
ROZŠÍŘENÉ VYDÁNÍ PRO SVITAVSKO, LITOMYŠLSKO, POLIČSKO, MORAVSKOTŘEBOVSKO, 
JEVÍČSKO, MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ, ČESKÁ TŘEBOVÁ, LANŠKROUN A VELKÉ OPATOVICE. 
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DOLESTAV SY, s.r.o.
Stavební fi rma Svitavy

přijme

zedníky, zámečníky,
řidiče avie

Kontakt: Jaroslav Doleček, tel.: 603 331 403
email: dolecek.jar@seznam.cz

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 35.000 Kč

 dělníka
(vhodné i pro důchodce) 

Kontakt:
Jarmila Ducháčková

tel.: 733 539 813
e-mail: duchackova.servis@seznam.cz

Firma Nekvinda - Zemědělská technika a.s. 
se sídlem Pražská 2133/36, Svitavy 568 02 

HLEDÁ ZAMĚSTNANCE NA POZICI 

SKLADNÍK/ŘIDIČ
Požadujeme:

 Spolehlivost  Pracovní nasazení  Řidičský průkaz sk. B
 Technické vzdělání nebo praxe výhodou, ne však podmínkou

Nabízíme:
 Odpovídající mzdové ohodnocení  Měsíční prémie  Penzijní připojištění 

 25 dní dovolené  Další zaměstnanecké benefi ty

Nabídky včetně strukturovaného životopisu zasílejte 
na e-mail jindra@nekvinda.cz, informace na tel. 604 193 769

Plastová, hliníková, dřevěná okna a dveře
Bezpečnostní a protipožární dveře do bytů

info@oknasvitavy.cz   461 315 943, 603 366 027   www.oknasvitavy.cz

Výměna vstupních dveří do bytu 
za jeden den a bez zálohy.

Volejte 725 147 474 

P L A S T   H L I N Í K   D Ř E V O

RENOVACE
PODLAH

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

tel.: 776 643 718

Široký d l - penzion Na lukách

PETRA  A  MARTIN   VYSTAV LOVI

rezervace pobytu nutná  do 31.8.

Individuální i
partnerské
pro dosp lé i d ti 

hathayoga, ashtangayoga, 
akra jóga, hormonální jóga

kurzy dýchání a meditace



RENOVACE 
KOUPELNOVÝCH VAN 
akrylátovou vložkou 
Tel. 739 574 935, www.revago.cz

ZOD Opatovec 
přijme na pozici:

Vedoucí 
stavebního střediska

Náplň práce:

• řízení stavebního úseku a koordinace svěřených zaměstnanců
• dohled a údržba fi remních objektů • vedení skladu a prodej sypkých materiálů

• zpracování podkladů pro mzdový a ekonomický úsek
• požární prevence a správa fi remních energií

• komunikace s odběrateli, dodavateli, jednání s úřady • nástup od září 2022
Co požadujeme:

• SŠ nebo VŠ nejlépe stavebního zaměření
• orientace ve stavebním oboru a ve výkresové dokumentaci

• samostatnost, zodpovědnost, fl exibilita, spolehlivost
• řidičský průkaz sk. B, znalost práce na PC • praxe výhodou

Kontakt: zod@zodopatovec.cz, tel: 605 414 022 

Agronoma(ku)
Náplň práce:

• odborná práce v rostlinné výrobě • evidence a plánování na PC
• řízení pracovníků • nástup možný ihned

Co požadujeme:

• SŠ nebo VŠ zemědělského zaměření • řidičský průkaz sk. B
• samostatnost, zodpovědnost, fl exibilita, spolehlivost

• znalost práce na PC • praxe výhodou

Kontakt: zod@zodopatovec.cz, tel: 603 263 848 

Co můžeme nabídnout (pro obě pozice)

    • zázemí stabilní společnosti • pracovní poměr na dobu neurčitou
• mzda ve výši 40 - 50 tis. Kč • cílová prémie dle výsledku hospodaření

• příspěvek na penzijní připojištění • příspěvek na dovolenou, životní jubileum
• naturální výhody • podnikové stravování - oběd za 23 Kč, výběr ze dvou jídel

• dovolená navíc - 5 týdnů dovolené

P-D Refractories CZ a.s.
Nádražní 218
679 63 Velké Opatovice
www.pd-refractories.cz 
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PRACOVNÍKY DO VÝROBYPRACOVNÍKY DO VÝROBY
Požadavky: 
- základní vzdělání nebo vyučení
- zodpovědnost, fi remní loajalita a dobrý zdravotní stav
- ochotu pracovat ve vícesměnném provoze

PRO STUDENTY STARŠÍ 18 LET NABÍZÍME LETNÍ BRIGÁDU 
VE VELKÝCH OPATOVICÍCH (130 – 180 Kč) 

ŠAMOTKA Velké Opatovice

PRACOVNÍKY STROJNÍ PRACOVNÍKY STROJNÍ 
ÚDRŽBYÚDRŽBY
Požadavky: 
- ÚSO – údržba strojů a zařízení, zámečník, 
  obrábění a příbuzné obory
- svářečský průkaz, znalost hydrauliky 
  a pneumatiky výhodou

ELEKTROMECHANIKAELEKTROMECHANIKA
Požadavky: 
- ÚSO-elektro
- vyhláška E50
- práce do a nad 1000 V 
  včetně hromosvodů výhodou 
- znalost MS Offi ce
- praxe v oboru slaboproudé elektroniky
- ochotu pracovat ve vícesměnném provoze
- řidičský průkaz „B“

Nabízíme:  
- práci ve stabilní nadnárodní společnosti
- nástup dle dohody
- fi remní benefi ty (26 dnů dovolené, příspěvek na stravování, rozsáhlý sociální program)

Volejte:
Velké Opatovice: 516 493 306, 725 777 909 Dana Krejčířová
e-mail: Dana.Krejcirova@pd-group.com
Svitavy: 461 579 140, 602 485 836, Renata Garstková
e-mail: Renata.Garstkova@pd-group.com

Tajo Czech hledá nové kolegy, přidejte se k nám!
 Inženýr / technik logistiky  
 Seřizovač 
 Operátor vstřikolisu 
 Skladník 
 Manipulant
 Operátor montážních linek

Co Vám nabízíme?
 Individuální přístup k zaměstnancům 
 Prémie závislé na docházce
 Prémie závislé na výsledcích společnosti 
 Jazykové kurzy pro určité pozice
 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 5 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.

CZECH

Svitavská 1600/68, 571 01 Moravská Třebová
www.treboplast.com 
Tajo Czech (dříve Treboplast) je lisovna v Moravské Třebo-
vé, která vznikla roku 2004. Specializujeme se na vstřikování 
plastů, lakování a montáž plastových dílů pro automobilový 
průmysl. Tajo Czech je součástí skupiny 4 fi rem sdružených 
pod názvem Tajo Group. Centrála skupiny sídlí ve Španělsku 
a kromě českého závodu má také 2 pobočky v Polsku. V této 
chvíli Tajo Czech zaměstnává cca 100 zaměstnanců.

SHÁNÍM KE KOUPI BYT 3+1 

PŘÍPADNĚ 2+1 V ČESKÉ TŘEBOVÉ. 
Na stavu nezáleží. Cena do 3.5 mil. Kč. 

Nabídky prosím volejte nebo pište na 

605 060 369.

Príspevek

+

>I

+
+
+
+ +

+

přijme do provozovny v Moravské Třebové

svářeče CO2 
pro jednosměnný provoz.

Informace na tel. 602 276 502



polínka listnatá

polínka jehličnatá

zbytky z výroby 
listnaté

Aktuální ceny na 
www.exwood.cz

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

PALIVOVÉPALIVOVÉ
DŘEVODŘEVO

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

Pronájem zděného bytu 1+kk, Rohozná 
u Poličky.  Měsíční nájemné 5.500 Kč            
+ energie. Nastěhování od 1.7.2022.

Pronájem zděného bytu 2+1, Rohozná 
u Poličky.  Měsíční nájemné 7.000 Kč          
+ energie. Nastěhování od 1.7.2022.

Prodej podkrovního bytu 2+1, Olbrachto-
va ul., Svitavy. Obytná plocha bytu 46 m2. 
Rekonstrukce nutná. 

 Cena 1.799.000 Kč.

Prodej zemědělského stavení se zahrada-
mi, Třebářov u Moravské Třebové. Celková 
rozloha pozemku 3200 m2. Nutné vidět. 
Klidné prostředí.  Cena 1.399.000 Kč.

Prodej rodinného domu se zahrádkou, 
Jablonné nad Orlicí. Obytná plocha domu 
126 m2. Vynikající technický stav. 

 Cena 6.890.000 Kč.

Prodej zemědělského stavení se zahra-
dami, Opatovec - Starý Valdek. Celková 
rozloha pozemku 3600 m2. Nutné vidět. 

 Cena 1.799.000 Kč.

Prodej zděného bytu 2+1 v RD se zahrád-
kou na Olbrachtově ul., Svitavy. Obytná 
plocha bytu 84 m2.  Cena 2.890.000 Kč.

Prodej zděného bytu 5+1 v RD se zahrád-
kou na Olbrachtově ul., Svitavy. Obytná 
plocha bytu 116 m2.  Cena 4.300.000 Kč.

Prodej řadové garáže s el. vraty, Svitavy-
-Lačnov, 22 m2.  Cena 495.000 Kč.

Prodej řadové garáže s plechovými vraty, 
18 m2.  Cena 465.000 Kč.

Prodej mobilního domu Atlas Image Super, 
rozměr 11,1 x 3,7 m (41,07 m2), 3+kk. Vlast-
ní plynové topení.  Cena 620.000 Kč.

Prodej zahrady ve Svitavách - Moravský 
Lačnov. Celková výměra 627 m2. Na za-
hradě přípojka el. energie + společná 
studna.  Cena 849.000 Kč.

Prodej pěkného stavebního pozemku 
v Mikulči u Svitav. Přípojky na hranici po-
zemku. Výměra 959 m2. 

 Cena 1.890 Kč/1 m2 - DOHODA.

Prodej celodřevěné chaty s pozemkem 
u říčky Loučná v Němčicích u Litomyšle. 
Zastavěná plocha chaty 36 m2, pozemek 
292 m2.  Cena 1.345.000 Kč.

Převod družstevního podílu u bytu 3+1 
v Kunčině - Nové Vsi, nedaleko Morav-
ské Třebové. Celková výměra bytu 66 m2. 
K bytu je garáž.  Cena je 2.450.000 Kč.

Prodej pozemku ke stavění, centrum měs-
ta Svitavy, ulice U Mlýnského potoka, vý-
měra 265 m2.  Cena 1.325.000 Kč.

Prodej zahrady v Litomyšli, Na Lánech. 
Výměra 1.190 m2. Přípojky na hranici po-
zemku.  Cena 1.499.000 Kč.

Prodej bývalé slévárny fi rmy TOS ve Svi-
tavách. Jedná se o výrobní halu + adminis-
trativní budovy. Celková rozloha je 1.1 ha. 

 Cena 12.5 mil. Kč.

Prodej 1/3 komerčního objektu v Pardu-
bicích na třídě Jiřího z Poděbrad. Bývalá 
jídelna Karlovina, podlažní plocha 1.800 m2. 

 Cena nemovitosti 16.5 mil. Kč.

Tyrše a Fügnera 1892/7
568 02 Svitavy
tel.: 608 180 601
www.primereality.cz

 Litomyšl – pronájem atraktivních obchod-
ních prostor s výlohou na velmi frekventovaném 
místě u průchodu na Vodní Valy. Prodejní plocha cca 
67 m2 + soc. zázemí. Volné od 01.09.2022. ENB G
č. 1677     Cena: 31 000,- Kč/měs. + energie

 Desná (Podháj) - prodej historicky známé-
ho hostince „Pod hájem“ - lokál s výčepem 
(kapacita 55 osob), sociální zázemí, posezení 
na zahradě (80 osob), ve II.NP - sál s jevištěm 
a výčepem (80 osob). Součástí je RD o dispozici 3+1, 
chata k sezónnímu ubytování pro 13 osob, včetně 
sociálního zařízení a kuchyňky (nutná rekonstrukce).  
Pozemky celkem: 6 394 m2. ENB G  
č. 1683  Cena: 6 000 000,- Kč 

 Litomyšl – Z. Kopala - prodej prostorného 
zděného bytu 57 m2 ve vlastnictví, III.NP (výtah 
není). Velká vstupní chodba, kuchyně, atraktivní 
pokoj s půdorysem do „L“. Vytápění vl. plynovým 
kotlem. Krásný výhled, nízké náklady. ENB D/102
č. 1670 Cena: 3 950 000,- Kč

 Svitavy - U Stadionu – prodej zděného 
bytu 3+1 (77 m2) s balkonem ve II. NP (bez vý-
tahu) ve vlastnictví. Nová kuchyňská linka, po reno-
vaci koupelna, podlahy. Vytápění a ohřev vody 
vl. plynovým kotlem. Velmi příjemná lokalita pro 
bydlení v blízkosti sportoviště. ENB G
č. 1685 Cena: Informace v RK

 Litomyšl (Pazucha) – prodej pozemků (cel-
kem 3 391 m2), částečně určených ke stavbě RD. 
Napojení na sítě (elektřina, veř. vodovod) v blízkosti 
hranice pozemků, plyn a veřejná kanalizace v této 
části obce není. Polosamota, přístup z obecního pozem-
ku. V případě více zájemců předpoklad interní aukce.
č. 1684  Cena: 1 750 000,- Kč 

 Svitavy – ul. Radiměřská – pronájem 
zděného bytu 1+1 ve III. NP po rekonstrukci. 
Bytový dům v příjemném prostředí (u stadionu), bez 
výtahu. ENB G/331
č. 1675     Cena: 10 000,- Kč/měs. + energie

VÝBĚR Z NAŠÍ NABÍDKY:

Smetanovo nám. 120
Litomyšl 

tel. 461 612 670-1
728 080 947

• Jmenuji se Ladislav Opatřil, jsem manažerem obchodní skupiny. 
 V oboru pojišťovnictví pracuji 28 let a své zkušenosti rád předávám 
 dalším spolupracovníkům.
• Pro pobočky v Moravské Třebové a Poličce hledám kolegy na pozici 
 Pojišťovací specialista, pokud jste z jiné oblasti, najdeme řešení 
 i pro Vás.
• Jsme univerzální pojišťovna, která nabízí ucelené pojišťovací služby 
 občanům a živnostníkům stejně jako malým a středním podnikům 
 i velkým korporacím. Za zády máme stabilní zázemí Skupiny ČSOB 
 a silného nadnárodního akcionáře KBC. V rámci obchodní služby 
 budujeme novou dynamickou obchodní strukturu, jejíž součástí 
 můžete být i Vy.

Co bude náplní Vaší práce:
• Budete se potkávat s našimi klienty a pomáhat jim řešit jejich potřeby 
 z oblasti fi nancí – pojištění, investic, úvěrů, hypoték a dalších oblastí
• Správa a péče o stávající a nové klienty.
• Komunikace s klienty telefonicky a na osobních schůzkách v zázemí 
 kanceláře ČSOB Pojišťovny a naše programy Vám umožní i práci 
 z domova.
• Ve Vaší volbě bude rozhodnutí, zda se budete věnovat poradenství 
 osobám, podnikatelům nebo kombinaci obou.

Jako první krok na novou profesní dráhu mi zašlete Váš životopis!

E-mail: ladislav.opatril@obchod.csobpoj.cz

Nastartuj svou kariéru v ČSOB Pojišťovně
Co nabízíme:
• Možnost řídit si pracovní a soukromý čas
• Nezastropovaná fi nanční odměna, 
 možnost vybudovat si „pasivní příjem“
• Nulový vstupní kapitál 
• Nevyčerpaný trh klientů
• Na rozjezd máme pro nováčky připravenou 
 podporu ve výši 300 - 450 tis.
• Podpora na vzdělávání ve výši 104 tis.
• Zázemí obchodního místa 
 a přátelský přístup
• Skvělý tým kolegů, sdílení zkušeností 
 a dovedností
• Podpora manažera a lektorů
• Zahraniční stáže pro úspěšné, VIP club 
 s řadou exklusivních výhod a další 
 motivace
• Osobní a karierní růst

Co požadujeme:
• Středoškolské vzdělání ukončené 
 maturitní zkouškou
• Komunikativní a vstřícný přístup
• Chuť a elán do práce
• Zkušenost v oboru výhodou
• Čistý trestní rejstřík

PRODEJ - REALIZACE
vše skladem
Koberce umělá tráva od 87,-
Luxusní smyčkové 
koberce od 167,-
Bytové PVC síla 2,5 mm
podklad fi lc 220 Kč/m2

Kusové 
koberce až -30%
Největší výběr Vinylových 
podlah SPC lepené i click 
vše skladem za loňské ceny !
Interiérové dveře Porta za nejnižší ceny !

Více na www.jehla.cz          Najít JeHlu v kupce koberců se vyplatí!

SVITAVY, V zahrádkách, u býv. jatek směr M.T., TEL.: 601 580 724
LANŠKROUN, Nádražní 165, u aut. nádraží, TEL.: 724 783 382
ČESKÁ TŘEBOVÁ, Dr. E. Beneše 691, TEL.: 724 783 386
POLIČKA, P. Jilemnického 986, u nádr. ČD, TEL.: 724 783 387
ŽAMBERK, Tyršova 200, pod zámkem, TEL.: 724 783 384
VYSOKÉ MÝTO, Dráby 898, u Tesca, TEL.: 724 783 385
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU, Dobrovského 1517, TEL.: 775 067 799
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VHOS, a.s., Nádražní 6, 571 01 Moravská Třebová 

přijme

TECHNOLOG 
- JUNIOR

do sídla akciové společnosti v Moravské Třebové
Hlavní pracovní náplň:

 sledování a vyhodnocování vodárenských a čistírenských technologií
 vedení agendy chemických látek

 vypracování provozních a legislativních hlášení v oboru 
provozování vodovodů a kanalizací

 vypracování a vedení provozní dokumentace
Požadujeme:

 vysokoškolské nebo středoškolské vzdělání chemického směru
 komunikační dovednosti, technické a ekonomické znalosti

 pokročilá znalost práce na PC (MS Offi  ce)
 řidičské oprávnění skup. B

 vysokou míru odpovědnosti, samostatnost, aktivní přístup k plnění 
pracovních povinností, fl exibilita

Nabízíme:
 5 týdnů dovolené  zaměstnanecké benefi ty

Nástup:
dle dohody

Přihlášky včetně životopisu zasílejte do 31. 08. 2022:
VHOS, a.s., Nádražní 1430/6, Moravská Třebová

ŘLZ, Bc. Kadlecová Vladimíra: 461 357 142, 
e-mail: vladimira.kadlecova@vhos.cz nebo vhos@vhos.cz

Gynekologické centrum Grácie
Prim. MUDr. Haralda Čadílka v Litomyšli 

Nové rozšíření ordinačních hodin!
Prestižní gynekologické centrum Grácie nabízí novým klientkám, díky rozšíření ordinačních hodin, 

široké spektrum péče v oboru gynekologie a porodnictví. 
Prozatím přijímáme nové pacientky!

Více informací najdete na www.gracie-litomysl.cz, tel: 461 618 861 nebo 733 570 637 (recepce) 
nebo nás kontaktujte na recepce@gracielitomysl.cz  

NAŠE MOTTO: KDYŽ HLEDÁTE PÉČI PROFESIONÁLŮ, JSME TU PRO VÁS!
Na vaši návštěvu se těší MUDr. Radmila Čadílková a prim. MUDr. Harald Čadílek s celým týmem

Nabízíme pronájem prostor po uvolněném kosmetickém salónu!

Výhody centra:
-  v provozu denně 1-2 ordinace
-  2x týdně prodloužená ordinační doba
-  možnost výběru mezi lékařkou/ lékařem  
-  objednávání výhradně na čas
-  špičkové přístrojové vybavení 
 (např. 3 UZV přístroje)
- nadstandardní prostředí a vstřícný personál 
- komplexní péče o  těhotné včetně všech 

specializovaných UZV vyšetření
- centrum léčby neplodnosti
- zkušenosti z práce ve FN a vedení 
 gyn. por. oddělení (16 let)
- UZ specialistka z FN Hradec Králové 
- Biostimulační laser na hojení jizev 
 (např. po porodu) a další med. indikace 

NABÍZÍME VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA
 ELEKTROINŽENÝR 

      (elektro vzdělání nutné)

 TECHNOLOG CHEMIK 
      (seniorní i juniorní pozice)

 SPECIALISTA PRODUKTOVÉHO 
    MARKETINGU 
      (znalost angličtiny podmínkou)

 VEDOUCÍ VÝROBY 
    SPECIÁLNÍCH VÝROBKŮ 
      (elektro nebo chemické vzdělání, angličtina nutná)

 IT PROGRAMÁTOR 
      (C#, Delphi, HTML, CSS, PHP, SQL)

 TECHNIK TESTOVACÍ 
    LABORATOŘE 
      (elektro vzdělání výhodou)

 TECHNIK ANALÝZY 
    NESHODNÝCH VÝROBKŮ 
      (elektro vzdělání výhodou)

 SEŘIZOVAČ/ELEKTROMECHANIK 
      (ohodnocení dle praxe)

 DĚLNÍK VE VÝROBĚ 
    - VIZUÁLNÍ KONTROLA HIGH REL

U vybraných pozic 
nabízíme 

NÁBOROVÝ

BONUS 
25.000 Kč

Pro více informací 
volejte 
Pavlínu Mlatecovou, 

tel.: 465 358 131, 

nebo se přijďte 
podívat osobně 
na adresu 
Dvořákova 328 

v Lanškrouně

www.kyocera-avx.cz

ŽALUZIE
VENKOVNÍ 
ROLETY
POKLÁDKY 
KOBERCŮ A LIN
včetně úpravy podkladů (stěrkování apod.)

Luděk Častulík
Boršov 158, tel.: 608 809 028

e-mail:  ludekcastulik@seznam.cz

  sítě proti hmyzu
  montáž žaluzií 

     a veškeré stínicí 
     techniky

  shrnovací dveře

www.nekvinda.czstroje 
pro domácnost  

a zahradní technika

autorizovaný 
prodejce a servis

zahradní technika

Pražská 2133/36, 
Průmyslová 2157/4
Svitavy 568 02
tel.: 461 530 135

Pneuservis
Zahradní 
technika
autobaterie, pneumatiky pro osobní 
a nákladní automobily, zemědělské 
a stavební stroje, zahradní sekačky, 
křovinořezy, pily, spojovací a svařovací 
materiál, ložiska, gufera, traktorové 
vleky, pluhy, hadice, klínové řemeny, oleje, 
maziva, autokosmetika, sedačky

řeemeny, oleje, 
ačky

KONTAKT: policsko@zdar.cz, 724 031 688

ŘIDIČ/KA AUTOBUSU - SVITAVSKO, POLIČSKO

POŽADUJEME:

NABÍZÍME:

prace.zdar.cz

řidičské oprávnění sk. D, průkaz profesní způsobilosti, pro zájemce bez praxe ZDARMA rozšíříme 
řidičské oprávnění  sk. D + průkaz profesní způsobilosti

zázemí stabilní prosperující společnosti s jistotou práce na 10 let
nadstandartní zaměstnanecké benefity - www.zdar.cz/benefity

smlouva na dobu neurčitou, možnost práce jak na plný i zkrácený úvazek či formou dohod, možnost 
krátkodobé brigády červen – srpen 

výdělek 37-45 000 Kč/měsíc, tuzemské stravné ve výši až 3 500 Kč/měsíc, nyní nabízíme 
náborový příspěvěk 40 000 Kč

Polička, Svitavy, Proseč, Skuteč, Karle, Svojanov, Bohuňov

LOKALITY:

dní zaměstnanecké benefity - www.zdar.cz/benefity

hledá

Podílejte se
s námi na výstavb
internetových sítí.  

telekomunikačních sítí
technika

Ozvěte se nám.

730 431 393 bilikova@poda.cz

Masarykova 8 I Polička

Nabízíme:
-  Hlavní pracovní poměr -

smlouva na dobu neurčitou.

-  Firemní služby zdarma.

-  Příspěvek na stravování.

-  Příspěvek na penzijní
nebo životní pojištění.


