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hledá
ZAMĚSTNANCE
+ BRIGÁDNÍKY
celoročně
Pracoviště:
v Litomyšli

vychází od 1.9.2018

VYCHÁZÍ VE MĚSTECH A VESNICÍCH SVITAVSKÉHO REGIONU

Zaměstnání nebo brigáda
je vhodná pro studenty
starší 18 let (chlapce)
Platové ohodnocení:
22 - 26 tis. Kč
(měsíčně dle odpracovaných
směn)
Kontakt:
Jarmila Ducháčková
tel.: 733 539 813
e-mail:
duchackova.servis@seznam.cz

VÝKUP PADANÝCH JABLEK
a sběr jablek pro pěstitelský destilát
„Sudličkova PÁLENICE“

výkupní místa

malířství
natěračství
tapetářství

tel.: 604 866 707

Svitavy Olomoucká (bývalé Jatka),
Svitavy,
středa 16 - 18 hod. a sobota 8 - 10 hod.
Březová n. Sv.,
Sv. Sluneční údolí 17,
pondělí a čtvrtek 16 - 17:30 hod.
Hradec n. Sv. 427
427,
pondělí 17 - 19 hod.
Lanškroun, Luková u fotbal. hřiště,
Lanškroun
středa a neděle 16 - 17:30 hod.
Sudličkova Lhota u Chocně,
Chocně Pálenice,
po, st, pá 14 - 18 hod., so 9 -12 hod.
Hrobice Lihovar
po, st, pá 14 - 18 hod., so 9 - 12 hod.

Větší množství nad 1t (= asi 30 pytlů) odvezeme a vyplatíme Vám
na místě nejvyšší možnou aktuální výkupní cenu.
PAVLAS JAKUB,

tel. 603 978 087
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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

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!

SPECIALISTA IT/IS
závod Jevíčko

přijme do nové provozovny v Moravské Třebové

frézaře
pro jednosměnný provoz.

Informace na tel. 602 276 502

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

VAŠE KVALIFIKACE:
z SŠ/VŠ vzdělání v oboru informatiky nebo technického zaměření
z komunikativní znalost AJ nebo NJ podmínkou
z zkušenosti se správou serverů a počítačové sítě
ve velké výrobní organizaci výhodou
z zkušenosti s MS Windows Server a MS Windows 7 a 10,
znalost MS Ofﬁce 2016
z organizační a koordinační schopnosti, časová ﬂexibilita, samostatnost,
spolehlivost, klientský přístup, schopnost týmové práce
z ŘP sk. B, ochota ke služebním cestám
z znalost a správa výrobních informačních systémů výhodou (EDI, RFID)

NÁPLŇ PRÁCE:
z správa počítačových sítí, serverů, tiskáren,
PC a telefonního systému
z správa a instalace informačních systémů
a programového vybavení
z provádění vstupního IT/IS školení uživatelů
z podpora uživatelů a výroby při operativních
problémech v IT/IS
z aktivní spolupráce s ostatními členy
IT/IS oddělení v CZ i zahraničí

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 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

- 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

Máte ambice prosadit se v oblasti
automatizace strojů?
Jsme ryze česká ﬁrma PHATEC s.r.o. a vyvíjíme vlastní stroje pro výrobu
převážně technických textilií. V současné době hledáme schopného a
výkonného kolegu na pozici

ELEKTROTECHNIK

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!

TECHNOLOG RUČNÍ A AUTOMATICKÉ MONTÁŽE
Technologické centrum závodu Moravská Třebová

» Chcete spolupracovat na vývoji
nových strojů?
» Dokážete hledat a nacházet řešení?
» Elektroschémata vám nejsou cizí?
» Splňujete požadavky vyhlášky 50,
paragraf minimálně 6?
Výsledkem vaší práce bude:
» Elektricky zapojený stroj
» Vytipované a objednané komponenty
» Elektricky připravený stroj k naprogramování

Chcete posílit náš tým?
Pak nám zavolejte na tel. č. 604 168 199, nebo zašlete životopis
na adresu naší společnosti k rukám
Ing. Michaely Havelkové nebo e-mailem na havelkova@phatec.com.
PHATEC s.r.o., Svitavská 1256, 570 01 Litomyšl

VAŠE KVALIFIKACE:
z SŠ/VŠ vzdělání technického zaměření
z aktivní znalost NJ, popř. AJ podmínkou
z znalost mechanických a pneumatických systémů
z zkušenost s konstrukcí jednoúčelových zařízení
z znalost metodiky kalkulace zařízení výhodou
z znalost systémů CAD
z zkušenosti s Automotive výhodou
z zájem o moderní technologie
z samostatný a aktivní přístup
z ŘP sk. B, ochota ke služebním cestám

NÁPLŇ PRÁCE:
z vývoj a optimalizace montážních procesů
z vytváření technické předkalkulace
z implementace montážních procesů během náběhu výroby
z spolupráce s centrálou ﬁrmy REHAU při výběru dodavatelů
z zodpovědnost za výrobní proces
a za dosažení cílů při náběhu výroby
z spravování rozpočtových nákladů na svěřených projektech
z podpora u auditů a při zlepšování výrobních procesů

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 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

- VÁŠ PARTNER V POJIŠTĚNÍ -

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

Pojištění pro občany,
ﬁrmy, zemědělce, instituce,
organizace...

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

polínka různé délky
jehličnaté od 1.200 Kč/sypaný m3
listnaté od 1.300 Kč/sypaný m3

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

Aktuálně PRO NAŠE KLIENTY HLEDÁME:
MENŠÍ BYTY (1+1, 2+1) v Litomyšli
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 včetně provize RK, PENB – G.

7. Převod družstevních podílů k nově zahájené výstavbě družstevních bytů na ulici
Pavlovova Svitavy. Byty
3. Prodej rodinného domu
3+KK (od 72,6 m2) + balkon.
k bydlení nebo rekreaci v RoPENB
- B.
hozné u Poličky.
z CENA: 995.000,- Kč včet- 5. Prodej DB 3+1 (78,70 m2) z CENA za převod dr. pove Svitavách – ul. Revoluční. dílu: od 869.500,- Kč +
ně provize RK, PENB – G.
z CENA: 1.850.000,- Kč provize RK
včetně provize RK

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

6. Prodej bytu do OV 2+1
(56 m2) na ulici Dvořákova,
Svitavy
z CENA: 1.650.000,- Kč
včetně provize RK

8. Prodej rodinného domu
5+1 + garáž + zahrada
(1218 m2) v Opatově u Svitav.
z CENA: info v RK, PENB - G

11. Prodej řadového domu
(PRALINKA) po celkové re9. Prodej nově vystavěného konstrukci u náměstí v Poličrodinného domu 3+1 k by- ce. z CENA: 4.500.000,- Kč
dlení nebo rekreaci v Horní vč. pr. RK, PENB – G
Hynčině
z CENA: 2.050.000,- Kč
včetně provize RK, PENB - G

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

12. Prodej pozemku (2.160 m2)
pro výstavbu rodinného domu
ve Svitavách – lokalita Petrusova. z CENA: 3.100.000,- Kč
vč. prov. RK
13. Převod družstevního podílu
k nově stavěnému bytu (1+KK
– 51,8 m2) v nově zahájené výstavbě družstevních bytů na ulici
Pavlovova Svitavy. PENB - B.
z CENA: 789.500,- Kč vč. pr. RK

z Trstěnice (okr. SY) – prodej pozemku o výměře
1 169 m2 a 61 m2 ke stavbě RD. Veškeré sítě se nacházejí
v těsné blízkosti hranice pozemku. Vyvýšené místo s vazbou
na historii (polozbořeniště býv. zájezdního hostince), nyní
s porostem různých dřevin.
č. 1416
Cena: informace v RK

CELOU NABÍDKU NALEZNETE NA: www.realityburdova.cz

PALIVOVÉ

DŘEVO

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

VÝBĚR PRO REGION:

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

CONSULT VK
Litomyšl s.r.o.

PRIME REALITY, s.r.o.

®

Milady Horákové 10, 568 02 Svitavy (kancelář v přízemí nalevo)
tel.: 608 180 601, e-mail: ilcik@primereality.cz, www.primereality.cz

Nabízíme Vám ke koupi nové řadové garáže
na ulici Tovární ve Svitavách.

z Litomyšl – prodej bytu 4+kk s lodžií, os. vlastnictví, 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

Jedná se o 24 garáží dvou různých rozměrů, z toho je 13 garáží menších
(3,25 m x 6,5 m) a 11 garáží jsou větší (3,77 m x 6,5 m).
Garáže budou mít elektrická vrata a vlastní podružný elektroměr. Vchod ke garážím
bude možný i ze strany sídliště „Pod vlakovým nádražím“.

AKCE NA ZBYTKY Z VÝROBY:

Cena za menší garáž je 350.000,- Kč a cena za větší garáž je 390.000,- Kč.

při odběru min. 3 palet

Předpokládané dokončení a předání garáží je květen 2018. Rezervace garáží již probíhá. V současné době je již rezervováno 6 garáží.

cena 1050,- Kč za bednu

Bližší informace u jednatele zprostředkující společnosti Prime Reality s.r.o. na tel. 608 180 601.

akce platí do vyprodání zásob

K dispozici již pouze malé garáže!
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z Litomyšl – prodej zděného bytu 3+kk (68,68 m2)
v 1.NP v centru. Nová okna a kuchyně, pokoj s krbem,
v koupelně vana i sprcha. Pokoje průchozí. Možnost užívat
část půdy a zahrady. ENB G
č. 1358
Cena: 1 799 000,- Kč

www.exwood.cz
dopravu zajistíme

603 425 677
ŘÁDKOVÁ
INZERCE
Řádkovou inzerci lze objednat
na www.novinyeso.cz

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

Různé
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. 604
243 579, email p.mencik@centrum.cz

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

P R OV OZ NÍ

E LE KT R I K Á Ř

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

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

Práce je organizována ve dvousměnném režimu
od 6:00 do 14:00 a od 14:00 do 22:00 hod. Do
budoucna je možná i práce v nepřetržitém provozu.

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

Kontakt: Sedláček Martin, tel.: 776 643 718

z Přenechám zavedený obchod
dámského prádla na náměstí Míru 50
ve Svitavách (stará radnice). Kontakt:
Danuše Čermáková, Mob.: 737 415 181
z Neřešte přechod na DVB-T2. Namontujeme Vám satelit na 2 televize jen
za 300 Kč! Tel: 778 527 899, www.satelitnidotace.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

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

W

W

W .

F

I

Nástup možný ihned.
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
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z Brandýs nad Orlicí - prodej vily se 3 byty a zahradou 1 032 m2. Určeno ke kompletní rekonstrukci. Vhodné
pro bydlení, sídlo firmy, penzion, apod. Malebné prostředí
lázeňského městečka. ENB G.
č. 1345
Cena: 2 350 000 Kč

z Březová nad Svitavou - prodej ŘRD v rekonstrukci na náměstí, s menší zahradou směřující k řece.
Ideální k podnikání s bydlením. ENB G.
č. 1240
Cena: 875 000,- Kč

Prodáváte nemovitost?
Kolektiv CONSULT VK Litomyšl s.r.o.
je tu pro Vás.

z Litomyšl – pronájem nebytových prostor 51 m2
v centru města s letním posezením. Hlavní část s barem
20 m2, zadní salonek, 2xsoc.zařízení, kancelář a sklad
s příslušenstvím. Kompletní vybavení k dispozici. ENB G
č. 1396
Cena: 11 000,- Kč/měsíc

Nabídka bydlení
pro Litomyšl:
z Unikátní rodinný domek 4+1 s velkou zahradou, 7 min.
od náměstí. Pozemky celkem 1380 m2. ENB G
č. 1413
Informace pouze osobně
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 Litomyšl - prodej RD s obchodními prostory
v přízemí, atraktivní bytovou jednotkou 5+kk v II. NP,
uzavřeným dvorkem, garáží, kůlnami a zahradou o výměře
607 m2, v zajímavé lokalitě nedaleko centra. ENB G
č. 1246
Cena: informace v RK

www.consultvk.cz

Vykrmená Vykrmené

KUŘATA HUSY
prodej
pomalu rostoucí

prodej od 10. září

od 2.října

Objednejte prosím na

tel.: 603 792 036

Stráník, Horní Újezd u Litomyšle
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.

Kancelář
náměstí Míru 137/78,
Svitavy

Zažijte s námi fascinující svět automotive!

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

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:
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 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

1. Prodej bytu 5 + 1 v bytovém domě na ulici Tyršova v
Moravské Třebové o podlahové ploše 110 m2, v prvním
nadzemním podlaží, kde byly použity kvalitní přírodní
materiály – dřevěné podlahy, masivní dveře i obložky,
obklady stěn v kuchyni i předsíni. Byt má nové rozvody, vytápění je plynovým kotlem, kachlovými kamny či
krbovou vložkou s výměníkem. Vnitřní izolace pokojů
zaručuje nízké náklady na topení. V jednom z pokojů
je funkční infra sauna. Bytový dům je obklopen zahrádkou, kterou je možné též využít k pěstování zeleniny či
klidnému odpočinku ve stínu zeleně. K bytu dále náleží
velké sklepní prostory o celkové ploše 47 m2, které jsou
rozděleny na pět samostatných prostor s další možností
využití. Část sklepení je nyní využívána k uložení dřeva.
V případě zájmu je možné přikoupit garáž u domu.
z Cena: 2.980.000 Kč včetně provize

2. Pronájem reprezentativních prostor v Poličce na
Družstevní ulici - strategické místo, nízké vstupní náklady, vzhledem k velikosti a členitosti pronajímaného
prostoru lze skloubit několik činností najednou. Ideální
pro rehabilitace, masáže, kosmetické služby, provoz
sauny, obchodní prostory či cukrárnu s venkovním
posezením. Výhodou jsou parkovací plochy u domu.
K dispozici ihned. Hlavní sál má plochu 52 m2, další
místnosti včetně sociálního zázemí pak 13 m2 , 5 m2,
19 m2, 19 m2. Cena nájmu (bez přístrojů) 10.000 Kč
+ energie (cca 3.000 Kč/měsíc).
z Cena je uvedena bez provize pro RK ve výši
10.000 Kč + DPH.

Celá nabídka na https://www.ﬁncentrumreality.com/jaroslava.simkova/

Mobil: 603 247 527

přijme

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

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

Máte šikovné ruce a chcete stálou práci?
Jsme ryze česká ﬁrma PHATEC s.r.o. a zabýváme se vývojem a výrobou
vlastních strojů pro výrobce převážně technických textilií. Naším cílem
je ulehčovat lidem práci a zvyšovat bezpečnost ve výrobních provozech.
Protože máme hodně práce, hledáme šikovné a aktivní kolegy, kteří by
nám s tím pomohli:

MECHANIK
» Dokážete číst výkresovou dokumentaci?
» Pracujete rádi se stroji a dokážete si leccos opravit?
» Umíte se rychle rozhodovat a samostatně nacházet
řešení?
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!

ASISTENT/KA LOGISTIKY

Pokud si vás vybereme, budete se podílet na výrobě špičkových strojů
a získáte respekt a uznání u svých kolegů, kteří vás budou vnímat jako
nepostradatelnou součást týmu.

závod Moravská Třebová
VAŠE KVALIFIKACE:
z VŠ obor logistiky, popř. SŠ s minimálně roční praxí
na logistice či controllingu
z velmi dobrá znalost MS Excelu, samostatná příprava
tabulek, analýz, grafů, prezentací v PowerPointu
z velmi dobrá znalost anglického nebo německého jazyka
z analytické schopnosti, kreativita, vytrvalost

Vaším denním chlebem bude:
» montáž námi vyvinutých strojů podle
výkresové dokumentace,
» servis našich strojů u zákazníků,
» drobné zámečnické práce,
» komunikace s ostatními členy týmu.

NÁPLŇ PRÁCE:
z příprava a zpracování výstupů klíčových ukazatelů logistiky
z vyhodnocování dodávek materiálů a surovin
z vyhodnocování kázně dodavatelů, termíny dodávek
z kontrola a vyhodnocení obrátky a stavu nepotřebných zásob
z sledování průběhu stanovených opatření, urgence
z příprava podkladů pro jednání s dodavateli
z vyhodnocování potřeby a dostupnosti obalů
z analýza využití skladových ploch
z další analýzy a práce zadané vedoucím logistiky

Těšit se můžete na práci v čistém moderním prostředí nové haly. Budete
se moci pyšnit tím, že pracujete pro ryze českou rodinnou ﬁrmu, která si
váží loajálních pracovníků. Za poctivě odvedenou práci vás náležitě
odměníme.
Zaujalo vás to? Pak nám zavolejte na tel. č. 604 168 199, nebo zašlete
životopis na adresu naší společnosti k rukám Ing. Michaely Havelkové
nebo e-mailem na havelkova@phatec.com.
PHATEC s.r.o., Svitavská 1256, 570 01 Litomyšl

NAŠE NABÍDKA:
z motivující ﬁnanční ohodnocení z 13. mzda z 5 týdnů dovolené + možnost 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 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

Výzva pro strojní konstruktéry, kteří chtějí
tvořit nové věci
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

Jsme ryze česká ﬁrma PHATEC s.r.o. a vyvíjíme vlastní jednoúčelové
stroje pro výrobce převážně technických textilií. V současné době
hledáme schopné a výkonné kolegy na pozici

KONSTRUKTÉR

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

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 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

» Dokážete samostatně nacházet řešení?
» Baví vás tvořit nové věci?
» Jsou za vámi vidět pracovní výsledky, které si
můžeme ověřit?
Pokud jste na výše uvedené otázky odpověděli
kladně, pak možná hledáme právě vás!
Výsledkem vaší práce bude:
» technické řešení nového stroje,
» kompletní výkresová dokumentace.

Zaujala vás tato nabídka?
Pak nám zavolejte na tel. č. 604 168 199, nebo zašlete životopis
na adresu naší společnosti k rukám
Ing. Michaely Havelkové či e-mailem na havelkova@phatec.com.
PHATEC s.r.o., Svitavská 1256, 570 01 Litomyšl

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
závody Moravská Třebová a Jevíčko
Nástupní mzda včetně příplatků
134 Kč/hod/Brutto pro třísměnný provoz
148 Kč/hod/Brutto pro nepřetržitý provoz
Dále se můžete těšit na:
z 7,5 hodinovou pracovní dobu
z 13. mzdu ve výši 100% měsíční mzdy
z pravidelné navyšování mezd
z 5 týdnu dovolené
z příspěvek na dopravu dle vzdálenosti až 18 900 Kč/rok
z příspěvek na stravování a ﬁremní kantýnu

z bezúročnou ﬁremní půjčku na bytové účely až 100 000 Kč
z příspěvek na penzijní připojištění 6 000 Kč/rok
z příspěvek k narození dítěte 1 500 - 3 000 Kč
+ 1 den dovolené navíc
z příspěvek ke svatbě 3 000 - 8 000 Kč
+ 1 den dovolené navíc
z ﬁremní akce

V případě zájmu o práci v Moravské Třebové 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
V případě zájmu o práci v Jevíčku kontaktujte:
REHAU Automotive, s.r.o., personální oddělení, Biskupická 781, Jevíčko
Ing. Zuzana Štěpánková, e-mail: zuzana.stepankova@rehau.com, tel. 461 355 329 / 465 357 324

Mlékárna Miltra Městečko Trnávka

přijme do své provozovny zaměstnance na pozice:

Údržbář – elektrikář
vyučení v oboru elektro, platná vyhl. 50/1978 Sb.

Údržbář – zámečník
svářečský průkaz – metoda TIG, práce na soustruhu a frézce

Pracovník do výrobny sýrů
zdravotní průkaz, základní vzdělání, fyzická zdatnost

Laborant/-ka
SŠ vzdělání

Elektromechanik
min. ukončené SŠ vzdělání, praxe v oboru
Nabízíme práci v zajímavém a moderním prostředí, zaměstnanecké slevy, jednosměnný
provoz, smlouvu na dobu neurčitou, motivační příspěvky.

Kontakt: vyroubal@mlekarnamiltra.cz, Mob.: 734 410 025
www.mlekarnamiltra.cz

Kontaktujte naše
obchodní zástupce

Okamžitá hotovost
do Vašich rukou od našich
obchodních zástupců.
z ten den, z pohodlí Vašeho domova.
Stačí prozvonit.
z od 4.000 do 50.000 Kč
z pro zaměstnance, OSVČ, starobní a invalidní
důchodce, MD i občany pobírající soc. dávky.
z pouze OP a doklad o příjmu

z Svitavy a okolí
tel.: 732 204 498,
773 003 028
z Březová nad Svitavou,
Radiměř, Pohledy a okolí
tel.: 605 408 716,
773 003 028
z Polička a okolí
tel.: 737 714 334,
608 227 745
z Sebranice, Lubná,
H. a D. Újezd, Osík,
Pohodlí, Vidlatá Seč a okolí
tel.: 608 227 745
z Svitavy,
Březová nad Svitavou,
Litomyšl
tel. 604 643 627
z Ústí nad Orlicí a okolí
tel.: 737 666 786

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

Pronajmeme zavedenou

HOSPŮDKU S VINOTÉKOU
v Moravské Třebové na Brněnské ulici.
Součástí je zahrada s posezením a altánem pro kapelu, udírnou a grilem.
Pronájem za rozumnou cenu z důvodu věku.
Máme zájem na zachování ducha hospůdky.

Bližší informace při osobním jednání. Telefon: 603 295 967

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

AKČNÍ CENY
MOTOCYKLŮ

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

vypisuje výběrové řízení na pozice:

Operátor ve výrobě
Seřizovač
Údržbář forem
Manipulant
Operátor ve výrobě – lakýrník
Směnový mistr
Quality Engineer
Co Vám nabízíme?
z Individuální přístup k zaměstnancům z Prémie závislé na docházce
z Prémie závislé na výsledcích společnosti z Jazykové kurzy pro určité pozie
z Dotované stravování formou stravenek z Flexi passy pro určité pozice
z Příplatky za přesčasy 25% - 100%, odpolední směna – 10,- Kč/hod.,
noční směna – 20% z prům. hod. výdělku z Firemní vzdělávání z Dovolená 22 dní
z Zvýhodněné telefonní tarify pro všechny zaměstnance a jejich rodinu
z Program: „Doporuč nového kolegu“ odměna 3000,-, 5000,-, až 10 000,- dle obsazené pozice

NOVINKA! 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:
778 110 888

Skútry
a motocykly
od 16.990 Kč

DUKE 125 RC

105.990 Kč
Uvedené ceny jsou včetně DPH

!POZOR!

JNĚ MOŽNOST

V NAŠÍ PRODE

ZAPŮJČENÍ

ů
Střešních box
a nosičů kol

Těšíme se na Vás.

ší prodejně.

skytneme přímo v na

Více info Vám rádi po

SERVIS
A PNEUSERVIS
TEL.: 461 531 740,
603 449 209

Prodej
náhradních dílů
na všechny
typy vozů
za výhodné ceny

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

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

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

Možnost i brigádně, 250 Kč/hod.
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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