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

Kontakt:
Jarmila Ducháčková, tel.: 733 539 813, e-mail: duchackova.servis@seznam.cz

OBSLU H Y

VÝROBNÍCH

LINEK

Fibertex Nonwovens, a.s. Svitavy hledá vhodné kandidáty
pro obsluhu výrobních linek
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

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

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
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VHOS, a.s., Nádražní 6, 571 01 Moravská Třebová

přijme

Samostatného
technického pracovníka
do sídla akciové společnosti v Moravské Třebové
Hlavní pracovní náplň:
z sledování a vyhodnocování provozu vodovodů, kanalizací, čistíren odpadních vod,
včetně vyhodnocování ekonomiky provozu těchto zařízení
z vypracování provozních a legislativních hlášení v oboru provozování
vodovodů a kanalizací
z vypracování a vedení provozní dokumentace
Požadujeme:
z komunikační dovednosti, samostatnost a technické znalosti
z minimální úplné střední odborné vzdělání technického směru
z pokročilá znalost práce na PC (MS Office)
z jazyková znalost AJ nebo NJ na úrovni „pokročilý“ z řidičské oprávnění skup. B
z vysokou míru odpovědnosti, samostatnost, aktivní přístup
k plnění pracovních povinností, flexibilita
z praxe v oboru není podmínkou
Upřednostňujeme:
z ÚSO v oboru vodní hospodářství,
z znalost čistírenských a vodárenských postupů ve vodním hospodářství
z znalost zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění
a zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon v platném znění

Nástup možný od 1.9. 2018, případně dle dohody

Referenta útvaru
vodohospodářských činností
do sídla akciové společnosti v Moravské Třebové
Hlavní pracovní náplň:
z zajišťování podkladů pro digitalizaci vodovodní a kanalizační sítě
z spolupráce při vytyčování vodárenských sítí a vyhledávání poruch
Požadujeme:
z komunikační dovednosti, samostatnost, technické znalosti
z úplné střední odborné vzdělání technického směru
z znalost práce na PC, zejména v rámci zpracování dat
pro geografický informační systém
z řidičské oprávnění skup. B
z vysokou míru odpovědnosti, samostatnost, aktivní přístup
k plnění pracovních povinností, flexibilita
Upřednostňujeme:
z ÚSO v oboru vodní hospodářství
z znalost platné legislativy v oboru vodního hospodářství,
znalost práce s Microstation / AutoCAD
z praxe v oboru výhodou

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
VAŠE KVALIFIKACE:
z SŠ vzdělání elektromechanického zaměření (mechatronik,
automatizace, mechanik elektronik, automatizační technika, apod.)
z znalost a zkouška vyhlášky 50/1978 Sb., § 6
z pokročilé znalosti a zkušenosti v oblasti strojírenství
a automatizace výhodou
z znalost pneumatiky, hydrauliky výhodou
z znalost AJ nebo NJ na komunikativní úrovni
(spolupráce na mezinárodních projektech)
z samostatnost při práci, systematický způsob práce
z zodpovědnost, spolehlivost
z týmová spolupráce

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

NAŠE NABÍDKA:
z motivující ﬁnanční ohodnocení z 13. mzda z 5 týdnů dovolené + možnost čerpání 4 dodatečných dnů náhradního volna
z pružná pracovní doba z jazykové kurzy z ﬁremní kantýna, příspěvek na stravování
z příspěvek na dopravu dle vzdálenosti až 18 900 Kč/rok z příspěvek na penzijní připojištění od 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, Biskupická 781, 569 43 Jevíčko
Ing. Zuzana Štěpánková, e-mail: Zuzana.Stepankova@rehau.com, tel. 465 357 324, 461 355 329, www.rehau.cz

Nástup možný od 1.1. 2019, případně dle dohody

Samostatného referenta
útvaru řízení lidských zdrojů
do sídla akciové společnosti v Moravské Třebové
Hlavní pracovní náplň:
z pracovně právní problematika z zásady BOZP a PO v personalistice
z vedení personální agendy z řešení pohledávek, orientace v právní problematice
Požadujeme:
z komunikační dovednosti, samostatnost, technické a ekonomické znalosti
z minimální úplné střední odborné vzdělání technického nebo ekonomického směru
z pokročilá znalost práce na PC (MS Office)
z jazyková znalost AJ nebo NJ na úrovni „pokročilý“ z řidičské oprávnění skup. B
z vysokou míru odpovědnosti, samostatnost, aktivní přístup
k plnění pracovních povinností, flexibilita
z praxe v oboru není podmínkou
Upřednostňujeme:
z min. SŠ, VŠ vzdělání sociálně právní, ekonomické nebo podobného směru
z znalost pracovně-právní problematiky

Nástup možný od 1.1. 2019, případně dle dohody

Provozního montéra
vodovodů

Závod
Jevíčko

pro středisko vodovodů v Poličce
a v Moravské Třebové
Hlavní pracovní náplň:
z práce při opravách a údržbě vodovodních řadů a přípojek
z provádění montážních a demontážních prací na vod. řadech
z montáže a výměny vodoměrů z údržba vodárenských objektů
z pohotovostní služba
Požadujeme:
z vzdělání SOU z praxe v oboru vítána
z platný řidičský průkaz sk.B z dobrý zdravotní stav (práce v terénu)
z pracovní nasazení, manuální zručnost, samostatnost, spolehlivost, svědomitost
Upřednostňujeme:
z vzdělání v oboru instalatér
z platný strojnický průkaz (lopatová rypadla kolová, nakládací a vykládací stroje)
z platný řidičský průkaz skupina C z platný profesní průkaz

Nástup možný od 1.1. 2019, případně dle dohody
Pro všechny pozice nabízíme:
z práci ve stabilní společnosti s dlouholetou tradicí
z 5 týdnů dovolené
z příspěvek na penzijní připojištění
z finanční příspěvek k významným životním událostem
z příspěvek na stravování a další zaměstnanecké benefity
z pracovní poměr na dobu určitou, nejméně po dobu 12 měsíců, po zapracování
z pracovní poměr na dobu neurčitou

Bližší informace včetně termínů zaslání přihlášek získáte na:

VHOS, a.s., Nádražní 1430/6, Moravská Třebová
Útvar ŘLZ, Dagmar Krhlová, tel.: 461 357 142, e-mail: d.krhlova@vhos.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!

PŘIDEJTE SE K NÁM DO TÝMU!
ZVYŠUJEME MZDY
Nová nástupní mzda pro montážní

dělníky včetně příplatků:

134 Kč/hod./brutto pro třísměnný provoz
Oslovila Vás naše nabídka? Chcete se dozvědět více o společnosti REHAU?
Sledujte nabídku volných pracovních míst na www.rehau.cz nebo kontaktujte naše personální oddělení:
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, 461 355 329

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

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

tel.+fax: 461 531 905
tel.: 461 540 095, 734 745 855
1. Prodej novostavby rekreačního objektu k celoročnímu užívání + zahrada –
u „Rosničky“ ve Svitavách.
z CENA: 2650.000,- Kč
včetně provize

2. Prodej menšího rodinného domu k rekonstrukci
v Hradci nad Svitavou.
z CENA: 550.000,- Kč vč.
provize RK, PENB – G.

3. Prodej rodinného domu
k bydlení nebo rekreaci v Rohozné u Poličky. z CENA:
995.000,- Kč včetně provize
RK, PENB – G.

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

7. Nájem nově vybudovaného bytu 3+1+jídelna ve
Svitavách na ul. M. Horáko2
5. Prodej DB 3+1 (78,70 m ) vé, Svitavy. K dispozici od
ve Svitavách – ul. Revoluč- 1.9.2018. z CENA: 16.000,ní. z CENA: 1.850.000,- Kč Kč/měsíc včetně služeb +
provize RK (12.000,- Kč) +
včetně provize RK
jistota (24.000,- Kč)

6. Prodej bytu do OV 3+1
(86 m2) na ulici Holandská
v Mor. Třebové. z CENA:
1.950.000,- Kč vč. prov. RK

8. Převod družstevních
podílů k nově zahájené
výstavbě družstevních bytů
na ulici Pavlovova Svitavy.
Byty 3+KK (od 72,6 m2) +
balkon. PENB - B. z CENA
za převod dr. podílu: od
869.500,- Kč + provize RK

9. Prodej rodinného domu
5+1 + garáž + zahrada
(1218 m2) v Opatově u Svitav. z CENA: 3.350.000,- Kč
vč. provize RK, PENB - G

z Mikuleč u Svitav – prodej rekonstruovaného
domu v klidné části obce. Přízemí 2+kk, v podkroví
pokoj a půda pro další rozvoj, soc. zázemí v obou
podlažích. Garáž, terasa, zahrada (762 m2), pozemky
celkem: 899 m2. ENB C/ 138
č. 1409
Cena: Informace v RK
10. Prodej nově vystavěného rodinného domu 3+1
k bydlení nebo rekreaci
v Horní Hynčině. z CENA:
2.050.000,- Kč včetně provize RK, PENB - G

12. Prodej řadového domu
(PRALINKA) po celkové rekonstrukci u náměstí v Poličce. z CENA: 4.500.000,- Kč
vč. provize RK, PENB – G.

CELOU NABÍDKU NALEZNETE NA: www.realityburdova.cz

Zažijte s námi fascinující svět automotive!

závod Moravská Třebová
Nabídka práce na poloviční úvazek (20 hod./týdně)
VAŠE KVALIFIKACE:
z SŠ, VŠ vzdělání
z znalost NJ a/nebo AJ podmínkou
z znalost práce na PC (Excel, Word, PowerPoint) podmínkou
z zájem o administrativní práci v oblasti personalistiky
z schopnost plánování, koordinace a komunikace podmínkou

NÁPLŇ PRÁCE:
z odpovídáte za vedení samostatných
administrativních agend personálního oddělení
z spolupracujete s ostatními kolegy v oddělení
z připravujete pracovní smlouvy
a ostatní pracovněprávní podklady
z vedete zápisy z porad a jednání personálního oddělení

závod Moravská Třebová

naše nabídka také na

www.mourenin.cz
e-mail: makler@mourenin.cz

z Sedlišťka – prodej domu 3+1 se slunnou zahradou
(897 m2) na polosamotě. Topení lokální na tuhá paliva
(plyn. přípojka u domu). Zajímavé místo ke stavbě nového
RD s dostupností do Litomyšle (cca 6 km) a V. Mýta. ENB G.
č. 1397-1
Cena: 630 000,- Kč

ASISTENT/KA PERSONÁLNÍHO ODDĚLENÍ

SPECIALISTA/KA PERSONÁLNÍHO ODDĚLENÍ

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 sestávají z 2 místností,
která jsou vhodná např. na obchod, kancelář nebo
pro služby (kosmetika, kadeřnictví, poradenství
apod.), rychlé občerstvení, potraviny.
z 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.

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 trvalé bydlení. Pozemky celkem:
710 m2. ENB G.
č. 1353
Cena k jednání: 1 050 000,- Kč

z Miřetín – prodej stavení 3+1 na polosamotě.
Napojeno na elektřinu, přípojka veřej. vodovodu
na pozemku. Topení na tuhá paliva, odpad částečně
do jímky. Zajímavé místo v přírodě s vlast. lesíkem
a možností hospodaření nebo k rekr. účelu. Pozemky
celkem 3 090 m2. ENB G.
č. 1401-1
Cena: 790 000,- Kč

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.

NOVINKA: Nabízíme k pronájmu atraktivní nebytové prostory umístěné v I. NP. budovy, která se
nachází na adrese Trstěnická, v Litomyšli:
nebytový prostor č. 104 o výměře 40 m2
z cena tohoto prostoru činí 5.000,- Kč/měs.
nebytový prostor č.106 o velikosti 25 m2
z 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.

Smetanovo nám. 120, Litomyšl
tel. 461 612 670-1, 728 080 947
e-mail: reality@consultvk.cz

11. Prodej venkovského
domu se zahradou (1410 m2)
v obci Javorník u Svitav.
z CENA: 1.750.000,- Kč vč.
provize RK. PENB – G

Prodej dvou přízemních garáží, OV, Svitavy, ul.
Wolkerova alej, už. pl. jedné garáže 18 m2. Garáže
jsou ve velmi dobrém tech. stavu, mají plechová
garážová vrata. Není zavedená elektřina. Možnost
prodeje garáží i samostatně.
z V případě prodeje obou garáží celková cena
360.000,- Kč.

Pronájem nebyt. prostoru ve zděném objektu
ve Svitavách, které se nacházejí v I. NP (v přízemí)
přístupné přímo z ulice M. Horákové. Celková
výměra nebytových prostor je 359 m2. Prostory
jsou vhodné např. pro prodejnu, sklady, služby,
kanceláře a jiné. K nebytovému prostoru patří
sociální zázemí. K objektu lze zajet i větším nákladním automobilem k zásobovací rampě. K nájemnému budou účtovány služby a energie podle
velikosti pronajaté plochy.
z Měsíční nájemné: 35.000,- Kč/za měsíc

Znalecká a realitní kancelář, člen Asociace RK,
sítě realitních kanceláří RVČ

VÝBĚR PRO REGION:

IČ:25999885, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové v oddíle C, vložka 19245

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 ﬁnancováním rádi poradíme, vyřídíme
případný úvěr. z Cena: 5,000.000,-Kč

CONSULT VK
Litomyšl s.r.o.

VAŠE KVALIFIKACE:
z VŠ vzdělání
z znalost NJ a/nebo AJ podmínkou
z znalost práce na PC (Excel, Word) podmínkou
z předchozí znalost personální práce velkou výhodou
z předchozí praxe z mezinárodní ﬁrmy velkou výhodou
z znalost SAP, PowerPoint, vítána, není podmínkou
z klientský, aktivní a samostatný přístup podmínkou

NÁPLŇ PRÁCE:
z ve spolupráci s nadřízenými obsazujete pracovní
pozice v našich závodech v Mor. Třebové a Jevíčku
z podílíte se na implementaci ﬁremní kultury
z komunikujete se zaměstnanci i nadřízenými
z vedete samostatné personální projekty
z využíváte ŘP sk. B k občasným služebním cestám

z Osík u Litomyšle - prodej stavení 2+1 se
zahradou 289 m2. Určeno k rekonstrukci, odpady možno
napojit na kanalizaci před domem. Výhodná poloha
v těsné blízkosti Litomyšle. ENB G.
č. 1293
Cena k jednání: 890 000,- Kč

Prodáváte nemovitost?

Kolektiv CONSULT VK Litomyšl s.r.o.
je tu pro Vás.
Nabídka bydlení pro Litomyšl:
z Bezbariérový panel. byt 4+1 s lodžií (83,42 m2)
ve IV.NP v původním stavu s novými plast. okny. ENB C/98
č. 1410
Cena: 2 390 000,- Kč
z Komfortní zděný byt 4+kk s lodžií (123 m2)
ve III.NP v lokalitě U školek. ENB C/92.
č. 1410
Cena: 3 790 000,- Kč
z Zděný byt 3+kk s šatnou a krbem (68,68 m2)
v přízemí v centru města. Možnost užívat zahradu. ENB G
č. 1410
Cena: 1 799 000,- Kč
z Unikátní rodinný domek 4+1 s velkou zahradou
7 min. od náměstí. Pozemky celkem 1380 m2. ENB G
č. 1407
Informace pouze osobně

www.consultvk.cz

MZDOVÝ/Á ÚČETNÍ
závod Moravská Třebová
VAŠE KVALIFIKACE:
z SŠ vzdělání ekonomického nebo příbuzného zaměření
z znalost aktuální mzdové a daňové problematiky
z zkušenost se zpracováním mezd velké organizace podmínkou
z znalost SAP velkou výhodou, není však podmínkou
z otevřený, samostatný a profesionální přístup
z znalost problematiky nakládání s exekucemi
a insolvencemi zaměstnanců
z znalost zpracování pravidelných statistických hlášení
z vysoká míra osobní zodpovědnosti a profesionality

- VÁŠ PARTNER V POJIŠTĚNÍ -

NÁPLŇ PRÁCE:
z zodpovídáte spolu s kolegyní za zpracování
mzdových a všech souvisejících agend
z zodpovídáte za dodržení stanovených termínů
pro jednotlivé agendy
z komunikujete s jednotlivými zaměstnanci i nadřízenými
z komunikujete se správcem mzdového systému
z řešíte zaměstnanecké požadavky v oblasti
mzdových agend
z využíváte ŘP sk. B k občasným pracovním cestám
z komunikujete se sociální správou
a zdravotními pojišťovnami

NAŠE NABÍDKA PRO VŠECHNY POZICE:
z motivující ﬁnanční ohodnocení z 13. mzda z 5 týdnů dovolené + možnost čerpání 4 dodatečných dnů náhradního volna
z pružná pracovní doba z jazykové kurzy z ﬁremní kantýna, příspěvek na stravování
z příspěvek na dopravu dle vzdálenost až 18 900 Kč/rok z příspěvek na penzijní připojištění od 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. Tomáš Kroulík, e-mail: Tomas.Kroulik@rehau.com, tel. 461 355 324

Pojištění pro občany,
ﬁrmy, zemědělce, instituce,
organizace...
VÝHODY PŘÍMÉ LIKVIDACE ŠKOD
Pojištění staveb - cena od 600 Kč/rok
při hodnotě stavby 1.mil Kč - pojištění
na novou cenu bez amortizace
Pojištění domácnosti - cena od 360 Kč/rok
při hodnotě vybavení 300.tis. Kč
Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou
zaměstnavateli - cena od 250 Kč/rok
- v závislosti na zvolené variantě
Pojištění úrazu osob - progresivní plnění,
bez čekací doby - dle individuální kalkulace
Zákonné pojištění všech vozidel
- cena od 900 Kč/rok - v závislosti na vozidle,
bonusech řidiče a zvolené variantě
- zdarma asistenční služby
a úrazové pojištění řidiče
Havarijní pojištění vozidel
- zvýhodněné progresivní plnění dle zvolené
varianty - individuální kalkulace
Oblastní expozitura HVP a.s., Polička
Pálená 164, mail: hvppolicka@seznam.cz
tel.: 602 437 449
úřední hodiny:
Po a ST 8,00 -12,00, 13,30-16,30
ÚT,ČT,PÁ - jednací dny dle tel. dohody

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.

Různé

Zažijte s námi fascinující svět automotive!

TECHNICKÝ SPECIALISTA ENERGETIKY
závod Moravská Třebová
VAŠE KVALIFIKACE:
z SŠ, VŠ vzdělání v oboru elektro
z zkušenosti v oblasti energetiky a zásobování médii
z znalost NJ nebo AJ
z ŘP sk. B
z ochota k občasným cestám do zahraničí
z schopnost plánování a realizace projektů

ŘÁDKOVÁ INZERCE

NÁPLŇ PRÁCE:
z zavedení a spravování ISO 50001
v závodech Moravská Třebová a Jevíčko
z vyhodnocování spotřeb energií a hledání
potenciálu pro jejich snižování
z avizování anomálií technikům údržby
z příprava podkladů pro interní audity
z komunikace s centrálou v Německu
z příprava návrhů na investice v oblasti energetiky
z realizace schválených investic

NAŠE NABÍDKA:
z motivující ﬁnanční ohodnocení z 13. mzda z 5 týdnů dovolené + možnost čerpání 4 dodatečných dnů náhradního volna
z pružná pracovní doba z jazykové kurzy z ﬁremní kantýna, příspěvek na stravování
z příspěvek na dopravu dle vzdálenost až 18 900 Kč/rok z příspěvek na penzijní připojištění od 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. Tomáš Kroulík, e-mail: Tomas.Kroulik@rehau.com, tel. 461 355 324

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. 604243579,
email p.mencik@centrum.cz

Řádkovou inzerci lze objednat
na www.novinyeso.cz

Byty, nemovitosti,
pronájem

z Pro mého klienta hledám stavební
pozemek do 900 m2 v České Třebové
nebo širokém okolí. Volejte 603 247 527.
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 Lékař s rodinou hledá RD ve Svitavách pro účely bydlení i provozu ordinace. Děkuji za nabídky. Tel.: 603 512 030

PALIVOVÉ

DŘEVO
polínka různé délky
jehličnaté od 1.200 Kč/sypaný m3
listnaté od 1.300 Kč/sypaný m3
zbytky z výroby 1.100 Kč/sypaný m3

pila VENDOLÍ
www.exwood.cz
dopravu zajistíme

603 425 677

pracovníky
do výroby
Požadavky: z pracovitost, spolehlivost, samostatnost,
schopnost výkonu manuální práce

z výhodou průkazy-obsluha motorových vozíků,
vazačský, jeřábnický (možnost zaškolení)
Pracoviště: Svitavy nebo Velké Opatovice

pracovníky
do dílenských
profesí
Požadavky: z pracovitost, zodpovědnost, pečlivost, spolehlivost

z výuční list nebo praxe v oboru

z výhodou průkazy-obsluha motorových vozíků,
svářečský atd.
Pracoviště: Svitavy nebo Velké Opatovice
Pro výše uvedené pozice nabízíme:
z náborové příspěvky
(viz www.pd-refractories.cz, www.mslz.cz)

z výhodné platové podmínky

z ﬁremní beneﬁty – např. týden dovolené navíc,
rozsáhlý sociální program

z práce ve stabilní nadnárodní společnosti
Nástup: dle dohody

vyhlašuje výběrové řízení
na pracovní pozici

přijme

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

ředitel divize
03 - Dinaska
(tj. dominantního světového výrobce dinasových kamenů pro metalurgii,
koksovny, sklářský průmysl apod. v celosvětovém měřítku a předního
výrobce keramických rour pro komínové systémy)

Místo výkonu práce:
Průmyslová 424/13, 568 02 Svitavy-Lačnov
(49°46‘6.690“N, 16°29‘3.985“E)
Požadujeme:
z VŠ technického směru – nejlépe v oboru stavební
hmoty, chemická technologie apod.
z řidičský průkaz skupiny B
z komunikativní znalost NJ nebo AJ vítána
z praxe v oboru a na řídících pozicích vítána
Nabízíme:
z práci ve vedoucím týmu stabilní nadnárodní
společnosti
z ﬁremní beneﬁty - telefon, notebook, prodloužená
dovolená a jiné
z pružná pracovní doba
z nadstandardní mzda na základě manažerské
smlouvy, roční odměny dle dosaženého zisku
a další stimulativní složky mezd
(s předpokladem dalšího růstu)
Termín nástupu: dle dohody – co nejdříve
Zájemci, hlaste se do 17. 8. 2018
u pí Dany Krejčířové, vedoucí
personálně-mzdového oddělení
tel.: 516 493 306, 725 777 909,
mail: Dana.Krejcirova@pd-group.com

Zájemci, hlaste se:
z pro Velké Opatovice: Dana Krejčířová, vedoucí personálně-mzdového oddělení, tel.: 516 493 306, 725 777 909, Dana.Krejcirova@pd-group.com
z pro Svitavy: Miloslava Stráníková, personalistka, tel.: 461 579 140, 602 485 836, Miloslava.Stranikova@pd-group.com

!POZOR!

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

JNĚ MOŽNOST

V NAŠÍ PRODE

ZAPŮJČENÍů

Akční ceny motocyklů Střešních box

a nosičů kol

KTM 690
DUKE ABS
214.990 Kč

203.990 Kč
mo v naší prodejně.

skytneme pří

Více info Vám rádi po

SERVIS
A PNEUSERVIS
Skútry
a motocykly
od 16.990 Kč

Uvedené ceny
jsou včetně DPH

TEL.: 461 531 740,
603 449 209

PŘIJME

vedoucí prodejny
pro prodejnu KOROUHEV

Požadujeme:
z minimální stupeň vzdělání – nižší střední odborné
z praxi v oboru výhodou, ne podmínkou z základní znalost práce na PC
z občanskou a morální bezúhonnost z ﬂexibilitu a spolehlivost
Nabízíme:
z zaměstnanecké výhody z motivační program
z zaručená mzda 21.000 Kč z zázemí velké stabilní ﬁrmy

Profesní životopisy zasílejte na e-mailovou
adresu: kopeckar@coophb.cz
nebo telefonní kontakt: 731 597 281

Prodej
náhradních dílů
na všechny
typy vozů
za výhodné ceny

Přenechám zavedený

obchod
dámského prádla
na náměstí Míru 50
ve Svitavách (stará radnice)
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!

VEDOUCÍ 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 podmínkou
z předpoklady pro vedení pracovního týmu podmínkou
z orientace v normě ISO 9001 případně IATF 16949
a znalost ostatních nástrojů řízení kvality
z ŘP sk. B, který využijete k občasným pracovním cestám
z pozitivní reakce na změny
z schopnost vést jednání a realizovat dohodnuté cíle
z dobré komunikační schopnosti

NÁPLŇ PRÁCE:
z vedení týmu inženýrů kvality pro sériovou a předsériovou
výrobu
z koordinace zpracování reklamací a komunikace se zákazníky
z spolupráce při zavádění nových výrob v závodě
z spolupráce při plánování a rozvoj systému managementu
kvality
z spolupráce při koordinaci externích a interních auditů
z motivace a rozvoj týmu inženýrů kvality
z odpovědnost za dosažení svěřených cílů

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 PRO OBĚ POZICE:
z motivující ﬁnanční ohodnocení z 13. mzda z 5 týdnů dovolené + možnost čerpání 4 dodatečných dnů náhradního volna
z pružná pracovní doba z jazykové kurzy z ﬁremní kantýna, příspěvek na stravování
z příspěvek na dopravu dle vzdálenost až 18 900 Kč/rok z příspěvek na penzijní připojištění od 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

Kontakt: Danuše Čermáková
mobil: 737 415 181
e-mail:
cermakovadanuse@seznam.cz

Pracovní náplň:
z rozvoz zboží nákladním automobilem z skladování a prodej hutního materiálu
z dělení materiálu určenými prostředky z obsluha VZV
Požadujeme:
z zodpovědnost, pracovitost, samostatnost z platné oprávnění k obsluze VZV
z platné řidičské oprávnění skupiny B a C
Nabízíme:
z zaměstnání na hlavní pracovní poměr z práci v jednosměnném provozu
z mzda po zapracování od 120,- Kč/h z příspěvek na stravování
z sleva na ﬁremní služby, zboží a výrobky
z nástup možný ihned nebo dle dohody

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

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

SKLADNÍKA
Plný úvazek, třísměnný provoz, nástup ihned.
Požadujeme:
 vyučení  samostatnost  základní znalost práce na pc  fyzickou zdatnost

KONTROLORKU KVALITY
Plný úvazek, třísměnný provoz, nástup ihned.
Požadujeme:
 SŠ/SOU vzdělání, výhodou – znalost práce s měřidly a orientace ve výkresech.
 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:

OPERÁTORKU LISU
Plný úvazek, dvousměnný provoz, nástup ihned.
Požadujeme:
 komunikativnost a flexibilitu  samostatnost  ochotu učit se novým věcem
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:
martin.skalicky@alema.cz, Martin Skalický, tel.: 777 117 876

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

OBRÁBĚČ KOVŮ,
který je vyučen v oboru nebo má praxi v tomto oboru
pro ﬁrmu P-D Refractories CZ a.s., Nádražní 218, 679 63 Velké Opatovice - pracoviště Svitavy

Nabízíme:
• zajímavé náborové příspěvky – viz www.pd-refractories.cz
• práci ve stabilní nadnárodní společnosti
• výhodné platové podmínky
Beneﬁty:
• základní pracovní doba je 37,5 hodiny týdně
• 5 týdnů dovolené
• příspěvek na penzijní a životní pojištění
• příspěvky na stravování
• rozsáhlý sociální program s příspěvky na rekreační pobyt,
na kulturní akce, vitamínové doplňky atd. a jiné
Požadujeme:
• výuční list nebo praxi v oboru
• pracovitost, zodpovědnost, pečlivost, svědomitost, spolehlivost
• výhodou průkaz pro VZV, jeřábníka, vazače

Všichni kreativní, cílevědomí a zruční zájemci se hlaste
u paní Miloslavy Stráníkové, personalistky
Tel.: 461 579 140, 602 485 836, miloslava.stranikova@pd-group.com
Nástup dle dohody. Jste vítáni!
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