
září 2018/2  ročník XXII č.14  vychází od 15.9.2018
PRO MĚSTA SVITAVY, LITOMYŠL, POLIČKA, MORAVSKÁ TŘEBOVÁ, ÚSTÍ NAD ORLICÍ, 
ČESKÁ TŘEBOVÁ, LANŠKROUN, JEVÍČKO, JAROMĚŘICE A VELKÉ OPATOVICE
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Přijmeme 

 ŠVADLENY 
do jednosměnného provozu 

 BRIGÁDNICE 
na úklid a žehlení 

- celoročně. 
Provozovna M. Třebová. 

Kontakt 737 146 616
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)

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

VÝKUP PADANÝCH JABLEKVÝKUP PADANÝCH JABLEK
a sběr jablek pro pěstitelský destilát 

„Sudličkova PÁLENICE“  

výkupní místavýkupní místa
SvitavySvitavy, Olomoucká (bývalé Jatka), 

středa 16 - 18 hod. a sobota 8 - 10 hod.
LanškrounLanškroun, Luková u fotbal. hřiště, 

středa a neděle 16 - 17:30 hod.
Březová n. Sv.Březová n. Sv., Sluneční údolí 17, 

pondělí a čtvrtek 16 - 17:30 hod.
Sudličkova Lhota u ChocněSudličkova Lhota u Chocně, Pálenice, 

po, st, pá 14 - 18 hod., so 9 -12 hod.
Hradec n. Sv.Hradec n. Sv. 427427, 

pondělí 17 - 19 hod.
Hrobice LihovarHrobice 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,PAVLAS JAKUB, tel. 603 978 087 tel. 603 978 087

ŘIDIČ - SKLADNÍK
sklad Svitavy

Pracovní náplň:
 rozvoz zboží nákladním automobilem  skladování a prodej hutního materiálu

 dělení materiálu určenými prostředky  obsluha VZV
Požadujeme:

 zodpovědnost, pracovitost, samostatnost  platné oprávnění k obsluze VZV
 platné řidičské oprávnění skupiny B a C

Nabízíme:
  zaměstnání na hlavní pracovní poměr  práci v jednosměnném provozu

 mzda po zapracování od 120,- Kč/h  příspěvek na stravování
 sleva na fi remní služby, zboží a výrobky
 nástup možný ihned nebo dle dohody

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

VÝROBNÍ / MONTÁŽNÍ DĚLNÍCI
závody Moravská Třebová a Jevíčko

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. 725 817 177

Nástupní mzda včetně příplatků
134 Kč/hod/Brutto pro třísměnný provoz
148 Kč/hod/Brutto pro nepřetržitý provoz
Dále se můžete těšit na:

 7,5 hodinovou pracovní dobu
 13. mzdu 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

 bezúročnou fi remní půjčku 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



Výzva pro strojní konstruktéry, kteří chtějí 
tvořit nové věci

KONSTRUKTÉR

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

» 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

Máte šikovné ruce a chcete stálou práci?

MECHANIK

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:

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

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

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. 

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

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

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. 725 817 177, www.rehau.cz

VAŠE KVALIFIKACE:
 SŠ vzdělání elektromechanického zaměření (mechatronik,

    automatizace, mechanik elektronik, automatizační technika, apod.)
 znalost a zkouška vyhlášky 50/1978 Sb., § 6
 pokročilé znalosti a zkušenosti v oblasti strojírenství 

    a automatizace výhodou
 znalost pneumatiky, hydrauliky výhodou
 znalost AJ nebo NJ na komunikativní úrovni 

    (spolupráce na mezinárodních projektech)
 samostatnost při práci, systematický způsob práce
 zodpovědnost, spolehlivost
 týmová spolupráce

NAŠE NABÍDKA:
 motivující fi nanční ohodnocení  13. mzda  5 týdnů dovolené + možnost čerpání 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: 
 montáž a instalace komponentů a sestav 

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

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

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. 725 817 177, www.rehau.cz

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

NAŠE NABÍDKA:
 motivující fi nanční ohodnocení  13. mzda  5 týdnů dovolené + možnost čerpání 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: 
 vývoj a optimalizace montážních procesů
 vytváření technické předkalkulace
 implementace montážních procesů během náběhu výroby
 spolupráce s centrálou fi rmy REHAU při výběru dodavatelů
 zodpovědnost za výrobní proces 

    a za dosažení cílů při náběhu výroby
 spravování rozpočtových nákladů na svěřených projektech
 podpora u auditů a při zlepšování výrobních procesů



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

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

Máte ambice prosadit se v oblasti 
automatizace strojů?

ELEKTROTECHNIK

»  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

- VÁŠ PARTNER V POJIŠTĚNÍ -

Pojištění pro občany, 
fi rmy, 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

ŘÁDKOVÁ
INZERCE
Řádkovou inzerci lze objednat 

na www.novinyeso.cz

 
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

NOVINKA: 

Poslední 1 volný řadový 
rodinný dům 4 + kk    

na ulici Josefa Kainara 

ve Svitavách - začátek Vějíře

Výstavba přízemních řadových rodinných domů se zahradou 
v lokalitě “Na Vějíři“ na ulici Josefa Kainara ve Svitavách, 

k.ú. Čtyřicet Lánů. 
Zástavba je tvořena 7 přízemními řadovými domy.

Dům je postaven z tvárnic YTONG YQ Lambda 37,5, 
vnitřní příčky jsou také z tvárnic YTONG, strop panelový.

Energetická třída B.
Vytápění a ohřev teplé vody-tepelné čerpadlo.

Velikost domu 4+kk-výměra cca 95 m2.
Zahrada má výměru 220 m2 

(uváděno bez zastavěné plochy a předzahrádky). 
Cena je v dodávce na klíč, včetně pozemku, bez kuchyňské linky 

(cena mimo jiné už obsahuje podlahové krytiny, 
inter. dveře, výmalbu atd.)

Výstavba byla již zahájena, termín dokončení je 30.4.2019.

Kontaktní osoba Ing. Patrik Čermák, tel. 603 578 278

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

 Letohrad – prodej užív práv k DB panel. 1+1 
ve II. NP. Kuchyň, pokoj, koupelna s WC, předsíň, podlah.
plocha 35,60 m2, v pův.stavu , určený ke kompletní rekon-
strukci . Příjemné místo a okolí k bydlení. 
č. 1419  Cena:  949 000,- Kč

 Osík u Litomyšle - prodej stavení 2+1 se zahra-
dou 289 m2. Určeno ke kompletní rekonstrukci. Možnost 
dokoupení zaplocených obecních pozemků o výměře cca 
200 m2. Výhodná poloha u Litomyšle. ENB G.
č. 1293     Cena k jednání: 890 000,- Kč 

 Mikuleč u Svitav – prodej rekonstruovaného 
domu v klidné části obce. Přízemí 1+1 s komorou, v podkroví 
2 pokoje a půda, soc. zázemí v obou podlažích. Garáž, terasa, 
zahrada (762 m2), pozemky celkem: 896 m2. ENB C/ 138
č. 1409        Cena: Informace v RK

 Trstěnice (okr. SY) – prodej pozemku ke stavbě 
RD,o výměře 1 169 m2 a 61 m2. Veškeré sítě se nacházejí 
v těsné blízkosti hranice pozemku. 
č. 1416  Cena: informace v RK

Nabídka bydlení pro Litomyšl:
 Unikátní rodinný domek 4+1 s velkou zahradou                   

7 min. od náměstí. Pozemky celkem 1380 m2. ENB G 
č. 1413          Informace pouze osobně

 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

 Litomyšl – prodej bytu 4+kk s lodžií, os. vlast-
nictví, 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

 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

Prodáváte nemovitost?
Kolektiv CONSULT VK Litomyšl s.r.o. 

je tu pro Vás.
Aktuálně  PRO NAŠE KLIENTY HLEDÁME:

MENŠÍ BYTY (1+1, 2+1) v Litomyšli   

 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

www.consultvk.cz

VÝBĚR PRO REGION: 

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

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

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

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. 

Nástup možný ihned.

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 

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

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

Dále hledáme také vhodné kandidáty na 
pozice 

O B S L U H A  V Ý R O B N Í C H  L I N E K 

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

P R O V O Z N Í  E L E K T R I K Á Ř

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

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

Různé 
 Prodej jehlič. paliva. Cena 800 Kč/m3. 

Hradec n. Svit., Tel.: 737 702 763
 Renovace koupelnových van akry-

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

 KOUPÍM STARÝ DŘEVĚNÝ NÁ-
BYTEK 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 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

 Přenechám zavedený obchod 
dámského prádla na náměstí Míru 50 
ve Svitavách (stará radnice). Kontakt:  
Danuše Čermáková, Mob.: 737 415 181

 Prodám kachlový sporák na pevná 
paliva, plně funkční, s troubou, zadní 
vývod, cena dohodou. Tel. 724 553 810

 Prodám moto Aprilia Pegaso 650, 
rok výroby 2003, najeto 7430 km, pravi-
delně udržovaná, po technické kontrole 
08/2018. Příslušenství: modrý kufr, cena 
dohodou. Tel. 602 351 480

 Thuje Smaragd nejlepší na živý plot. 
www.smaragd-thuje.cz tel. 608 320 427

Byty, nemovitosti, 

pronájem 
 Pro mého klienta hledám stavební 

pozemek do 900 m2 v České Třebové 
nebo širokém okolí. Volejte 603 247 527.

 Pro starší manželský pár hledám 
přízemní RD v MT a okolí, nebo přízem-
ní byt. Volejte: 603 247 527.

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

 Lékař s rodinou hledá RD ve Svita-
vách pro účely bydlení i provozu ordina-
ce. Děkuji za nabídky. Tel.: 603 512 030

NEŘEŠTE PŘECHOD NA DVB-T2. 
NAMONTUJEME VÁM SATELIT 
na 2 televize jen za 300 Kč! 
Tel: 778 527 899 www.satelitnidotace.cz

RENOVACE
PODLAH

- broušení starých parket + lakování
- broušení prken. podlah

Kontakt: Sedláček Martin, tel.: 776 643 718
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ALEMA
Lanškroun a.s.

             Brněnská 17 
Moravská Třebová

CNC FRÉZAŘE

PRACOVNÍKY PRO PROFESE 
TŘÍSKOVÉHO OBRÁBĚNÍ

Benefity: 
 1 týden dovolené navíc  příspěvek na stravování 

 8 hodinové pracovní směny  profesní růst 
 zázemí stabilní české společnosti  odpovídající platové ohodnocení  

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

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  

Pro divizi Lisovna kovů v Moravské Třebové přijmeme:

Pro divizi Nástrojárna v Moravské Třebové přijmeme:  

Profesní životopisy zasílejte na e-mail: 
martin.skalicky@alema.cz, Martin Skalický, tel.: 777 117 876  

Profesní životopisy zasílejte na e-mail: 
jiri.mirejovsky@alema.cz, Ing. Jiří Miřejovský, tel.: 727 837 814  

OPERÁTORKU VSTŘIKOVACÍCH LISŮ

OPERÁTORKU LISU

Požadujeme:
 komunikativnost a flexibilitu  samostatnost  ochotu učit se novým věcem

Požadujeme:
 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 Vstřikolisovna plastů v Moravské Třebové přijmeme:

Plný úvazek, třísměnný provoz.

Plný úvazek, dvousměnný provoz, nástup ihned.

SKLADNÍKA

Požadujeme:
 vyučení  samostatnost  základní znalost práce na pc  fyzickou zdatnost 

Plný úvazek, třísměnný provoz, nástup ihned.

polínka různé délky
jehličnaté od 1.200 Kč/sypaný m3

listnaté od 1.300 Kč/sypaný m3

AKCE NA ZBYTKY Z VÝROBY: 
při odběru min. 3 palet 

cena 1050,- Kč za bednu
akce platí do vyprodání zásob

PALIVOVÉPALIVOVÉ
DŘEVODŘEVO

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

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 pod-
lahy, masivní dveře i obložky, obklady stěn v ku-
chyni i předsíni. Byt má nové rozvody, vytápění je 
plynovým kotlem, kachlovými kamny či krbovou 
vložkou s výměníkem. Vnitřní izolace pokojů za-
ručuje nízké náklady na topení. V jednom z poko-
jů 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 celko-
vé ploše 47 m2, které jsou rozděleny na pět sa-
mostatných prostor s další možností využití. Část 
sklepení je nyní využívána k uložení dřeva. V pří-
padě zájmu je možné přikoupit garáž u domu. 

 Cena: 2.980.000 Kč včetně provize

2. Pronájem reprezentativních prostor v Polič-
ce na Družstevní ulici - strategické místo, nízké 
vstupní náklady, vzhledem k velikosti a členitosti 
pronajímaného prostoru lze skloubit několik čin-
ností najednou. Ideální pro rehabilitace, masáže, 
kosmetické služby, provoz sauny, obchodní pro-
story či cukrárnu s venkovním posezením. Výho-
dou 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). 

 Cena je uvedena bez provize pro RK ve výši 
10.000 Kč + DPH.

Kancelář 
náměstí Míru 137/78, 

Svitavy

Celá nabídka na https://www.fi ncentrumreality.com/jaroslava.simkova/

Mobil: 603 247 527

NABÍZÍME VOLNÉ POZICE 
V OBOU NAŠICH ZÁVODECH


