodin
   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.

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

Zaměstnání
 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 

 Prodám garáž ve Svitavách - Lačno-
vě, 20 m2, elektřina. Tel. 733 718 032

 Koupím les - jakoukoliv výměru a stá-
ří. Může bít i neudržovaný nebo kůrovec.
Nejvyšší cena, platba hotově. 773 585 
290 

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

 Koupím garáž v SY. Tel. 602 471 976.
 Nabídněte prosím RD ve Svitavách 

s větší zahrádkou cca 500 m2 do 4 mil. Kč 
- fi nance připraveny. Tel.: 603 247 527

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

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

RENOVACE
PODLAH

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

tel.: 776 643 718

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 pěkného a světlého bytu přímo v centru města, 
na ulici Cihlářova v Moravské Třebové. Byt v osobním vlastnic-
tví velikosti 3 + kk se nachází ve 3. nadzemním podlaží cihlového 
domu. Celková podlahová plocha je 104 m², pokoje svojí velikostí 
umožňují případné stavební předěly pro vytvoření více pokojů. 
Byt má ústřední plynové topení vytápěné plynovým kombinova-
ným 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 vodo-
vodní vedení. Ke každému bytu náleží sklepní a půdní kóje.                        

 Cena včetně provize 1.470 000 Kč
 

2. Rodinný dům s velkou zahradou, který Vám nyní 
nabízíme, leží v obci Jehnědí. Je to krásné místo 
s malebnou polohou v údolí Tiché Orlice. Ve vzdále-
nosti 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 hledající 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 do-
mácího 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. podlaží 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 rezervoáru s čerpadlem. V zadní části domu je hospodářská část s letní kuchyní, 
zakrytou pergolou, technickou kuchyní. Přilehlou 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



 

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 pozemku - zahrady o výměře 1186 m2 a pozem-
ku - 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 zejmé-
na ke stavbě rodinného domu nebo rekreačního objektu, 
nachází se ve velmi klidné části obce a krásné přírodě. 
Do domu je zavedený přívod vody (vlastní studna s pit-
nou vodou) a elektřiny.  Cena: 990.000,-Kč

Nabízíme k prodeji samostatně stojící rodinný 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  plocha  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 nancov-
áním rádi poradíme, vyřídíme případný úvěr.

 Cena: 5,000.000,- Kč

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 sestávají z 2 
místností, která jsou vhodná např. na obchod, kancelář 
nebo pro služby (kosmetika, kadeřnictví, poradenství 
apod.), rychlé občerstvení, potraviny.  Měsíční nákla-
dy: 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 nebytového prostoru v přízemí 
cihlového domu umístěného na náměstí ve Svitavách 
v k.ú. Svitavy-město o celkové výměře cca 130 m2 se 
sociálním zázemím. Do nebytového prostoru se vstupuje 
přímo z náměstí. Doposud prostory sloužily jako bar. 
V letních měsících lze využít předzahrádku. Prostory 
mohou být vhodné i na prodejnu, kancelář nebo služby. 

 Měsíční náklady ! SLEVA ! nájemné 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

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

Hypoteční sazby klesají a klesat 
nejspíše ještě budou…

Pokud Vás toto téma zajímá, 
celý článek a další odborné články 

najdete na www.consultvk.cz

 Svitavy - prodej RD 3+kk/4+kk v rezidenční 
čtvrti nedaleko centra města. Hrubá stavba nebo dům 
na klíč.  K nastěhování dle dohody. Pohodlné bydlení, 
velmi dobrá lokalita. ENB C/162. 
č.1233 Cena: Informace v RK

 Česká Třebová – prodej bytu 1+1 (36 m2)       
ve III.NP v družst. vlastnictví. Dům po revitalizaci v r. 
2007, v bytě novější kuchyň. linka a plovoucí podlahy 
(ve dvou místnostech). Výhodná poloha v blízkosti centra, 
okna k JZ. ENB C/123.
č. 1451             Cena: 1 090 000,- Kč

 Litomyšl – prodej měšťanského domu v centru 
města s přístupem z náměstí i z ulice Vodní Valy. V přízemí 
a II.NP prodejní plochy s fungujícím nájemním vztahem, 
II.NP- 2 byty, v podkroví byt cca 100 m2. Bližší informace 
osobně.   ENB G
č. 1439       Cena: informace v RK

 Polička – prodej bytu 2+1 (54,54 m2 s pří-
slušenstvím) ve III.NP., bez výtahu, v os. vlast. v okrajové 
části sídliště. Výstavba v r. 1991, částečná rekonstrukce 
v 2010-2012 (nová plast. okna, sociál.záz). ENB G.
č. 1444 Cena: 1 590 000,- Kč

 Trstěnice (okr. SY) – prodej pozemku 1 230 m2 
ke stavbě RD. Veškeré sítě v těsné blízkosti hranice 
pozemku, vlastní studna. Vyvýšené místo, využitelný 
staveb. materiál z původní stavby. 
č. 1416  Cena: 330 000,- Kč

 Česká Třebová (Svinná) – prodej pásu lesa 
tvořený ze dvou pozemk. parcel, celkem 31 572 m2. 
Stáří lesa: část cca 15 let a část cca 30 let, převážně smrk. 
Přístupový pozemek ve vlastnictví Města Č. Třebová. 
č. 1452 Cena: 400 000,- Kč

 Na Václavkách – prodej chaty 2+1 - 26 m2 
s pergolou a se zahradou 1318 m2, na polosamotě, 
k sezónnímu užívání. Napoj. na veř. vodovod a elektro. 
Venkovské prostředí a krásná příroda.
č. 1421 Sleva: 630 000 Kč

 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:

 

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
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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

www.nekvinda.cz

zemědělská technika
náhradní díly 

pneumatiky
ložiska 

autobaterie 

www.nekvinda.cz


