Úřad práce ČR - kontaktní pracoviště Svitavy

Nabídka volných míst, podle CZ-ISCO abecedně
Míst Mzda

PP vztah

BARMAN/KA

Směnnost

Základní + praktická škola

Barmani (51321)

3

118 - 170 Kč

Komu se hlásit:
Místo v. práce:

PP plný, 40,00 h/týd.
Nepřetržitý provoz
15.6.2022 - neurčito
GDS Sylwia s.r.o.
Identifikace: SYA239522U
Čs. armády č.p. 93/16, Město, 571 01 Moravská Třebová 1, Rakaš Dominik, tel: 602104537, email:
milan.sylwa@seznam.cz
náměstí Míru č.p. 78/7, Město, 568 02 Svitavy 2
Poznámka: NÁPLŇ PRÁCE: obsluha baru
POŽADAVKY: příjemná komunikace s lidmi, spolehlivost, odpovědnost, nástup možný ihned
KONTAKT: osobně, telefonicky nepřetržitě

BRUSIČ

Střední odborné (vyučen)

Brusiči nástrojů a kovů (72241)

1

25000 - 32000 Kč PP plný, 40,00 h/týd.
Jednosměnný provoz
13.6.2022 - neurčito
Poličské strojírny a.s.
Identifikace: SYA236580U
Bořiny č.p. 1145, Horní Předměstí, 572 01 Polička, Andrlíková Božena, tel: 461 751 487, email:
kariera@pos.cz
Poznámka: NÁPLŇ PRÁCE: brusičské práce na plocho a na kulato
POŽADAVKY: vyučen ve strojírenském oboru
NABÍZÍME: 5 týdnů dovolené za rok, závodní stravování (vlastní kuchyň), příspěvek na penzijní připojištění
po roce zaměstnání, výhodný telefonní tarif i pro rodinné příslušníky po uplynutí zkušební doby, 2 sick
days, pracovní poměr s výhledem na dobu neurčitou
KONTAKT: V případě zájmu zasílejte životopisy na uvedenou e-mail adresu nebo předem telefonicky (v
pracovní dny od 6-14 hod) dohodněte osobní návštěvu

BRUSIČ

Nižší střední odborné

Brusiči nástrojů a kovů (72241)

2

20000 - 26000 Kč PP plný
Jednosměnný provoz
1.7.2022 - neurčito
TOS Svitavy,a.s.
Identifikace: SYA237937U
Říční č.p. 2269/1d, Předměstí, 568 02 Svitavy 2, Chládková Jolana Ing., tel: 461 563 114, email:
chladkova@tos.cz
Poznámka: POŽADAVKY: vzdělání ve strojírenském oboru, praxe 3 roky, zodpovědnost a samostatnost, vysoké
pracovní nasazení, znalost technických výkresů
NABÍZÍME: příspěvek na podnikové stravování, penzijní připojištění, 25 dnů dovolené, docházkový bonus
měsíční/roční, profesní růst, poukázky na volný čas a další firemní benefity
KONTAKT: osobně 7-14 hod (po-pá), telefonicky

ČÍŠNÍK/SERVÍRKA

Základní + praktická škola

Číšníci a servírky (51310)

1

120 Kč

PP plný, DPP, DPČ
Turnusové služby
1.6.2022 - neurčito
Edvard Portlík
Identifikace: SYA236180U
Tyršova č.p. 275, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl, Portlík Edvard, tel: 736 540 485
Poznámka: NABÍZÍME: po dohodě lze dohodnout pracovní poměr od pondělí - pátku, uvítáme i brigádníky na
ZKRÁCENÝ ÚVAZEK, nástup de dohody
KONTAKT: telefonicky (8-16h)
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Úřad práce ČR - kontaktní pracoviště Svitavy
Míst Mzda

Nabídka volných míst, podle CZ-ISCO abecedně

PP vztah

ČÍŠNÍK/SERVÍRKA

Směnnost

Střední odborné (vyučen)

Číšníci a servírky (51310)

30000 - 35000 Kč PP plný, 40,00 h/týd.
Turnusové služby
1.6.2022 - neurčito
J&FO s.r.o.
Identifikace: SYA238858U
Komu se hlásit: Hrubčická č.p. 219, 798 12 Kralice na Hané, Ožanová Jana, tel: 773 653 804, email: info@uzbehlika.cz
Místo v. práce: Čistá č.p. 396, 569 56 Čistá u Litomyšle
2

Poznámka: NABÍZÍME: benefity, pravidelné školení a vzdělávání, vhodné i pro anglicky hovořící zájemce
KONTAKT: telefonicky

ČÍŠNÍK/SERVÍRKA

Základní + praktická škola

Číšníci a servírky (51310)

1

25000 Kč

PP plný, PP zkrácený, DPP, DPČ, 30,00 h/týd.
Turnusové služby
15.6.2022 - neurčito
GOLDWIN s.r.o. - Svitavy ul. Revoluční
Identifikace: SYA230687U
Revoluční č.p. 352/1a, Lačnov, 568 02 Svitavy 2, Šplouchalová Dana, tel: 605251226, email:
danasplouchalova@seznam.cz
Poznámka: POŽADAVKY: uvítáme i brigádníky nebo pracovníky na dohodu nebo zkrácený PP - výše úvazku dle
dohody
NABÍZÍME: nástup možný ihned

ČÍŠNÍK/SERVÍRKA

Základní + praktická škola

Číšníci a servírky (51310)

1

20000 - 23000 Kč PP plný, DPP, DPČ
Turnusové služby
1.7.2022 - neurčito
BAWORK s.r.o.
Identifikace: SYA239079U
Hálkova č.p. 2138/10, Předměstí, 568 02 Svitavy 2, Báča Jindřich, tel: 605 261 129, email:
henryba@seznam.cz
Poznámka: POŽADAVKY: praxe vítána, nástup možný ihned, uvítáme i brigádníky!!!
KONTAKT: telefonicky po-pá 8-17 hod

ČÍŠNÍK/SERVÍRKA

Střední odborné (vyučen)

Číšníci a servírky (51310)

20000 - 25000 Kč PP plný
Pružná pracovní doba
1.9.2022 - neurčito
H&R Gastro poradenství s.r.o.
Identifikace: SYA239917U
Komu se hlásit: Štupartská č.p. 598/6, Staré Město, 110 00 Praha 1, Blaha Aleš Ing., email: blaha@hrgastro.cz
Místo v. práce: Dvorní č.p. 1678/15, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová 1
2

Poznámka: NÁPLŇ PRÁCE: Číšník/servírka v bistru Na cestě
NABÍZÍME: zvláštní prémie, příspěvek na ubytování
KONTAKT: e-mailem
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Úřad práce ČR - kontaktní pracoviště Svitavy
Míst Mzda

Nabídka volných míst, podle CZ-ISCO abecedně

PP vztah

SERVÍRKA, ČÍŠNÍK

Směnnost

Základní + praktická škola

Číšníci a servírky (51310)

1

19700 Kč

PP plný, 40,00 h/týd.
Dvousměnný provoz
15.6.2022 - neurčito
Mgr. Jitka Bobková - Litomyšl
Identifikace: SYA239779U
Vodní valy č.p. 162, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl, Bobková Jitka Mgr., tel: 608 441 118, email:
bobocafe@email.cz
Poznámka: NÁPLŇ PRÁCE: jedná se o obsluhu hostů v kavárně, většinou odpolední směny od 11.00 – 19:30 hod,
každý druhý víkend je pracovní, v týdnu jsou vždy dva dny po sobě volné
NABÍZÍME: stravenkovné v plné výši, měsíční odměny dle tržeb
KONTAKT: osobně v místě provozovny 8:00 – 15:00 hod

SERVÍRKA/ČÍŠNÍK

Střední odborné (vyučen)

Číšníci a servírky (51310)

1

23000 Kč

PP plný
Jednosměnný provoz
1.7.2022 - neurčito
Otto Mašláň - Restaurace Zubr
Identifikace: SYA235257U
Pražská č.p. 681/1, Předměstí, 568 02 Svitavy 2, Mašláň Otto, tel: 603 819 687, email:
maslanotto@seznam.cz
Poznámka: KONTAKT: osobně, e-mailem, telefonicky

DĚLNÍK/CE V OBLASTI VÝSTAVBY A ÚDRŽBY BUDOV - POMOCNÉ
PRÁCE

Základní + praktická škola

Dělníci v oblasti výstavby a údržby budov (93130)

2

24000 Kč

PP plný, DPP, 40,00 h/týd.
Pružná pracovní doba
21.6.2022 - neurčito
RETRO STAV s.r.o.
Identifikace: SYA239945U
Nová Ves u Litomyšle č.p. 31, 570 01 Litomyšl, Němcová Petra, tel: 776 256 557, email: j.pett@seznam.cz
Poznámka: POŽADAVKY: nevyžadujeme praxi, uvítáme i brigádníky.
NABÍZÍME: pracovní doba dle dohody (lze si napracovat hodiny o víkendu a mít v týdnu volno), konečná
výše mzdy dle pracovních zkušeností a případné praxe. Příspěvek na dopravu, služební auto, stravenky.
NÁSTUP MOŽNÝ IHNED!
KONTAKT: telefonicky, e-mailem

POMOCNÝ STAVEBNÍ DĚLNÍK/CE

Základní + praktická škola

Dělníci v oblasti výstavby a údržby budov (93130)

3

16200 - 17900 Kč PP plný
Jednosměnný provoz
1.7.2022 - neurčito
Poličská stavební s.r.o.
Identifikace: SYA237922U
Střítež č.p. 1, 572 01 Polička, Kučerová Jindřiška, email: firma.kucerova@seznam.cz
Poznámka: POŽADAVKY: spolehlivost, chuť do práce, manuální zručnost. Vítáme zkušenost s prací ve stavebnictví
NABÍZÍME: ubytování je zajištěno po dobu trvání pracovního poměru
KONTAKT: e-mailem, osobně v sídle firmy od 7-15 hod
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Úřad práce ČR - kontaktní pracoviště Svitavy
Míst Mzda

Nabídka volných míst, podle CZ-ISCO abecedně

PP vztah

STAVEBNÍ A MONTÁŽNÍ DĚLNÍK/CE

Směnnost

Základní + praktická škola

Dělníci v oblasti výstavby a údržby budov (93130)

7

16200 - 17900 Kč PP plný
Jednosměnný provoz
1.7.2022 - neurčito
Poličská stavební s.r.o.
Identifikace: SYA237923U
Střítež č.p. 1, 572 01 Polička, Kučerová Jindřiška, email: firma.kucerova@seznam.cz
Poznámka: POŽADAVKY: spolehlivost, chuť do práce, manuální zručnost. Vítáme zkušenost s prací ve stavebnictví
NABÍZÍME: ubytování je zajištěno po dobu trvání pracovního poměru
KONTAKT: e-mailem, osobně v sídle firmy od 7-15 hod

STAVEBNÍ DĚLNÍK/CE

Základní + praktická škola

Dělníci v oblasti výstavby a údržby inženýrských děl (93123)

22000 - 28000 Kč PP plný
Jednosměnný provoz
1.5.2022 - 30.4.2023
Skanska a.s.
Identifikace: SYA239350U
Komu se hlásit: Křižíkova č.p. 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 86, Hříbalová Zuzana, tel: 731 122 329, email:
job@skanska.cz
Místo v. práce: Litomyšl
1

Poznámka: NÁPLŇ PRÁCE: Závod Inženýrské stavitelství Čechy hledá do svého týmu novou posilu na pozici Stavební dělník. Stavební práce v dopravním stavitelství spojené s výstavbou komunikací, parkovišť,
zpevněných ploch apod.
POŽADAVKY: Hledáme právě vás, pokud: Jste vyučení v jakémkoliv učebním oboru (výhodou zedník,
tesař), máte praxi alespoň s občasnou obsluhou stavebních strojů (kolový smykový nakladač, pásové
rypadlo). Vaší výhodou je pokud vlastníte řidičský průkaz sk. B a strojnický průkaz.
NABÍZÍME: Stabilní práci v mezinárodní společnosti, denní příspěvek na stravné ve výši 66Kč za
odpracovanou směnu, 25 dní dovolené + 2 dny placeného volna navíc, v případě zimní odstávky 5 dní
zimní dovolené navíc, příspěvek na penzijní připojištění nebo životní pojištění až 1.100,-Kč, flexi passy v
hodnotě 1.500,-Kč, zaměstnanecký akciový program Seop, vzdělávání, rozvoj a talentové programy pro
zaměstnance, slevy na firemní produkty, Multisport karta za 350,-Kč, zlevněné volání u T-mobile a další
zvýhodněné nabídky partnerů
KONTAKT: e-mailem, telefonicky všední dny 10-12 hod a 13-5 hod

AUTOELEKTRIKÁŘ - ELEKTROMECHANICI ELEKTR. ZAŘÍZENÍ V
DOPRAVNÍCH PROSTŘEDCÍCH

Nižší střední odborné

Elektromechanici elektrických zařízení v dopravních prostředcích (74122)

1

17970 Kč

PP plný, 40,00 h/týd.
Jednosměnný provoz
1.6.2022 - neurčito
PETRAMONT s.r.o., organizační složka - Polička
Identifikace: SYA237802U
Bořiny č.p. 1145, Horní Předměstí, 572 01 Polička, Čech Josef Ing., tel: 725 325 072, email:
petramont@petramont.sk;fdp.jc@seznam.cz
Poznámka: POŽADAVKY: orientace v el. rozvodech a el. schématech - výhodou
NABÍZÍME: příspěvek na stravování, placené ubytování
KONTAKT: telefonicky, e-mailem
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Úřad práce ČR - kontaktní pracoviště Svitavy
Míst Mzda

PP vztah

ELEKTROMONTÉR

Nabídka volných míst, podle CZ-ISCO abecedně
Směnnost

Střední odborné (vyučen)

Elektrotechnici a technici energetici přístrojů, strojů a zařízení (31136)

1

20000 - 30000 Kč PP plný
Jednosměnný provoz
1.7.2022 - neurčito
BLAUKOM CZ s.r.o. - Jevíčko (Brněnská)
Identifikace: SYA238437U
Brněnská č.p. 336, 569 43 Jevíčko, Havlíček Jiří, tel: 461 540 149, email: prace@blaukom.cz
Poznámka: NÁPLŇ PRÁCE: elektromontážní práce v rámci celé EU
POŽADAVKY: flexibilitu, ochotu učit se novým věcem, svědomitost, aktivní přístup, loajalitu, praxe v oboru
výhodou
NABÍZÍME: práci v české společnosti, možnost výdělku vč. cestovních náhrad až do výše 80.000 Kč,
možnost čerpání firemních benefitů, nadstandardní prémiové ohodnocení, osobní podpora při zaškolení,
rozšíření znalostí v oboru elektro, získání, obnovení, popř. rozšíření § vyhlášky 50/1978 Sb., v platném
znění zdarma, práci na hlavní pracovní poměr na dobu neurčitou, místo výkonu práce Jevíčko, bezúročnou
půjčku do 50.000 Kč, cestovní pojištění, kupóny uplatnitelné v rámci e-shopu, nadstandardní náhrady
tuzemského stravného, sleva na drogistické zboží, možnost nákupu elektroinstalačního materiálu za velmi
výhodné ceny, prostředí rodinné firmy a v neposlední řadě kariérní růst. Volné pracovní místo lze obsadit
osobami z Ukrajiny.
KONTAKT: e-mailem, telefonicky

FARMACEUTICKÝ LABORANT/KA

ÚSO s maturitou (bez vyučení)

Farmaceutičtí asistenti (32130)

1

23800 - 27200 Kč PP plný, PP zkrácený, DPP, DPČ, 4,00 h/týd.
Jednosměnný provoz
1.7.2022 - neurčito
Lékárny se srdcem na dlani s.r.o.
Identifikace: SYA238100U
J. E. Purkyně č.p. 1138, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl, Dostálková Kateřina Ing., tel: 603 255 819,
email: dostalkova@lekyhned.cz
Poznámka: POŽADAVKY: odborné vzdělání v oboru farmaceutický laborant
NABÍZÍME: i zkrácený úvazek, vhodné i pro maminky na MD, zajištěno hlídání pro děti zaměstnanců.
NÁSTUP MOŽNÝ IHNED
KONTAKT: e-mailem, telefonicky

MAGISTR/MAGISTRA FARMACIE

Vysokoškolské

Farmaceutičtí asistenti (32130)

1

34000 - 42500 Kč PP plný, PP zkrácený, DPP, DPČ, 4,00 h/týd.
Jednosměnný provoz
1.7.2022 - neurčito
Lékárny se srdcem na dlani s.r.o.
Identifikace: SYA238101U
J. E. Purkyně č.p. 1138, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl, Dostálková Kateřina Ing., tel: 603 255 819,
email: dostalkova@lekyhned.cz
Poznámka: NABÍZÍME: i zkrácený úvazek, vhodné i pro maminky na MD, zajištěno hlídání pro děti zaměstnanců.
NÁSTUP MOŽNÝ IHNED
KONTAKT: telefonicky, e-mailem

FYZIOTERAPEUT/KA

Bakalářské

Fyzioterapeuti bez specializace (32551)

1

26290 - 39640 Kč PP plný
Jednosměnný provoz
1.6.2022 - 31.5.2023
Odborný léčebný ústav Jevíčko
Identifikace: SYA238224U
TRN-Léčebna č.p. 508, 569 43 Jevíčko, Širůčková Marcela, personalistka, tel: 461550775, email:
siruckovam@olujevicko.cz
Poznámka: NABÍZÍME: možnost ubytování, 5 týdnů dovolené, stravování, benefity z FKSP, 3 dny zdravotního volna
KONTAKT: osobně OLÚ Jevíčko 508 (po-pá od 8-11 hod), e-mailem
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Úřad práce ČR - kontaktní pracoviště Svitavy
Míst Mzda

PP vztah

OŠETŘOVATEL/KA SKOTU

Nabídka volných míst, podle CZ-ISCO abecedně
Směnnost

Základní + praktická škola

Chovatelé a ošetřovatelé skotu, koz a ovcí (61213)

1

19000 Kč

PP plný
Turnusové služby
1.7.2022 - neurčito
Zemědělské obchodní družstvo Opatovec
Identifikace: SYA232645U
Opatovec č.p. 201, 568 02 Svitavy 2, Kopecká Kateřina, tel: 605 072 995, email:
kopecka.kate@seznam.cz
Poznámka: POŽADAVKY: kladný vztah ke zvířatům
NABÍZÍME: příspěvek na dovolenou, životní jubileum, naturální výhody - brambory, obilí, zvláštní prémie cílová prémie dle výsledku hospodaření, dovolená navíc - 5 týdnů dovolené, podnikové stravování - oběd
za 23 Kč, výběr ze dvou jídel
KONTAKT: telefonicky (7-15.30h)

OŠETŘOVATEL/KA SKOTU, OBSLUHA DOJÍRNY

Základní + praktická škola

Chovatelé a ošetřovatelé skotu, koz a ovcí (61213)

2

25000 - 28000 Kč PP plný
Jednosměnný provoz
1.6.2022 - neurčito
AGRO Kunčina a.s.
Identifikace: SYA237841U
Kunčina č.p. 290, 569 24 Kunčina, Dráb Zdeněk, tel: 733311424, email: agrokk@seznam.cz
Poznámka: POŽADAVKY: práce se zvířaty - zaučíme, spolehlivost, zodpovědnost a kladný vztah ke zvířatům.
NABÍZÍME: stravenky, možnost ubytování, roční prémie
KONTAKT: e-mailem, telefonicky Monika Fafílková, tel. 739 460 747, Dráb Zdeněk, tel.: 733311424

KUCHAŘ/KA

Základní + praktická škola

Kuchaři (kromě šéfkuchařů) (51201)

1

40000 Kč

PP plný, 40,00 h/týd.
Jednosměnný provoz
1.6.2022 - neurčito
Jan Zelenda
Identifikace: SYA238003U
Palackého nám. č.p. 157, Polička-Město, 572 01 Polička, Zelenda Jan, tel: 604 418 194, email:
janzelenda@seznam.cz
Poznámka: POŽADAVKY: vyučení není podmínkou, praxe vítána
NABÍZÍME: podnikové stravování
KONTAKT: osobně, e-mail, telefonicky

KUCHAŘ/KA

Nižší střední odborné

Kuchaři (kromě šéfkuchařů) (51201)

1

19500 Kč

PP plný, 40,00 h/týd.
Jednosměnný provoz
1.6.2022 - neurčito
Nemocnice následné péče Moravská Třebová
Identifikace: SYA236157U
Svitavská č.p. 480/25, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová 1, Srubková Jana, tel: 461 352 335, email:
srubkova@nnpmt.cz
Poznámka: POŽADAVKY: výpis z restříku trestů, vyučení v oboru kuchař/ka, praxe v oboru výhodou
NABÍZÍME: práci v příjemném pracovním prostředí, příspěvky na závodní stravování a jiné benefity
KONTAKT: telefonicky, emailem
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PP vztah

KUCHAŘ/KA

Směnnost

Střední odborné (vyučen)

Kuchaři (kromě šéfkuchařů) (51201)

45000 - 50000 Kč PP plný
Turnusové služby
1.6.2022 - neurčito
J&FO s.r.o.
Identifikace: SYA238857U
Komu se hlásit: Hrubčická č.p. 219, 798 12 Kralice na Hané, Ožanová Jana, tel: 773 653 804, email: info@uzbehlika.cz
Místo v. práce: Čistá č.p. 396, 569 56 Čistá u Litomyšle
1

Poznámka: NABÍZÍME: benefity, vzdělávání, vhodné i pro anglicky hovořící zájemce
KONTAKT: osobně, e-mailem, telefonicky

KUCHAŘ/KA

Nižší střední odborné

Kuchaři (kromě šéfkuchařů) (51201)

1

20000 - 35000 Kč PP plný, PP zkrácený, DPP, DPČ, 20,00 h/týd.
Neurčeno
1.7.2022 - neurčito
Zdeněk Horák - Bystré u Poličky
Identifikace: SYA231880U
nám. Na podkově č.p. 84, 569 92 Bystré u Poličky, Grulich Kryštof, provozní, tel: 739 456 515, email:
hotelbystre@seznam.cz
Poznámka: NABÍZÍME: práce v mladém, dynamickém kolektivu dle harmonogramu směn, zaměstnanecké benefity,
nástup možný ihned, uvítáme i brigádníky na zkrácený úvazek. NÁSTUP MOŽNÝ IHNED
KONTAKT: telefonicky, e-mailem

KUCHAŘ/KA

Bez vzdělání

Kuchaři (kromě šéfkuchařů) (51201)

1

21800 Kč

PP zkrácený, 20,00 h/týd.
Jednosměnný provoz
1.7.2022 - neurčito
Hana Reitterová - Svitavy (T. G. Masaryka)
Identifikace: SYA239140U
T. G. Masaryka č.p. 6/48, Předměstí, 568 02 Svitavy 2, Reitterová Hana, tel: 603549374, email:
hanareitterova@centrum.cz
Poznámka: NABÍZÍME: NÁSTUP MOŽNÝ IHNED
KONTAKT: osobně, telefonicky, e-mailem

KUCHAŘ/KA

Střední odborné (vyučen)

Kuchaři (kromě šéfkuchařů) (51201)

2

20000 Kč

Komu se hlásit:
Místo v. práce:

PP plný
Pružná pracovní doba
1.9.2022 - neurčito
H&R Gastro poradenství s.r.o.
Identifikace: SYA239942U
Štupartská č.p. 598/6, Staré Město, 110 00 Praha 1, Blaha Aleš Ing., email: blaha@hrgastro.cz
Dvorní č.p. 1678/15, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová 1
Poznámka: NÁPLŇ PRÁCE: kuchař/ka v bistru Na cestě
POŽADAVKY: výuční list lze nahradit doložitelnou víceletou praxí v restauraci se zaměřením na českou
kuchyni
NABÍZÍME: zvláštní prémie, příspěvek na ubytování
KONTAKT: e-mailem

LESNÍ DĚLNÍK/CE V PĚSTEBNÍ ČINNOSTI

Základní + praktická škola

Kvalifikovaní pracovníci pro pěstění a ošetřování lesa (62101)

5

17000 Kč

PP plný
15.3.2022 - 30.6.2022
LST a.s. - Hartinkov
Hartinkov, Szórád Daniel Ing., tel: 742072242, email: szorad@lst.cz

Jednosměnný provoz
Identifikace: SYA238219U

Poznámka: KONTAKT: telefonicky, e-mailem
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PP vztah

STAVEBNÍ DĚLNÍK/CE HSV

Nabídka volných míst, podle CZ-ISCO abecedně
Směnnost

Střední odborné (vyučen)

Kvalifikovaní stavební dělníci hlavní stavební výroby (71195)

4

140 - 200 Kč

PP plný, 40,00 h/týd.
Jednosměnný provoz
1.7.2022 - neurčito
M - SILNICE a.s. - Moravská Třebová
Identifikace: SYA238047U
Olomoucká č.p. 139/4, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová 1, Filipi Radka, tel: 495 843 111, 734 859
943, email: radka.filipi@msilnice.cz
Poznámka: POŽADAVKY: pečlivost, spolehlivost, flexibilita, týmová práce, dobrou fyzickou kondici pro práci venku)
NABÍZÍME: řidičský průkaz sk. B výhodou, strojnický průkaz výhodou, praxe v dopravních stavbách
výhodou, příspěvek na stravování, týden volna navíc, po roce příspěvek na penzijní připojištění. NÁSTUP
MOŽNÝ IHNED
KONTAKT: tel. 7-15 hod, e-mailem

LÉKAŘ/KA NA PNEUMOLOGII

Vysokoškolské

Lékaři v interních oborech (22121)

1

49580 - 67230 Kč PP plný
Jednosměnný provoz
1.6.2022 - 31.5.2023
Odborný léčebný ústav Jevíčko
Identifikace: SYA238222U
TRN-Léčebna č.p. 508, 569 43 Jevíčko, Širůčková Marcela, personalistka, tel: 461550775, email:
siruckovam@olujevicko.cz
Poznámka: POŽADAVKY: lékařská fakulta
NABÍZÍME: možnost ubytování, stravování, 5 týdnů dovolené, benefity z FKSP, 3 dny sick day
KONTAKT: osobně v OLÚ Jevíčko 508 (po - pá 8-11 hod), e-mailem

MANIPULAČNÍ DĚLNÍK/CE - SKUP. B

Základní + praktická škola

Manipulační dělníci ve výrobě (93291)

1

25000 - 30000 Kč PP plný, 40,00 h/týd.
Jednosměnný provoz
1.7.2022 - neurčito
WOODCUTTER s.r.o.
Identifikace: SYA239269U
Pohodlí č.p. 20, 570 01 Litomyšl, Maršík Vít, tel: 775 610 510, email: info@woodcutter.cz
Poznámka: NÁPLŇ PRÁCE: výroba a manipulace palivového dřeva na poloautomatickém štípacím stroji, práce s
motorovou pilou
NABÍZÍME: možnost příspěvku na dopravu, zvýhodněný odběr paliva pro vlastní spotřebu
KONTAKT: osobně, telefonicky

DĚLNÍK/CE NA MONTÁŽ PNEU

Nižší střední odborné

Mechanici a opraváři autobusů a trolejbusů (72313)

1

150 Kč

PP plný, 37,50 h/týd.
Jednosměnný provoz
1.6.2022 - neurčito
Karex, a.s. - Cerekvice na Loučnou
Identifikace: SYA235837U
Cerekvice nad Loučnou č.p. 121, 569 53 Cerekvice nad Loučnou, Severa Petr, tel: 737 283 165, email:
lenka.svobodova@karex.cz
Poznámka: NÁPLŇ PRÁCE:: jedná se o strojové obouvání a vyvažování kol pro výrobu autobusů, přípravu pro
expedici kol, oprávnění pro VZV výhodou
NABÍZÍME: odborné doškolování, příspěvek na stravování, navýšení mzdy po zapracování, po 1. roce
smlouva na dobu neurčitou
KONTAKT: telefonicky 7-15 hod, e-mailem
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Nabídka volných míst, podle CZ-ISCO abecedně
Směnnost

PP vztah

AUTOELEKTRIKÁŘ

Střední odborné (vyučen)

Mechanici a opraváři osobních automobilů (72311)

1

23000 - 40000 Kč PP plný
Jednosměnný provoz
1.7.2022 - neurčito
AUTOPROFIT s.r.o.
Identifikace: SYA239097U
Mýtní č.p. 726/2, Lány, 568 02 Svitavy 2, Patrovský Josef, tel: 461 530 137, email: info@autoprofit.cz
Poznámka: POŽADUJEME: vyučen v oboru, možno i absolvent
NABÍZÍME: výborné platové hodnocení, benefity, NÁSTUP MOŽNÝ IHNED
KONTAKT: osobně Po - Pá 7:00 - 17:00, telefonicky Po - Pá 7:00 - 17:00

AUTOMECHANIK

Střední odborné (vyučen)

Mechanici a opraváři ostatních motorových vozidel (72319)

1

27000 - 43000 Kč PP plný, 42,50 h/týd.
Jednosměnný provoz
1.7.2022 - neurčito
AUTOPROFIT s.r.o.
Identifikace: SYA239098U
Mýtní č.p. 726/2, Lány, 568 02 Svitavy 2, Patrovský Josef, tel: 461 530 137, email: info@autoprofit.cz
Poznámka: POŽADAVKY: možno i absolvent
NABÍZÍME: skvělé platové hodnocení, další benefity, NÁSTUP MOŽNÝ IHNED
KONTAKT: osobně (po-pá 7- 17 hod), telefonicky (po-pá 7- 17 hod), e-mailem

MECHANIK

Střední odborné (vyučen)

Mechanici a opraváři ostatních strojů a zařízení (kromě přesných strojů) (72339)

1

180 Kč

PP plný, 40,00 h/týd.
Pružná pracovní doba
15.6.2022 - neurčito
SVAM LITOMYŠL spol. s r.o.
Identifikace: SYA239733U
Osík č.p. 23, 569 67 Osík u Litomyšle, Skálová Lucie, obchodní oddělění, tel: 606 735 004, email:
info@svam.cz
Poznámka: NÁPLŇ PRÁCE: výroba, kompletace, instalace strojů a linek.
POŽADAVKY: technické vzdělání, ale není podmínkou, flexibilitu, samostatnost a zodpovědnost, pečlivost,
zájem a ochotu učit se novým věcem.
NÁBÍZÍME: NÁSTUP MOŽNÝ IHNED.
KONTAKT: osobně, e-mail, telefonicky.

SEŘIZOVAČ

Základní + praktická škola

Mechanici a opraváři průmyslových strojů a zařízení (72335)

1

27500 Kč

PP plný, 37,50 h/týd.
Nepřetržitý provoz
1.6.2022 - neurčito
2 K T R E N D , a.s. - Sebranice
Identifikace: SYA239707U
Sebranice č.p. 358, 569 62 Sebranice u Litomyšle, Kořistková Lucie, tel: 775624649, email:
lucie.koristkova@2ktrend.cz
Poznámka: NÁPLŇ PRÁCE: výměna nástrojů, seřízení technologických parametrů, příprava materiálů, údržba
technologií, apod. Práce v nepřetržitém provozu systémem krátký a dlouhý týden včetně víkendů.
POŽADAVKY: praxe výhodou
NABÍZÍME: mzdové ohodnocení: 160,- Kč/hod + měsíční prémie za splněné ukazatele ve výši 7.000 Kč,
stravenkový paušál, apod.
KONTAKT: e-mailem
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PP vztah

ELEKTROMECHANIK

Směnnost

Střední odborné (vyučen)

Montážní dělníci elektronických zařízení (82122)

3

140 Kč

PP plný
Jednosměnný provoz
15.6.2022 - neurčito
JCEE, s. r. o. - Moravská Třebová
Identifikace: SYA238237U
J. K. Tyla č.p. 1583/10b, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová 1, Kozák Martin, tel: 731466140, email:
m.kozak@jcee.cz
Poznámka: NABÍZÍME: příspěvek na stravování, věrnostní prémie
KONTAKT: e-mailem

STROJNÍ MECHANIK

Střední odborné (vyučen)

Montážní dělníci mechanických zařízení (82110)

3

140 Kč

PP plný
Jednosměnný provoz
15.6.2022 - neurčito
JCEE, s. r. o. - Moravská Třebová
Identifikace: SYA238236U
J. K. Tyla č.p. 1583/10b, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová 1, Kozák Martin, tel: 731466140, email:
m.kozak@jcee.cz
Poznámka: NABÍZÍME: příspěvek na stravování, věrnostní prémie
KONTAKT: e-mailem

PRACOVNÍK/CE MONTÁŽE STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

Střední odborné (vyučen)

Montážní dělníci výrobků z ostatních materiálů (82199)

1

25000 Kč

PP plný, 40,00 h/týd.
Jednosměnný provoz
15.6.2022 - neurčito
protechnik consulting s. r. o.
Identifikace: SYA230104U
Svitavská č.p. 1601/70, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová 1, Personální oddělení, email:
jobs@protechnik.cz
Poznámka: NÁPLŇ PRÁCE: velmi zajímavá nejednotvárná práce s možností profesního a osobnostního růstu v
moderním prostředí silné a stabilní společnosti nezávislé na automobilním průmyslu s 21-tiletou tradicí v
Moravské Třebové. Nevyrábíme jen komponenty, ale kompletní stroje a výrobky. Přijďte rozšířit náš
úspěšný tým! Budete pracovat s přesnými díly a komponenty, které budete montovat do montážních celků
nebo kompletních strojů. Práce obnášní přípravu komponentů pro montáž, montáž, kontrolu a případné
korektury povrchových úprav, přípravu dílů a montážních skupin pro expedici, balení, manipulaci s těmito
výrobky, práce s vysokozdvižným vozíkem, odhlašování dokončené práce do firemního informačního
systému. Nabízená hrubá mzda od 25.000 Kč odpovídá cca 156 Kč/hod.
POŽADAVKY: vzdělání se zaměřením na strojírenství, zkušenosti na podobné pozici jsou vítány, ale
nejsou podmínkou
NABÍZÍME: dynamický mzdový systém - aktivní hodnocení zaměstnance na měsíční bázi dle
dosahovaných výkonů a úspěchů. Jediné místo, kde jste hodnoceni průběžně, a kde máte zajištěnu
nejvyšší mzdu v regionu a možnost profesního růstu! Úprava mezd dvakrát ročně.
Měsíční výkonové bonusy až 30% navíc k vyplácené mzdě. Možnost průběžně proplácené práce přesčas s
příplatky 25% za běžný přesčas, za sobotu 50%, za neděli a svátek 100%, za noční směny příplatek 50
Kč/hod. Komfortní velká kafeterie s odpočívacím koutem a dotovanými nápoji. Příspěvky na stravování.
Parkování uvnitř firemního areálu. Hodnotné odměny/dárky za pracovní jubilea. Příspěvky ke sňatku a
narození dítěte. Příspěvky na životní pojištění. Dárky k Vánocům, pravidelné firemní akce a další benefity.
KONTAKT: e-mailem
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Míst Mzda

PP vztah

PRACOVNÍK/CE PŘÍPRAVNÝCH A DOKONČOVACÍCH PRACÍ

Nabídka volných míst, podle CZ-ISCO abecedně
Směnnost

Střední odborné (vyučen)

Montážní dělníci výrobků z ostatních materiálů (82199)

1

23500 Kč

PP plný, 38,75 h/týd.
Dvousměnný provoz
15.6.2022 - neurčito
protechnik consulting s. r. o.
Identifikace: SYA230105U
Svitavská č.p. 1601/70, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová 1, Personální oddělení, email:
jobs@protechnik.cz
Poznámka: NÁPLŇ PRÁCE: velmi zajímavá nejednotvárná práce v moderním prostředí silné a stabilní společnosti
nezávislé na automobilním průmyslu s 21-tiletou tradicí v Moravské Třebové. Nevyrábíme jen komponenty,
ale kompletní stroje a výrobky. Přijďte rozšířit náš úspěšný tým!
Budete vykonávat přípravné práce na materiálu pro další zpracování, práce na automatických pilkách dle
technického zadání a dokončovací práce na výrobcích - kontrola a dořezávání závitů, odjehlování a
broušení, čištění a další přípravné práce pro další opracování daných výrobků dle technických postupů.
Nabízená hrubá mzda od 22.000 Kč odpovídá cca 147 Kč/hod.
POŽADAVKY: vzdělání se zaměřením na strojírenství je výhodou, zkušenosti na podobné pozici jsou
vítány, ale nejsou podmínkou
NABÍZÍME:
Dynamický mzdový systém - aktivní hodnocení zaměstnance na měsíční bázi dle dosahovaných výkonů a
úspěchů. Jediné místo, kde jste hodnoceni průběžně, a kde máte zajištěnu nejvyšší mzdu v regionu a
možnost profesního růstu! Úprava mezd dvakrát ročně. Měsíční výkonové bonusy až 30% navíc k
vyplácené mzdě. Možnost průběžně proplácené práce přesčas s příplatky 25% za běžný přesčas, za
sobotu 50%, za neděli a svátek 100%, za noční směny příplatek 50 Kč/hod. Komfortní velká kafeterie s
odpočívacím koutem a dotovanými nápoji
Příspěvky na stravování. Parkování uvnitř firemního areálu. Hodnotné odměny/dárky za pracovní jubilea.
Příspěvky ke sňatku a narození dítěte. Příspěvky na životní pojištění.
Dárky k Vánocům, pravidelné firemní akce a další benefity.
KONTAKT: e-mailem

MONTÁŽNÍ DĚLNÍK/CE VÝROBKŮ Z PRYŽE A PLASTŮ

Základní + praktická škola

Montážní dělníci výrobků z pryže a plastů (82192)

4

17000 Kč

PP plný
Jednosměnný provoz
15.6.2022 - neurčito
ABPLAST s.r.o.
Identifikace: SYA239564U
Čistá č.p. 421, 569 56 Čistá u Litomyšle, Dolečková Iva, tel: 736 154 099, email:
personalni@economyservice.cz
Poznámka: KONTAKT: e-mailem

MONTÁŽNÍK/CE TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

Střední odborné (vyučen)

Montážní dělníci výrobků ze dřeva a příbuzných materiálů (82193)

2

130 - 160 Kč

PP plný, 37,50 h/týd.
Jednosměnný provoz
15.6.2022 - neurčito
Havlíček truhlářství s.r.o.
Identifikace: SYA234859U
Vítějeves č.p. 214, 569 06 Vítějeves, Havlíček Petr, tel: 602 280 714, email: vyroba@fa-havlicek.cz
Poznámka: NÁPLŇ PRÁCE: montáže truhlářských výrobků - schody, obložení schodišť, dveří, nábytku., praxe
KONTAKT: e-mailem
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PP vztah

VÝROBNÍ DĚLNÍK/CE

Nabídka volných míst, podle CZ-ISCO abecedně
Směnnost

Základní + praktická škola

Montážní dělníci výrobků ze dřeva a příbuzných materiálů (82193)

1

25000 - 30000 Kč PP plný, 40,00 h/týd.
Jednosměnný provoz
1.6.2022 - neurčito
Zdeněk Kalášek - Pomezí 468
Identifikace: SYA239261U
Pomezí č.p. 468, 569 71 Pomezí, Obhlídal Petr, tel: 731 171 110, email: obhlidal@truhlarstvi-kalasek.cz
Poznámka: NÁPLŇ PRÁCE: do truhlárny v Pomezí u Poličky přijmeme manuálně zručného kolegu na pozici Výrobní
Dělník (popř. pracovník v lakovně). Jsme větší provoz s cca 30 zaměstnanci a se sériovou výrobou.
Vyrábíme drobné věci z masivu pro hotelový průmysl. (tácy, stojany, servírovací vozíky, prkénka apod.)
Provoz je jednosměnný - bez přesčasů, víkendů a bez montáží.
NABÍZÍME: stravenky, pracovní oděv a obuv, bonus na dovolenou/vánoce
KONTAKT: osobně, telefonickx po-pá 9-16 hod, e-mailem

REFERENT/KA NÁKUPU

ÚSV

Nákupčí (33230)

1

27000 - 35000 Kč PP plný, 40,00 h/týd.
Jednosměnný provoz
1.7.2022 - 30.6.2023
Roth Czech s.r.o.
Identifikace: SYA239238U
Třebařov č.p. 160, 569 33 Třebařov, Závorková Petra, mzdová účetní, tel: 461 353 653, email:
p.zavorkova@roth-czech.cz
Poznámka: NÁPLŇ PRÁCE: vyjednávání cen,dodacích podmínek a termínů, tvorba a uzavírání smluv s dodavateli v
rámci svěřené komodity, vytváření objednávek na svěřené komodity, zajišťování mezinárodní přepřavy
(silniční,námořní,letecká), administrativní činnosti (péče o data v IS, odsouhlasování faktur)
DALŠÍ POŽADAVKY: vysokoškolské / středoškolské vzdělání s maturitou, organizační a vyjednávací
schopnosti, pečlivost při plnění úkolů, komunikativnost, samostatnost, odpovědnost
1 rok praxe v administrativě
NABÍZÍME: flexi pasy, příspěvky na obědy, jazykové vzdělávání, firemní program na výhodné telefonování i
pro rodinné příslušníky. práci v moderním pracovním prostředí, možnost profesního růstu, jazykové
vzdělávání, zaměstnanecké benefity formou Flexi poukázek, příspěvek na stravování, Nástup dohodou.
Pracovní smlouva na dobu určitou na rok, po zapracování možnost převést smlouvu na dobu neurčitou.
Pohovor bude probíhat v anglickém jazyce
KONTAKT: e-mailem, telefonicky 6-14:30 hod
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Úřad práce ČR - kontaktní pracoviště Svitavy
Míst Mzda

Nabídka volných míst, podle CZ-ISCO abecedně

PP vztah

DĚLNÍK/DĚLNICE DŘEVOVÝROBY

Směnnost

Základní + praktická škola

Obsluha automatizovaných strojů a zařízení na prvotní zpracování dřeva (81720)

5

20000 Kč

PP plný
Jednosměnný provoz
1.7.2022 - neurčito
MOHAEX s.r.o.
Identifikace: SYA238284U
Hradec nad Svitavou č.p. 495, 569 01 Hradec nad Svitavou, Němcová Šárka, jednatel, tel: 603818723,
email: info@mohaex.eu
Poznámka: NABÍZÍME: stravenky, NÁSTUP MOŽNÝ IHNED
KONTAKT: telefonicky, e-mailem

OBSLUHA CNC PILY, TRUHLÁŘ, KAMENÍK

Nižší střední odborné

Obsluha automatizovaných strojů a zařízení na prvotní zpracování dřeva (81720)

1

23000 - 28000 Kč PP plný, 40,00 h/týd.
Jednosměnný provoz
1.7.2022 - neurčito
MOSAICTECH s.r.o.
Identifikace: SYA239357U
Svojanov č.p. 18, 569 73 Svojanov, Benešová Renata, tel: 604 119 937, email: benesova@mosaictech.cz
Poznámka: POŽADAVKY: vhodné pro truhláře, kameníky, kteří umí číst z výkresů, zaučíme, možno i uchazeč z
Ukrajiny, praxe výhodou, není nutností
NABÍZÍME: podnikové stravování
KONTAKT: osobně v sídle firmy od 8-14 hod

TRUHLÁŘ, PRACOVNÍK DŘEVOVÝROBY

Bez vzdělání

Obsluha automatizovaných strojů a zařízení na prvotní zpracování dřeva (81720)

3

17000 - 22000 Kč PP plný
Jednosměnný provoz
1.7.2022 - neurčito
TREPP-ART s.r.o.
Identifikace: SYA237779U
Olomoucká č.p. 760/55, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová 1, Pešek Jiří Ing., jednatel, tel: 724 116
048, email: jiri.pesek@trepp-art.cz
Poznámka: NABÍZÍME: podnikové stravování, možnost ubytování, NÁSTUP MOŽNÝ IHNED
KONTAKT: telefonicky, e-mailem

OBSLUHA ČERPACÍ STANICE

Střední odborné (vyučen)

Obsluha čerpacích stanic a mycích linek dopravních prostředků (52450)

1

24000 - 24500 Kč PP plný
Dvousměnný provoz
1.6.2022 - neurčito
Ing. Markéta Vybíhalová - Svitavy
Identifikace: SYA239539U
U Tří mostů č.p. 716/1, Lány, 568 02 Svitavy 2, Vybíhalová Markéta Ing., tel: 605 867 137, email:
duvy.mavy@gmail.com
Poznámka: POŽADAVKY: zdravotní průkaz
NABÍZÍME. stravné
KONTAKT: telefonicky 9-20 hod, e-mailem
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Úřad práce ČR - kontaktní pracoviště Svitavy
Míst Mzda

Nabídka volných míst, podle CZ-ISCO abecedně

PP vztah

CNC OPERÁTOR/KA

Směnnost

Střední odborné (vyučen)

Obsluha ostatních zařízení na zpracování kovů (81219)

1

25000 Kč

PP plný, 37,50 h/týd.
Třísměnný provoz
15.6.2022 - neurčito
protechnik consulting s. r. o.
Identifikace: SYA230108U
Svitavská č.p. 1601/70, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová 1, Personální oddělení, email:
jobs@protechnik.cz
Poznámka: Velmi zajímavá nejednotvárná práce s možností profesního a osobnostního růstu v moderním prostředí
silné a stabilní společnosti nezávislé na automobilním průmyslu s 21 letou tradicí v Moravské Třebové.
Nevyrábíme jen komponenty, ale kompletní stroje a výrobky. Přijďte rozšířit náš úspěšný tým!
NÁPLŇ PRÁCE: budete pracovat na CNC obráběcích centrech - soustruhy nebo frézy. Součástí Vaší
práce bude nejen vlastní výroba, ale také provádění drobných korekcí, výměny nástrojů, průběžná kontrola
kvality vyrobených kusů, odhlašování dokončené práce do firemního informačního systému. Z této pozice
budete mít jedinečnou možnost se vypracovat do pozice seřizovače nebo seřizovače s programováním vše bude záviset jen na Vašem zájmu a schopnostech.
POŽADAVKY: vzdělání se zaměřením na strojírenství, zkušenosti na podobné pozici jsou vítány, ale
nejsou podmínkou
NABÍZÍME: hrubá mzda od 25.000 Kč odpovídá cca 156 Kč/hod.
dynamický mzdový systém - aktivní hodnocení zaměstnance na měsíční bázi dle dosahovaných výkonů a
úspěchů, jste hodnoceni průběžně, a máte zajištěnu nejvyšší mzdu v regionu a možnost profesního růstu,
úprava mezd dvakrát ročně, měsíční výkonové bonusy až 30% navíc k vyplácené mzdě, možnost průběžně
proplácené práce přesčas s příplatky 25% za běžný přesčas, za sobotu 50%, za neděli a svátek 100%, za
noční směny příplatek 50 Kč/hod, komfortní velká kafeterie s odpočívacím koutem a dotovanými nápoji,
příspěvky na stravování, parkování uvnitř firemního areálu, hodnotné odměny/dárky za pracovní jubilea,
příspěvky ke sňatku a narození dítěte, příspěvky na životní pojištění, dárky k Vánocům, pravidelné firemní
akce a další benefity
KONTAKT: e-mailem

OBSLUHA BALICÍCH STROJŮ

Základní + praktická škola

Obsluha strojů na balení, plnění a etiketování (8183)

4

23000 - 25000 Kč PP plný, 40,00 h/týd.
Dvousměnný provoz
1.7.2022 - neurčito
MASO UZENINY POLIČKA, a.s.
Identifikace: SYA238365U
Kamenec u Poličky č.p. 300, 572 01 Polička, Švecová Markéta DiS., tel: 702165534, email:
svecova@mupolicka.cz
Poznámka: NÁPLŇ PRÁCE: obsluha balícího a etiketovacího stroje, nastavování změn formátů balení
NABÍZÍME: NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK 20.000 Kč, NÁSTUP MOŽNÝ IHNED
Příplatky za práci přesčas, o víkendu a svátcích; docházkový bonus až 1 000 Kč/měsíc, mimořádná roční
odměna, příspěvek na stravování až 1 000 Kč/měsíc; zaměstnanecké slevy a výhody; 4 týdny dovolené; 2x
ročně zaměstnanecké balíčky masných výrobků; stabilní zaměstnánÍ
POŽADAVKY: zdravotní (potravinářský průkaz), manuální zručnost, dobrý zdravotní stav, spolehlivost,
loajalita
KONTAKT: osobně, telefonicky, e-mailem

OBSLUHA STROJŮ NA VÝROBU A ZPRACOVÁNÍ VÝROBKŮ Z
PLASTU

Bez vzdělání

Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z plastu (81420)

10 21480 Kč

PP plný, 37,50 h/týd.
Dvousměnný provoz
1.5.2022 - neurčito
Ravensburger Karton s.r.o.
Identifikace: SYA237855U
Střítežská č.p. 968, Dolní Předměstí, 572 01 Polička, Poulová Iva, tel: 728 285 450, email:
iva.poulova@ravensburger.com
Poznámka: NABÍZÍME: ubytování zajištěno
KONTAKT: telefonicky, e-mailem
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Míst Mzda

Nabídka volných míst, podle CZ-ISCO abecedně

PP vztah

OPERÁTOR/KA V LISOVNĚ

Směnnost

Střední odborné (vyučen)

Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z plastu (81420)

1

132 Kč

PP plný, 37,50 h/týd.
Třísměnný provoz
1.6.2022 - neurčito
Plastic Parts & Technology s.r.o.
Identifikace: SYA238282U
Linhartice č.p. 127, 571 01 Moravská Třebová 1, Reissausová Anita, tel: 702 187 634, email:
anita.reissausova@pptechnology.cz
Poznámka: NABÍZÍME: po 3. měsících navýšení mzdy na 125,- Kč/hod
KONTAKT: e-mailem, telefonicky

OPERÁTOR/KA V LISOVNĚ

Střední odborné (vyučen)

Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z plastu (81420)

1

132 Kč

PP plný, 37,50 h/týd.
Třísměnný provoz
1.6.2022 - neurčito
Plastic Parts & Technology s.r.o.
Identifikace: SYA236684U
Linhartice č.p. 127, 571 01 Moravská Třebová 1, Reissausová Anita, tel: 702 187 634, email:
anita.reissausova@pptechnology.cz
Poznámka: Firma Plastic Parts &Technology s.r.o., přední výrobce vstřikovacích forem hledá posilu na pozici operátora
v lisovně
NÁPLŇ PRÁCE: odebírání a kontrola plastových dílů dle předepsané výr. dokumentace, balení dílů,
odvádění výroby do PC, zapisování drobné evidence
POŽADAVKY: pečlivost, zodpovědný přístup, dobrý zrak, ochota pracovat ve 3-í směnném provozu
NABÍZÍME: po domluvě nástup možný ihned, PP na dobu určitou s možností prodloužení na dobu
neurčitou, moderní pracovní prostředí, příjemný kolektiv,
5 týdnů dovolené, příplatek na odpol. a noční směny, 13. mzda dle hospodářských výsledků,
příspěvek na stravování, po 2 letech příspěvek na penzijní připojištění, odměny za prac. i živ. jubilea,
odměnu za doporučení nového zaměstnance, firemní akce
KONTAKT: e-mailem, telefonicky

OPERÁTOR/KA VE VÝROBĚ

Základní + praktická škola

Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z plastu (81420)

2

19500 - 24000 Kč PP plný, 37,50 h/týd.
Třísměnný provoz
1.6.2022 - neurčito
Treboplast, s.r.o.
Identifikace: SYA237993U
Svitavská č.p. 1600/68, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová 1, Horáková Kateřina, tel: 608 955 623,
email: khorakova@czeika.cz
Poznámka: NÁPLŇ PRÁCE: pracovník/ce obsluhuje lisy, případně linku, dle pokynů nadřízeného, zabezpečuje
odebírání dílů od stroje, balení dílců dle balicího předpisu a označení jednotlivých obalů balicím listem,
provádí samokontrolu a kontrolu výrobků dle předepsané výrobní dokumentace
NABÍZÍME: zázemí významné zahraniční společnosti, příjemné a čisté pracovní prostředí, firemní benefity,
firemní vzdělávání, prémie za docházku, prémie za výsledky společnosti, dovolenou 25 dní, příspěvek na
dojíždění od 5 km, příplatky za přesčasy 25-100%, odpolední směna - 10,-Kč/hod., směna - 20% z PHV,
příspěvek na stravu formou stravenek, zvýhodněné telefonní tarify pro vás a vaše rodinné příslušníky,
podporu ve vašich začátcích ve firmě
KONTAKT: telefonicky (8-15h), emailem
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Úřad práce ČR - kontaktní pracoviště Svitavy
Míst Mzda

PP vztah

OPERÁTOR/KA VE VÝROBĚ PLASTOVÝCH OBALŮ

Nabídka volných míst, podle CZ-ISCO abecedně
Směnnost

Nižší střední odborné

Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z plastu (81420)

24000 - 30000 Kč PP plný
Jednosměnný provoz
1.6.2022 - neurčito
DŘEVOOBAL JARÝ A HUDOUSEK s.r.o. - Moravská Třebová
Identifikace: SYA239577U
(Brněnská)
Komu se hlásit: Brněnská č.p. 35/66, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová 1, Hudousek Martin, tel: 737 141 789, email:
hudousek@drevoobal.cz
Místo v. práce: Brněnská č.p. 60/19, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová 1
1

Poznámka: NÁPLŇ PRÁCE: sváření polyetylénové folie
NABÍZÍME: stravenky atd.
KONTAKT: osobně, telefonicky

SEŘIZOVAČ

Střední odborné (vyučen)

Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z plastu (81420)

2

30000 - 40000 Kč PP plný, 37,50 h/týd.
Nepřetržitý provoz
1.6.2022 - neurčito
KOH-I-NOOR PONAS s.r.o. - Na Vyšehradě 1093
Identifikace: SYA237812U
Na Vyšehradě č.p. 1093, Horní Předměstí, 572 01 Polička, Bartoňová Lenka, tel: 461 723 242, email:
l.bartonova@ponas.cz
Poznámka: NÁPLŇ PRÁCE: seřizování strojů na lisování plastových dílů, 12 hodinové směny
POŽADAVKY: vzdělání v technickém nebo strojírenském oboru
NABÍZÍME: dotované stravování, příspěvek na penzijní připojištění atd.
KONTAKT: e-mailem

DĚLNÍK/DĚLNICE NA PEKÁRNĚ

Základní + praktická škola

Obsluha strojů na výrobu pečiva, čokolády a cukrovinek (81602)

1

16200 Kč

PP plný, 37,50 h/týd.
Třísměnný provoz
1.7.2022 - neurčito
NOPEK, a.s. - Svitavy (Milady Horákové)
Identifikace: SYA238178U
Milady Horákové č.p. 475/15a, Předměstí, 568 02 Svitavy 2, Kolda Tomáš, tel: 602 589 951, email:
svitavy@nopek.cz
Poznámka: KONTAKT: osobně, e-mailem, telefonicky

PRACOVNÍK/CE POTRAVINÁŘSKÉ VÝROBY

Základní + praktická škola

Obsluha strojů na výrobu pečiva, čokolády a cukrovinek (81602)

2

16800 - 23000 Kč PP plný
Dvousměnný provoz
2.5.2022 - neurčito
Moravec - pekárny s.r.o.
Identifikace: SYA236681U
Josefská č.p. 1060/14a, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová 1, Moravec Vladimír, jednatel, tel: 777 705
360, email: moravec@mpmt.cz
Poznámka: NÁPLŇ PRÁCE: práce u výrobních linek, obsluha strojů, ruční dohotovovací práce, pomocné práce
NABÍZÍME: stravenky, roční odměny
KONTAKT: osobně (Moravská Třebová, Josefská 1060/14a , 7-15 h), telefonicky (7-15h)
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Úřad práce ČR - kontaktní pracoviště Svitavy
Míst Mzda

Nabídka volných míst, podle CZ-ISCO abecedně

PP vztah

PRACOVNÍK/CE V ODĚVNÍ VÝROBĚ

Směnnost

Základní + praktická škola

Obsluha šicích a vyšívacích strojů (81530)

3

18000 Kč

PP plný, PP zkrácený, 30,00 h/týd.
Jednosměnný provoz
1.6.2022 - neurčito
Jaroslav Střasák
Identifikace: SYA232937U
Partyzánská č.p. 338, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl, Střasáková Jana, tel: 461 615 097
Poznámka: NABÍZÍME: práce v dobrém kolektivu, v malé rodinné firmě
KONTAKT: tel. 9-16 hod

ŠVADLENA, ŠIČKA

Střední odborné (vyučen)

Obsluha šicích a vyšívacích strojů (81530)

5

17900 - 30000 Kč PP plný
Jednosměnný provoz
1.7.2022 - neurčito
ELSA´S TEXTILE s.r.o. - Svitavy
Identifikace: SYA239100U
Kapitána Jaroše č.p. 49/35, Lány, 568 02 Svitavy 2, Sedláček Jan Ing., personalista@elsastextile.com, tel:
513 034 295
Poznámka: NÁPLŇ PRÁCE: Co u nás budeš dělat? Šití dresů a sportovního oblečení v prosperující společnosti
POŽADAVKY: Jaké máš mít dovednosti? Praxe 2 roky na obdobné pozici nebo vyučení v oboru
NABÍZÍME: Jaké benefity tě při práci čekají? Jednosměnný pracovní režim, motivující mzdové ohodnocení
17 900 - 30 000 Kč, pravidelné odměny, zázemí stabilní společnosti, příjemný kolektiv, 5 dnů extra
dovolené navíc, zaměstnanecké slevy na výrobky, firemní tarif, stravenkový paušál
KONTAKT: první kontakt pouze telefonicky (8-14 hod) nebo přes email, sídlo společnosti se nachází v obci
Rousínov, ve Svitavách je pouze šicí dílna.

STROJNÍK - OBSLUHA BAGRU

Základní + praktická škola

Obsluha zemních a příbuzných strojů (83422)

1

23640 Kč

PP plný, 40,00 h/týd.
Jednosměnný provoz
1.8.2022 - neurčito
Pavel Škrach
Identifikace: SYA239938U
Komenského nám. č.p. 1048, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl, Škrach Pavel, tel: 734 718 942
Poznámka: KONTAKT: osobně v sídle firmy, telefonicky 8-18 hod

PERSONÁLNÍ MANAŽER/KA

ÚSV

Odborní pracovníci v oblasti personalistiky, ekonomové práce (33138)

1

32000 - 37000 Kč PP plný
Jednosměnný provoz
1.7.2022 - neurčito
Flídr metal s.r.o.
Identifikace: SYA239889U
Široký Důl č.p. 200, 572 01 Polička, Kašparová Jaroslava, tel: 461 550 931, email:
Kasparova.jaroslava@flidr.cz
Poznámka: NÁPLŇ PRÁCE: Aktivní vyhledávání a správa agendy spojené s náborem nových zaměstnanců
Administrace pracovněprávních záležitostí a nastavení HR procesů ve společnosti. Vytváření efektivních
procesů rozvoje zaměstnanců a jejich školení. Tvorba firemní kultury. Public relations – prezentace
společnosti na veřejných kanálech (web, FB, IN, atd.) a aktivní představení společnosti na vybraných
veřejných akcích.
POŽADAVKY: Praxe v HR, znalost zákoníku práce a AJ výhodou. Být vzorem svým přístupem a chováním
pro ostatní zaměstnance. Příjemné vystupování, komunikativnost, iniciativa .
NABÍZÍME: Zajímavá práce v tradiční české firmě. Možnost profesního růstu. Zvýhodněné telefonní tarify
pro zaměstnance. Podpora vzdělávání a osobního rozvoje, kurzy Aj a Nj v rámci pracovní doby. Prémie na
zdraví, flexipassy, příspěvky na stravování. Výhodné čerpání pohonných hmot na vlastní čerpací stanici. 5
týdnů řádné dovolené. Prodej masa z vlastní farmy.
KONTAKT: osobně v sídle firmy, telefonicky (7-14 hod), e-mailem
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Úřad práce ČR - kontaktní pracoviště Svitavy
Míst Mzda

Nabídka volných míst, podle CZ-ISCO abecedně

PP vztah

Směnnost

OŠETŘOVATEL/KA ZVÍŘAT (PAPOUŠKŮ)

Nižší střední odborné

Ostatní chovatelé a ošetřovatelé zvířat v zařízeních určených pro chov a příbuzní pracovníci (51649)

3

20000 - 20000 Kč PP plný, 46,00 h/týd.
Nepřetržitý provoz
15.6.2022 - 31.5.2023
PEZS s.r.o.
Identifikace: SYA239735U
Janov č.p. 318, 569 55 Janov u Litomyšle, Kohout Lubomír, tel: 731 655 556, email:
lihen.litomysl@seznam.cz
Poznámka: NÁPLŇ PRÁCE: odchov a dokrmování papoušků
POŽADAVKY: vztah k zvířatům, individuálny a citlivý přístup
NABÍZÍME: příspěvek na dopravu, nástup možný ihned
KONTAKT: telefonicky

DĚLNÍK/CE

Základní + praktická škola

Ostatní pomocní pracovníci ve výrobě (9329)

1

28000 Kč

PP plný
Jednosměnný provoz
1.6.2022 - neurčito
INTERIÉRY JANKŮ Zakázková výroba nábytku s.r.o.
Identifikace: SYA237242U
Rozhraní č.p. 166, 569 03 Rozhraní, Janků Lukáš, tel: 739 561 745, email: info@interieryjanku.cz
Poznámka: NÁPLŇ PRÁCE: Do nově vybavené truhlářské dílny hledáme dělníka pro pomocné práce při výrobě
nábytku.
KONTAKT: e-mailem, telefonicky

MONTÉR KUCHYŇSKÝCH LINEK A VESTAVNÉHO NÁBYTKU

Střední odborné (vyučen)

Ostatní řemeslní pracovníci a pracovníci v dalších oborech jinde neuvedení (75499)

1

35000 - 45000 Kč PP plný
Pružná pracovní doba
14.6.2022 - neurčito
Damio s.r.o.
Identifikace: SYA239847U
Moravská č.p. 1227, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl, Švehlák Petr, tel: 739 319 763, email:
info@damio.cz
Poznámka: KONTAKT: telefonicky, e-mailem

ZPRACOVATEL/KA DRŮBEŽE

Bez vzdělání

Ostatní zpracovatelé masa, ryb a příbuzní pracovníci (75119)

9

110 Kč

PP plný, 40,00 h/týd.
Jednosměnný provoz
15.6.2022 - neurčito
RABBIT Trhový Štěpánov a.s. - Jevíčko
Identifikace: SYA237926U
Biskupická č.p. 776, 569 43 Jevíčko, Lusk Daniel, ředitel, tel: 728 371 658, email: lusk@rabbit.cz
Poznámka: NÁPLŇ PRÁCE: porážka, zpracování a balení kuřecího masa (na jednosměnný provoz)
POŽADAVKY: pečlivost, spolehlivost, zdravotní způsobilost pro práci v chladu a s potravinami
NABÍZÍME: zaměstnanecké benefity
KONTAKT: e-mailem, telefonicky po - pá 8-14 hod
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Úřad práce ČR - kontaktní pracoviště Svitavy
Míst Mzda

PP vztah

POMOCNÝ PRACOVNÍK/CE VE VÝROBĚ

Nabídka volných míst, podle CZ-ISCO abecedně
Směnnost

Nižší střední odborné

Pomocní dělníci ve výrobě (93292)

15 24900 - 27600 Kč PP plný, 37,50 h/týd.
Nepřetržitý provoz
1.7.2022 - neurčito
SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o.
Identifikace: SYA237803U
Sokolovská č.p. 106, Nedošín, 570 01 Litomyšl, Hanusová Marie, tel: 602 69 62 09, email:
marie.hanusova@saint-gobain.com
Poznámka: NABÍZÍME: dotované stravování, penzijní připojištění, týden dovolené nad rámec zákonné
KONTAKT: osobně, telefonicky, e-mailem

POMOCNÁ SÍLA DO KUCHYNĚ

Základní + praktická škola

Pomocní kuchaři (51203)

2

18000 Kč

PP plný
Turnusové služby
1.6.2022 - neurčito
Petr Řehák - Restaurace u Zvonečku
Identifikace: SYA239517U
Milady Horákové č.p. 843/30, Předměstí, 568 02 Svitavy 2, Řehák Petr, tel: 607 554 080
Poznámka: NÁPLŇ PRÁCE: příprava studené kuchyně, výdej polévek, mytí nádobí, směny - krátký/dlouhý týden
NABÍZÍME: příspěvek na stravu
KONTAKT: osobně v sídle firmy v dopolední hodiny (8-10 h), telefonicky kdykoliv

POMOCNÝ KUCHAŘ/KA

Základní + praktická škola

Pomocní kuchaři (51203)

1

8000 - 20000 Kč PP plný, PP zkrácený, DPP, DPČ, 15,00 h/týd.
Turnusové služby
1.6.2022 - neurčito
Zdeněk Šplíchal
Identifikace: SYA239663U
Edvarda Beneše č.p. 1970/19, Předměstí, 568 02 Svitavy 2, Šplíchalová Markéta, tel: 461 532 451, 732
626 191, email: astra.sy@seznam.cz
Poznámka: NÁPLŇ PRÁCE: krájení zeleniny, knedlíků a podobná výpomoc kuchařům, výroba pizzy
POŽADAVKY: spolehlivost, odpovědnost, ochota a radost pracovat v rodinném kolektivu.
NABÍZÍME: personální strava, příspěvky na oděv a obuv, rodinný kolektiv, práce v pěkném novém
prostředí, káva, sick days. Úvazek dle dohody 15-40 hod týdně.
KONTAKT: osobně v sídle firmy, telefonicky, e-mailem

DĚLNÍK/CE

Základní + praktická škola

Pomocní pracovníci v rybářství (92160)

2

25000 - 30000 Kč PP plný, DPP, DPČ, 40,00 h/týd.
Jednosměnný provoz
1.7.2022 - neurčito
RYBÁŘSTVÍ LITOMYŠL s.r.o.
Identifikace: SYA237898U
Sokolovská č.p. 121, Nedošín, 570 01 Litomyšl, Groulík Jindřich, vedoucí ekonomického oddělení, tel:
723827578, email: jindrich.groulik@rybarstvi-litomysl.cz
Poznámka: NABÍZÍME: stravenky, příspěvek na ubytování, oblečení, příspěvek na dojíždění do zaměstnání, NÁSTUP
MOŽNÝ IHNED
KONTAKT: telefonicky (7-15h)
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Úřad práce ČR - kontaktní pracoviště Svitavy
Míst Mzda

Nabídka volných míst, podle CZ-ISCO abecedně

PP vztah

STROJNÍK/CE - NAKLÁDÁNÍ RYB STROJEM JCB ŘP SKUP. T

Směnnost

Základní + praktická škola

Pomocní pracovníci v rybářství (92160)

1

28000 - 35000 Kč PP plný, 40,00 h/týd.
Jednosměnný provoz
1.7.2022 - neurčito
RYBÁŘSTVÍ LITOMYŠL s.r.o.
Identifikace: SYA239839U
Sokolovská č.p. 121, Nedošín, 570 01 Litomyšl, Groulík Jindřich, vedoucí ekonomického oddělení, tel:
723827578, email: jindrich.groulik@rybarstvi-litomysl.cz
Poznámka: POŽADAVKY: strojnický průkaz, lze získat prostřednictvím zaměstnavatele, minimálně řidičský průkaz
skupiny T
NABÍZÍME: mzda bude odvislá od případné kombinace s pracovním zařazením strojník/mechanik, roční
příspěvky (stravenky, příspěvek na dojíždění do zaměstnání, atd.), NÁSTUP MOŽNÝ IHNED
KONTAKT: telefonicky (7-15h)

ZPRACOVATEL/KA ŽIVOČIŠNÝCH OSTATKŮ

Základní + praktická škola

Pomocní pracovníci v živočišné výrobě (9212)

4

25000 - 30000 Kč PP plný, 40,00 h/týd.
Pružná pracovní doba
1.6.2022 - neurčito
CIMI s.r.o. - Kamenec
Identifikace: SYA239689U
Kamenec u Poličky č.p. 300, 572 01 Polička, Cymorek Jerzy Ing., tel: 777 567 165, email:
jerzy.cymorek@seznam.cz
Poznámka: NÁPLŇ PRÁCE: práce v masném průmyslu na drštkárně
NABÍZÍME: stravování a ubytování
KONTAKT: telefonicky 7-16 hod

POMOCNÉ TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE

Nižší střední odborné

Pomocní pracovníci ve výrobě jinde neuvedení (93299)

1

105 Kč

DPP, DPČ, 40,00 h/týd.
Pružná pracovní doba
1.6.2022 - neurčito
Chladil-interiéry s.r.o. - Svitavy
Identifikace: SYA239600U
Javorník č.p. 57, 568 02 Svitavy 2, Chladil Jiří, jednatel, tel: 777 160 566, email:
chladil@chladil-interiery.cz
Poznámka: NÁPLŇ PRÁCE: Do našeho mladého kolektivu hledáme na výpomoc šikovnou ženu na pomocné
truhlářské práce - broušení za nemocnou kolegyni. Lze i zkrácený úvazek.
NABÍZÍME: Brigáda cca na 3 měsíce.
KONTAKT: telefonicky 7-14 hod, e-mailem

POMOCNÝ DĚLNÍK/CE

Základní + praktická škola

Pomocní pracovníci ve výrobě jinde neuvedení (93299)

6

19500 - 20000 Kč PP plný, 40,00 h/týd.
Jednosměnný provoz
1.6.2022 - neurčito
KABILA Group s.r.o. - Radiměř
Identifikace: SYA237858U
Radiměř č.p. 178, 569 07 Radiměř, Suchánková Alena Mgr., tel: 776 660 265, email:
radimer.k@seznam.cz
Poznámka: NÁPLŇ PRÁCE: fyzicky náročnější práce vhodnější spíše pro muže
NABÍZÍME: ubytování zajištěno
KONTAKT: e-mailem
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Úřad práce ČR - kontaktní pracoviště Svitavy
Míst Mzda

PP vztah

Nabídka volných míst, podle CZ-ISCO abecedně
Směnnost

POMOCNÁ SÍLA V KUCHYNI

Bez vzdělání

Pomocníci v kuchyni (94120)

2

8100 - 20000 Kč PP plný, PP zkrácený, DPP, DPČ, 20,00 h/týd.
Dvousměnný provoz
23.6.2022 - neurčito
Zdeněk Šplíchal
Identifikace: SYA239977U
Edvarda Beneše č.p. 1970/19, Předměstí, 568 02 Svitavy 2, Šplíchalová Markéta, tel: 461 532 451, 732
626 191, email: astra.sy@seznam.cz
Poznámka: NÁPLŇ PRÁCE: čištění zeleniny, mytí nádobí, úklid kuchyně
POŽADAVKY: spolehlivost, odpovědnost, ochota a radost pracovat v rodinném kolektivu
NABÍZÍME: personální strava, rodinný kolektiv, práce v pěkném prostředí, káva
KONTAKT: osobně v sídle firmy od 11-22 hod, telefonicky od 11-22 hod, e-mailem

PRACOVNÍK/CE SBĚRNÉHO DVORA JEVÍČKO

Základní + praktická škola

Pracovníci odvozu a recyklace odpadů (96110)

18000 - 24000 Kč PP plný, 40,00 h/týd.
Jednosměnný provoz
1.10.2022 - neurčito
Město Jevíčko
Identifikace: SYA239242U
Komu se hlásit: Palackého nám. č.p. 1, 569 43 Jevíčko, Sedlák Pavel Bc., tajemník měú, tel: 737 261 119, email:
sedlak@jevicko.cz
Místo v. práce: Jevíčko
1

Poznámka: NÁPLŇ PRÁCE: komplexní obsluha městského sběrného dvora vč. všech zařízení (elektronická váha, lis
na papír, evidenční systém ad.) a základní údržba přidělených technických prostředků
zabezpečení provozní doby pro veřejnost, otevírání a uzavírání objektu, základní údržba areálu, úklid na
pracovišti, odklízení sněhu, dodržování BOZP a pravidel pro nakládání s odpady,
obsluha PC, e-mailová komunikace, součinnost s odpadovým hospodářem města v rámci evidence
odevzdávaných odpadů a ročního hlášení o produkci odpadů, komunikace se svozovou společností,
realizace zpětného odběru vyřazených elektrospotřebičů, svítidel, jedlých olejů ad., zajištění objednávek
vývozu, součinnost s technickými pracovníky města v oblasti odpadového hospodářství (sběr tříděného
odpadu na území města, kontrola svozů, kontrola sběrných míst ad.), další úkoly zadávané provozovatelem
sběrného dvora městem Jevíčko, komunikace s občany města, osvěta v oblasti odpadového hospodářství,
spolupráce s vedením a zaměstnanci města. Pracoviště: Sběrný dvůr města Jevíčka, ul. Třebovská
naprosit benzínové čerpací stanici ČEPRO
DALŠÍ POŽADAVKY: výpis z rejstříku trestů - opis přiložit, který nesmí být starší 3 měsíců
časová flexibilita, samostatnost, schopnost týmové práce, spolehlivost, zdvořilost a loajalita
NABÍZÍME: 5 týdnů dovolená, možnost využít 5 dnů indispozičního volna, příspěvek na stravování,
příspěvek k penzijnímu připojištění, zajištění kvalitního pracovního prostředí, proškolení při nástupu do
zaměstnání
KONTAKT: e-mailem, telefonicky 9-11 hod
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Úřad práce ČR - kontaktní pracoviště Svitavy
Míst Mzda

Nabídka volných míst, podle CZ-ISCO abecedně

PP vztah

OSTRAHA - STRÁŽNÍ, PRACOVNÍCI OSTRAHY

Směnnost

Základní + praktická škola

Pracovníci ostrahy, strážní (54142)

2

110 - 130 Kč

Komu se hlásit:
Místo v. práce:

PP plný, PP zkrácený, DPP, 20,00 h/týd.
Jednosměnný provoz
6.6.2022 - neurčito
LAMA CZ CORPORATION s.r.o.
Identifikace: SYA239743U
Příkop č.p. 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno 2, Svorada Jiří, tel: 770 142 273, email:
svorada.jiři@lamaagency.cz
Mařákova č.p. 1198, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl
Poznámka: NÁPLŇ PRÁCE: ostraha - střídavá práce, v sedě i obchůzky, vhodné pro absolventy i pro starobní
důchodce, pracovní doba od 06 do 21hod - dle domluvy
KONTAKT: e-mailem, telefonicky

OSTRAHA - STRÁŽNÍ, PRACOVNÍCI OSTRAHY

Základní + praktická škola

Pracovníci ostrahy, strážní (54142)

2

110 - 130 Kč

Komu se hlásit:
Místo v. práce:

PP plný, PP zkrácený, DPP, 20,00 h/týd.
Jednosměnný provoz
6.6.2022 - neurčito
LAMA CZ CORPORATION s.r.o.
Identifikace: SYA239742U
Příkop č.p. 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno 2, Svorada Jiří, tel: 770 142 273, email:
svorada.jiři@lamaagency.cz
Marxova č.p. 136/21, Město, 571 01 Moravská Třebová 1
Poznámka: NÁPLŇ PRÁCE: ostraha - střídavá práce, v sedě i obchůzky, vhodné pro absolventy i pro starobní
důchodce, pracovní doba od 06 do 21hod - dle domluvy
KONTAKT: e-mailem, telefonicky

PRACOVNÍK/CE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH - PŘÍMÁ OBSLUŽNÁ
PÉČE

Základní + praktická škola

Pracovníci přímé obslužné péče v oblasti pobytové péče (53212)

1

16200 - 27570 Kč PP plný, 40,00 h/týd.
Dvousměnný provoz
11.5.2022 - 11.5.2023
Domov pro seniory Sloupnice
Identifikace: SYA239459U
Horní Sloupnice č.p. 258, 565 53 Sloupnice, Millichová Kateřina Mgr., tel: 606 784 267, email:
vpp@ddsloupnice.cz
Poznámka: POŽADAVKY: k základnímu vzdělání je nutný kurz pracovníka v sociálních službách,
podle zákona 108/2006 Sb. nebo absolvent SZŠ obor zdravotní asistent (nebo podmínka absolvování
kurzu po nástupu), výpis z rejstříku trestů, očkování proti žloutence typu B, zdravotní způsobilost,
potravinářský průkaz, osobnostní předpoklady pro práci se seniory
NABÍZÍME: příspěvek na obědy, osobní ohodnocení dovolená 5 týdnů, možnost dalšího vzdělávání,
benefity na konci roku, sick days
KONTAKT: osobně - po předchozí telefonické domluvě, telefonicky (v pracovní dny od 8 do 14 hod),
e-mailem
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Úřad práce ČR - kontaktní pracoviště Svitavy
Míst Mzda

PP vztah

PRODAVAČ - PRODAVAČKA

Nabídka volných míst, podle CZ-ISCO abecedně
Směnnost

Základní + praktická škola

Prodavači potravinářského zboží (52232)

2

21000 - 26000 Kč PP plný, PP zkrácený, DPP, DPČ, 37,50 h/týd.
Dvousměnný provoz
1.7.2022 - neurčito
CERSY 2010 s.r.o. - Polička (T. Novákové)
Identifikace: SYA236757U
T. Novákové č.p. 1125, Horní Předměstí, 572 01 Polička, Navrátilová Dagmar, tel: 725 263 679
Poznámka: NÁPLŇ PRÁCE: prodavač/ka pro prodejnu MASO-UZENINY NOVÁK
POŽADUJEME: zdravotní průkaz, výpis z rejstříku trestů, dobrý zdravotní stav
NABÍZÍME: stravování, možno na DPP, DPČ a zkrácený úvazek (115 - 130 Kč/hod.)
informace při osobním jednání. NÁSTUP MOŽNÝ IHNED
KONTAKT: telefonicky

PRODAVAČ/KA - BRIGÁDNÍK/CE

Základní + praktická škola

Prodavači potravinářského zboží (52232)

1

110 - 150 Kč

PP plný
Dvousměnný provoz
1.7.2022 - neurčito
CERSY 2010 s.r.o. - Svitavy (Brněnská)
Identifikace: SYA230278U
Brněnská č.p. 801/1, Lány, 568 02 Svitavy 2, Navrátilová Dagmar, tel: 725 263 679
Poznámka: NÁPLŇ PRÁCE: prodavač/ka - brigádník/ce pro prodejnu MASO UZENINY NOVÁK - pultový prodej uzenin,
masa, sýrů, lahůdek, pečiva, zákusků a výrobků z teplého pultu, příprava, krájení a doplňování zboží do
pultu, kontrola správnosti cen a povinných údajů na cenovkách, prezentace zboží v prodejních pultech dle
standardu společnosti, kontrola kvality a čerstvosti zboží, dodržování hygienických zásad, dodržování
pravidel HACCP, komunikace a obsluha zákazníků, obsluha pokladny
POŽADAVKY: dobré komunikační dovednosti, příjemné vystupování, zodpovědný přístup k práci,
samostatnost, ochota pracovat na dvě směny, loajalita, odpovědnost za svěřené hodnoty.
samostatné rozhodování, zručnost a pečlivost, flexibilita, zdravotní průkaz, NÁSTUP MOŽNÝ IHNED
KONTAKT: tel. (8-16 hod)

PRODAVAČ/KA

Střední odborné (vyučen)

Prodavači textilu, obuvi a kožené galanterie (52235)

19700 - 25000 Kč PP plný, 40,00 h/týd.
Jednosměnný provoz
15.6.2022 - neurčito
Hilby CZ s.r.o. - Svitavy
Identifikace: SYA237780U
Komu se hlásit: náměstí Míru č.p. 84/8, Město, 568 02 Svitavy 2, Hilbert Jiří, email: hilbert@hilby.cz
Místo v. práce: náměstí Míru č.p. 83/6, Město, 568 02 Svitavy 2
1

Poznámka: POŽADAVKY: praxE nejlépe v prodeji obuvi a textilu
KONTAKT: e-mailem, osobně v sídle firmy. Výběrové řízení bude upřesněno dle počtu uchazečů.

ELEKTROMECHANIK

Střední odborné (vyučen)

Provozní elektromechanici (74123)

1

180 Kč

PP plný, 40,00 h/týd.
Pružná pracovní doba
15.6.2022 - neurčito
SVAM LITOMYŠL spol. s r.o.
Identifikace: SYA239732U
Osík č.p. 23, 569 67 Osík u Litomyšle, Skálová Lucie, obchodní oddělění, tel: 606 735 004, email:
info@svam.cz
Poznámka: NÁPLŇ PRÁCE: kompletní elektroinstalace na strojích, včetně oživení, montáže a následný servis.
DALŠÍ POŽADAVKY: elektrotechnické vzdělání - vyučen nebo vyučen s maturitou v elektro oborech,
pečlivost a zodpovědnost, flexibilitu, komunikační schopnosti, samostatnost a zodpovědnost, ochotu učit se
novým věcem.
NÁBÍZÍME: NÁSTUP MOŽNÝ IHNED.
KONTAKT: osobně, e-mailem, telefonicky.
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POMOCNÝ ŘEZNÍK/CE

Nabídka volných míst, podle CZ-ISCO abecedně
Směnnost

Základní + praktická škola

Řezníci a uzenáři (75111)

2

140 - 190 Kč

PP plný, PP zkrácený, DPP, DPČ, 20,00 h/týd.
Dvousměnný provoz
1.7.2022 - neurčito
CERSY 2010 s.r.o. - Polička (Tyršova)
Identifikace: SYA232940U
Tyršova č.p. 1001, Horní Předměstí, 572 01 Polička, Cerulíková, tel: 602 463 153, email:
cersy2010@gmail.com
Poznámka: NÁPLŇ PRÁCE: pomocný řezník/ce pro prodejnu MASO-UZENINY NOVÁK, bourání, opracování,
porcování a příprava masa do pultu, výroba polotovarů dle platných receptur společnosti, kontrola
správnosti cen a povinných údajů na cenovkách, prezentace zboží v prodejních pultech dle standardu
společnosti, kontrola kvality, čerstvosti zboží, dodržování hygienických zásad, dodržování pravidel HACCP,
komunikace a obsluha zákazníků
POŽADAVKY: odborné vyučení bez maturity v oboru řezník-uzenář nebo v příbuzném oboru (kuchař) nebo
praxi s bouráním a opracováním masa, dobré komunikační dovednosti, příjemné vystupování, zodpovědný
přístup k práci, samostatnost, zručnost a pečlivost,zdravotní průkaz
NABÍZÍME: práci ve stabilní české společnosti, možnost práce na HPP/ DPP / DPČ, zkrácený úvazek 20-30
týdně - jednosměnný nebo dvousměnný provoz, zaškolení na prodejně, stravování na prodejně, sleva na
nákup, příplatky za soboty, neděle a svátky, prací prášek 2x ročně, zajímavé finanční ohodnocení,
zaměstnanecké benefity, odměna za odpracované roky, NÁSTUP MOŽNÝ IHNED
KONTAKT: tel. (8-16 hod)

TRAKTORISTA/KA - MECHANIZÁTOR ŘP SKUP. B, T

Střední odborné (vyučen)

Řidiči a obsluha zemědělských strojů (83411)

1

19700 - 22990 Kč PP plný
Neurčeno
1.7.2022 - neurčito
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - Hradec nad Svitavou Identifikace: SYA239899U
Hradec nad Svitavou č.p. 483, 569 01 Hradec nad Svitavou, Říha Pavel Ing., tel: 737 267 271, email:
pavel.riha@ukzuz.cz
Poznámka: NÁPLŇ PRÁCE: řízení, obsluha a seřizování traktorů, speciálních secích a sklizňových strojů při
zajišťování odrůdových pokusů, řízení, obsluha a seřizování další mechanizace používané na stanici,
zajištění provozu, údržby a oprav dopravních a mechanizačních prostředků
DALŠÍ POŽADAVKY: min. střední vzdělání s výučním listem
NABÍZÍME: 25 dní dovolené + 5 dní zdravotního volna navíc, příspěvek na stravování, příspěvek na
kulturní, sportovní a rekreační aktivity, možnost využití rekreačních a ubytovacích zařízení organizace,
stabilitu zaměstnání
KONTAKT: telefonicky
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TRAKTORISTA/KA ROSTLINNÉ VÝROBY

Směnnost

Nižší střední odborné

Řidiči a obsluha zemědělských strojů (83411)

1

25000 - 35000 Kč PP plný
Jednosměnný provoz
1.6.2022 - neurčito
AGRO Kunčina a.s.
Identifikace: SYA233282U
Kunčina č.p. 290, 569 24 Kunčina, Šejnoha Marek Ing., statutární ředitel, email: agrok@email.cz
Poznámka: NÁPLŇ PRÁCE: do svého pracovního kolektivu hledáme šikovného traktoristu, opraváře zemědělských
strojů se zkušenostmi i po vyučení - pomůžeme se zapracováním
NABÍZÍME: možnost ubytování, moderní strojový park, dobré zázemí a kolektiv, stravenky, firemní
stravování aj.
KONTAKT: tel. v pracovních dnech 7-15:30 hod

TRAKTORISTA/KA ŘP SKUP. T, OPRAVÁŘ/KA ZEMĚDĚLSKÝCH
STROJŮ

Nižší střední odborné

Řidiči a obsluha zemědělských strojů (83411)

1

19700 - 24000 Kč PP plný, 40,00 h/týd.
Jednosměnný provoz
1.6.2022 - neurčito
Jiří Lux
Identifikace: SYA233860U
Vlkov č.p. 89, Záhradí, 570 01 Litomyšl, Lux Jiří Ing., tel: 603 206 059, email: statekvlkov@statekvlkov.cz
Poznámka: VÝHODY: příspěvek na stravování
KONTAKT: e-mailem, telefonicky 7 - 15:30 hod

TRAKTORISTA/KA ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY

Nižší střední odborné

Řidiči a obsluha zemědělských strojů (83411)

1

25000 - 35000 Kč PP plný
Jednosměnný provoz
1.6.2022 - neurčito
AGRO Kunčina a.s.
Identifikace: SYA233283U
Kunčina č.p. 290, 569 24 Kunčina, Šejnoha Marek Ing., statutární ředitel, email: agrok@email.cz
Poznámka: NÁPLŇ PRÁCE: do svého pracovního kolektivu hledáme šikovného traktoristu pro navážení krmení skotu a
do bioplynové stanice. Se zkušenostmi i po vyučení - pomůžeme se zapracováním
NABÍZÍME: moderní strojový park, dobré zázemí a kolektiv, stravenky, firemní stravování aj.
KONTAKT: tel. v pracovních dnech 7-15:30 hod

TRAKTORISTA/TKA ŘP SKUP. T

Základní + praktická škola

Řidiči a obsluha zemědělských strojů (83411)

1

25000 Kč

PP plný
Jednosměnný provoz
1.7.2022 - neurčito
Zemědělské obchodní družstvo Opatovec
Identifikace: SYA226530U
Opatovec č.p. 201, 568 02 Svitavy 2, Kopecký Vítězslav Ing., tel: 603 263 848, email:
zod@zodopatovec.cz
Poznámka: NABÍZÍME: příspěvek na dovolenou, životní jubileum. Naturální výhody - brambory, obilí. Zvláštní prémie cílová prémie dle výsledku hospodaření. Dovolená navíc - 5 týdnů dovolené. Podnikové stravování - oběd
za 23 Kč, výběr ze dvou jídel, příspěvek na životní pojištění.
KONTAKT: e-mailem, telefonicky (7:00-15:30)
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ŘIDIČ/KA AUTOBUSU

Směnnost

Základní + praktická škola

Řidiči autobusů v městské hromadné dopravě (83311)

29000 - 40000 Kč PP plný
Turnusové služby
12.6.2022 - neurčito
ZDAR, a.s.
Identifikace: SYA238917U
Komu se hlásit: Jihlavská č.p. 759/4, 591 01 Žďár nad Sázavou 1, Pečinková Šárka Bc., tel: 734 39 39 39, email:
prace@zdar.cz
Místo v. práce: Svitavy
5

Poznámka: NÁPLŇ PRÁCE: zajišťování autobusové dopravy dle platných jízdních řádů a pokynů dispečera
DALŠÍ POŽADAVKY: slušné vystupování, zodpovědnost a spolehlivost
NABÍZÍME: možnost dohody o provedení práce či pracovní činnosti, možnost zkráceného úvazku,
příspěvek na dovolenou ve výši 8000 Kč za rok, příspěvek až 3000 ročně pro každé dítě zaměstnance na
sportovní a studentské pobyty dětí a dětské tábory, příspěvky na penzijní připojištění, možnost využití
výhodných tarifů na volání i pro rodinné příslušníky, příspěvky na volnočasové aktivity formou FLEXI
PASSU, přeprava autobusy firmy ZDAR zdarma , sleva na tankování na ČS firmy ZDAR
KONTAKT: e-mailem, telefonicky 8-15 hod

ŘIDIČ/KA ŘP SK. B, D

Nižší střední odborné

Řidiči osobních a malých dodávkových automobilů (kromě taxikářů a řidičů zdravotnické dopravní služby) (83221)

6

19500 - 20000 Kč PP plný, 40,00 h/týd.
Jednosměnný provoz
1.6.2022 - neurčito
KABILA Group s.r.o. - Radiměř
Identifikace: SYA237857U
Radiměř č.p. 178, 569 07 Radiměř, Suchánková Alena Mgr., tel: 776 660 265, email:
radimer.k@seznam.cz
Poznámka: NÁPLŇ PRÁCE: fyzicky náročnější práce vhodná spíše pro muže
NABÍZÍME: ubytování zajištěno
KONTAKT: e-mailem

ŘIDIČ/KA NÁKLADNÍHO VOZIDLA V RYBÁŘSKÉM PROVOZU ŘP
SKUP. C

Základní + praktická škola

Řidiči ostatních speciálních vozidel (83329)

1

28000 - 31000 Kč PP plný, 40,00 h/týd.
Jednosměnný provoz
1.7.2022 - neurčito
RYBÁŘSTVÍ LITOMYŠL s.r.o.
Identifikace: SYA239838U
Sokolovská č.p. 121, Nedošín, 570 01 Litomyšl, Groulík Jindřich, vedoucí ekonomického oddělení, tel:
723827578, email: jindrich.groulik@rybarstvi-litomysl.cz
Poznámka: NÁPLŇ PRÁCE: řízení nákladního vozidla
POŽADAVKY: skupina E výhodou - možno dostudovat u zaměstnavatele, svářečský průkaz výhodou
NABÍZÍME: roční příspěvky (stravenky, příspěvek na dojíždění do zaměstnání, atd.), NÁSTUP MOŽNÝ
IHNED
KONTAKT: telefonicky (7-15h)
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POMOCNÁ ASISTENCE U JEŘÁBU

Nabídka volných míst, podle CZ-ISCO abecedně
Směnnost

Základní + praktická škola

Řidiči vysokozdvižných vozíků (83441)

1

200 - 230 Kč

DPP
Jednosměnný provoz
15.7.2022 - neurčito
David Hruška
Identifikace: SYA239160U
Kapitána Nálepky č.p. 277/8, Předměstí, 568 02 Svitavy 2, Hruška David, tel: 603 827 820, email:
hruskova@hruskatransport.cz
Poznámka: NÁPLŇ PRÁCE: pomocná asistence u jeřábu, 2-4 dny v týdnu, dle dohody, brigádní práce, 170-200
Kč/čistá hodinová mzda
KONTAKT: e-mailem, telefonicky

SANITÁŘ/KA NA ODD. LDN

Nižší střední odborné

Sanitáři (53295)

1

26000 - 27000 Kč PP plný
Nepřetržitý provoz
1.7.2022 - neurčito
Poličská nemocnice, s.r.o.
Identifikace: SYA239460U
Eimova č.p. 294, Horní Předměstí, 572 01 Polička, Onderková Andrea, tel: 777 748 672, email:
sestra@azass.cz
Poznámka: NABÍZÍME: další pracovní volno tzv. sick days, příspěvek na penzijní připojištění, životní pojištění,
příspěvek na stravování, možnost dalšího vzdělávání. Vhodné i pro osoby z Ukrajiny, které zvládají český
jazyk (nutno absolvovat sanitářský kurz). Pozice je vhodná spíše pro ženy.
KONTAKT: telefonicky po-pá od 6-14:30 hod, e-mailem

OBSLUHA CNC STROJE

Nižší střední odborné

Seřizovači a obsluha číslicově řízených strojů (72237)

1

22000 - 26000 Kč PP plný, 37,50 h/týd.
Třísměnný provoz
1.7.2022 - neurčito
TOS Svitavy,a.s.
Identifikace: SYA237939U
Říční č.p. 2269/1d, Předměstí, 568 02 Svitavy 2, Chládková Jolana Ing., tel: 461 563 114, email:
chladkova@tos.cz
Poznámka: POŽADAVKY: vzdělání ve strojírenském oboru, praxe 3 roky, zodpovědnost a samostatnost, vysoké
pracovní nasazení, znalost technických výkresů
NABÍZÍME: příspěvek na podnikové stravování, penzijní připojištění, 25 dnů dovolené, docházkový bonus
měsíční/roční, profesní růst, poukázky na volný čas a další firemní benefity
KONTAKT: osobně (po-pá 7-14 hod), e-mailem

SOUSTRUŽNÍK KOVŮ - KONVEČNÍ SOUSTRUHY

Střední odborné (vyučen)

Seřizovači a obsluha číslicově řízených strojů (72237)

2

25000 - 32000 Kč PP plný
Dvousměnný provoz
13.6.2022 - neurčito
Poličské strojírny a.s.
Identifikace: SYA226317U
Bořiny č.p. 1145, Horní Předměstí, 572 01 Polička, Andrlíková Božena, tel: 461 751 487, email:
kariera@pos.cz
Poznámka: NÁPLŇ PRÁCE: obsluha konvečních soustruhů - klasické obrábění
POŽADAVKY: praxe v oboru soustružník nebo obráběč kovů
NABÍZÍME: 5 týdnů dovolené za rok, závodní stravování (vlastní kuchyň), příspěvek na penzijní připojištění
po roce zaměstnání, výhodný telefonní tarif po uplynutí zkušební doby
KONTAKT: telefonicky (po-pá 6-14h), e-mailem
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SOUSTRUŽNÍK, OBSLUHA NC A CNC SOUSTRUHŮ

Nabídka volných míst, podle CZ-ISCO abecedně
Směnnost

Střední odborné (vyučen)

Seřizovači a obsluha číslicově řízených strojů (72237)

2

25000 - 32000 Kč PP plný
Dvousměnný provoz
13.6.2022 - neurčito
Poličské strojírny a.s.
Identifikace: SYA234477U
Bořiny č.p. 1145, Horní Předměstí, 572 01 Polička, Andrlíková Božena, tel: 461 751 487, email:
kariera@pos.cz
Poznámka: NÁPLŇ PRÁCE: obsluha a seřizování NC a CNC soustruhů, soustružnické a zámečnické práce, měření
POŽADAVKY: praxe v oboru mechanik-seřizovač CNC, soustružník nebo obráběč kovů
NABÍZÍME: 5 týdnů dovolené za rok, závodní stravování (vlastní kuchyň), příspěvek na penzijní připojištění
po roce zaměstnání, výhodný telefonní tarif po uplynutí zkušební doby
KONTAKT: telefonicky (po-pá 6-14h), e-mailem

FRÉZAŘ - HORIZONTÁLNÍ FRÉZA

Střední odborné (vyučen)

Seřizovači a obsluha konvenčních fréz (72232)

2

140 - 210 Kč

PP plný
Dvousměnný provoz
15.6.2022 - neurčito
JCEE, s. r. o. - Moravská Třebová
Identifikace: SYA239177U
J. K. Tyla č.p. 1583/10b, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová 1, Kozák Martin, tel: 731466140, email:
m.kozak@jcee.cz
Poznámka: POŽADAVKY: strojní vzdělání.
NABÍZÍME: příspěvek na stravu, roční prémie, věrnostní příspěvek, příspěvek na životní/důchodové
pojištění, po uplynutí 1 roku možnost prodloužení PP na dobu neurčitou, pro absolventy možnost zaškolení.
NÁSTUP MOŽNÝ IHNED.
KONTAKT: telefonicky (6-16 hod.)

SOUSTRUŽNÍK

Nižší střední odborné

Seřizovači a obsluha konvenčních soustruhů (72231)

2

21000 - 28000 Kč PP plný, 40,00 h/týd.
Jednosměnný provoz
1.7.2022 - neurčito
TOS Svitavy,a.s.
Identifikace: SYA237938U
Říční č.p. 2269/1d, Předměstí, 568 02 Svitavy 2, Chládková Jolana Ing., tel: 461 563 114, email:
chladkova@tos.cz
Poznámka: NÁPLŇ PRÁCE: soustružení hřídelí, přírub, soustružení závitů nožem
POŽADAVKY: vzdělání ve strojírenském oboru, praxe 3 roky, zodpovědnost a samostatnost, vysoké
pracovní nasazení, znalost technických výkresů
NABÍZÍME: příspěvek na podnikové stravování, penzijní připojištění, 25 dnů dovolené, docházkový bonus
měsíční/roční, profesní růst, poukázky na volný čas a další firemní benefity
KONTAKT: osobně (po-pá 7-14h), e-mailem
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OBRÁBĚČ - KONVENČNÍ STROJE

Směnnost

Střední odborné (vyučen)

Seřizovači a obsluha ostatních obráběcích strojů (kromě dřevoobráběcích) (72239)

1

35000 Kč

PP plný, 40,00 h/týd.
Jednosměnný provoz
15.6.2022 - neurčito
protechnik consulting s. r. o.
Identifikace: SYA235137U
Svitavská č.p. 1601/70, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová 1, Personální oddělení, email:
jobs@protechnik.cz
Poznámka: NÁPLŇ PRÁCE: velmi zajímavá nejednotvárná práce s možností profesního a osobního růstu v moderním
prostředí silné a stabilní společnosti nezávislé na automobilním průmyslu s 21 letou tradicí v Moravské
Třebové. Nevyrábíme jen komponenty, ale kompletní stroje a výrobky. Přijďte rozšířit náš úspěšný tým!!
Budete samostatně pracovat na konvenčních obráběcích strojích v rámci kusové, malosériové výroby.
Důležitá je Vaše samostatnost a přesnost, zodpovědnost za kvalitní vyhotovení dílů dle výkresové
dokumentace.
POŽADAVKY: vzdělání se zaměřením na strojírenství a zkušenosti s malosériovou výrobou
NABÍZÍME: nabízená hrubá mzda od 35.000 Kč odpovídá cca 219 Kč/hod., dynamický mzdový systém aktivní hodnocení zaměstnance na měsíční bázi dle dosahovaných výkonů a úspěchů. Jediné místo, kde
jste hodnoceni průběžně, a kde máte zajištěnu nejvyšší mzdu v regionu a možnost profesního růstu!
Úprava mezd dvakrát ročně. Měsíční výkonové bonusy až 30% navíc k vyplácené mzdě, možnost
průběžně proplácené práce přesčas s příplatky 25% za běžný přesčas, za sobotu 50%, za neděli a svátek
100%, za noční směny příplatek 50 Kč/hod, komfortní velká kafeterie s odpočívacím koutem a dotovanými
nápoji, příspěvky na stravování, parkování uvnitř firemního areálu, hodnotné odměny/dárky za pracovní
jubilea, příspěvky ke sňatku a narození dítěte, příspěvky na životní pojištění, dárky k Vánocům, pravidelné
firemní akce a další benefity
KONTAKT: e-mailem

SKLADNÍK/CE

Základní + praktická škola

Skladníci, obsluha manipulačních vozíků (83443)

3

23000 Kč

PP plný, 40,00 h/týd.
Jednosměnný provoz
1.7.2022 - neurčito
BELLITEX s.r.o. - Opatov
Identifikace: SYA237824U
Opatov č.p. 274, 569 12 Opatov v Čechách, Ahmad Hassan, tel: 777 252 288, email: asistent@bellitex.cz
Poznámka: POŽADAVKY: spolehlivost, vstřícnost a chuť do práce, zodpovědnost, řidičské oprávnění na VZV výhodou
NABÍZÍME: odpovídající mzdové ohodnocení, příspěvek na stravování, parkování přímo v areálu
pracoviště, práce v příjemném kolektivu, celozávodní dovolená, firemní večírek,
benefity (nákup oblečení za zvýhodněné ceny). NÁSTUP MOŽNÝ IHNED.
KONTAKT: e-mailem, telefonicky 6-18 hod
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MONTÉR

Nabídka volných míst, podle CZ-ISCO abecedně
Směnnost

Střední odborné (vyučen)

Stavební montéři (kromě montérů suchých staveb) (71194)

4

25000 - 35000 Kč PP plný
Jednosměnný provoz
1.6.2022 - neurčito
TERMOMONT s.r.o. - Litomyšl
Identifikace: SYA238418U
Nedošín č.p. 128, 570 01 Litomyšl, Kubešová Eliška, tel: 602 139 442, email: ekubesova@termomont.cz
Poznámka: DALŠÍ POŽADAVKY: flexibilita, ochota se učit, pracovitost, svářečský průkaz výhodou
NABÍZÍME: 25 dní dovolené, stravenkový paušál, penzijko
KONTAKT: telefonicky 7-17 hod, e-mailem, osobně v sídle firmy v Litomyšli - Nedošíně

STAVEBNÍ ZÁMEČNÍK

Základní + praktická škola

Stavební zámečníci (71266)

2

19000 - 28000 Kč PP plný, 40,00 h/týd.
Jednosměnný provoz
1.7.2022 - 30.11.2022
KNAR s.r.o.
Identifikace: SYA239240U
Linhartice č.p. 229, 571 01 Moravská Třebová 1, Tajovská Miroslava, účetní, tel: 603510321, email:
m.tajovska@knar.cz
Poznámka: NÁPLŇ PRÁCE: fyzicky náročnější práce vhodná spíše pro muže, pracovní doba po-pá
NABÍZÍME: podnikové stravování, NÁSTUP MOŽNÝ IHNED
KONTAKT: osobně, e-mailem, telefonicky

ZÁMEČNÍK

Základní + praktická škola

Stavební zámečníci (71266)

2

16200 - 17900 Kč PP plný
Jednosměnný provoz
1.7.2022 - neurčito
Poličská stavební s.r.o.
Identifikace: SYA237924U
Střítež č.p. 1, 572 01 Polička, Kučerová Jindřiška, email: firma.kucerova@seznam.cz
Poznámka: POŽADAVKY: spolehlivost, chuť do práce, manuální zručnost. Vítáme zkušenost s prací ve stavebnictví
NABÍZÍME: ubytování je zajištěno po dobu trvání pracovního poměru
KONTAKT: e-mailem, osobně v sídle firmy od 7-15 hod

STROJÍRENSKÝ DĚLNÍK/CE

Základní + praktická škola

Strojírenští kovodělníci (72224)

4

17000 - 27000 Kč PP plný, 37,50 h/týd.
Třísměnný provoz
15.6.2022 - neurčito
ABNER a.s. - Moravská Třebová
Identifikace: SYA239239U
Lanškrounská č.p. 499/87, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová 1, Ševčíková Marie, personalistka, tel:
461 313 112, email: marie.sevcikova@abner.cz
Poznámka: NABÍZÍME: finanční příspěvek na stravování, na dopravu, příspěvek na penzijní a životní pojištění,
čtvrtletní odměny, odměny k životnímu jubileu za odpracované roky, 3 - směnný provoz
KONTAKT: telefonicky, e-mailem
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PRACOVNÍK/CE MĚROVÉHO STŘEDISKA

Nabídka volných míst, podle CZ-ISCO abecedně
Směnnost

Střední odborné (vyučen)

Strojírenští technici kontroly kvality, laboranti (31155)

25000 - 30000 Kč PP plný, 37,50 h/týd.
Dvousměnný provoz
1.6.2022 - neurčito
KOH-I-NOOR PONAS s.r.o. - Polička (Na Vyšehradě)
Identifikace: SYA237814U
Komu se hlásit: Na Vyšehradě č.p. 1093, Horní Předměstí, 572 01 Polička, Bartoňová Lenka, personalista, tel: 461723242,
email: l.bartonova@ponas.cz
Místo v. práce: Na Vyšehradě č.p. 1093, Horní Předměstí, 572 01 Polička
2

Poznámka: POŽDUJEME: znalost čtení výkresové dokumentace, SŠ technického nebo strojírenského zaměření.
NABÍZÍME: dotované stravování, příspěvek na penzijní připojištění atd.
KONTAKT: e-mailem

PŘÍPRAVÁŘ/KA VÝROBY, KONTROLOR/KA

ÚSO (vyučení s maturitou)

Strojírenští technici kontroly kvality, laboranti (31155)

1

120 Kč

PP plný
Jednosměnný provoz
15.6.2022 - neurčito
JCEE, s. r. o. - Moravská Třebová
Identifikace: SYA239701U
J. K. Tyla č.p. 1583/10b, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová 1, Kozák Martin, tel: 731466140, email:
m.kozak@jcee.cz
Poznámka: Naše firma působí na trhu 30 let a zabýváme se průmyslovou automatizací. Jsme výrobci jednoúčelových
strojů, montážních linek a dopravníkových systémů. Nabízíme zajímavou práci s možností osobního
rozvoje a finančního růstu. Rádi přivítáme absolventy technických škol bez předchozí praxe.
NÁPLŇ PRÁCE: příprava materiálu pro svařované konstrukce – vrtání otvorů, řezání závitů.
Kontrola hotových výrobků dle výkresové dokumentace. Místo výkonu práce – Moravská Třebová
POŽADAVKY: vzdělání v oboru zámečník (strojní mechanik atd.) ukončené závěrečnou/maturitní
zkouškou, zručnost, samostatnost, zodpovědný přístup, vhodné i pro čerstvé absolventy
NABÍZÍME: zajímavou a tvořivou práci, úvodní zaškolení a zapracování v pozici
pololetní prémie, příspěvek na stravu, příspěvek na životní pojištění zaměstnanců, náborový příspěvek až
20.000 Kč. NÁSTUP MOŽNÝ IHNED.
KONTAKT: telefonicky (6-16 hod.), e-mailem - zaslat životopis
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SVÁŘEČ CO2

Nabídka volných míst, podle CZ-ISCO abecedně
Směnnost

Střední odborné (vyučen)

Svářeči (72121)

1

33000 Kč

PP plný, 40,00 h/týd.
Jednosměnný provoz
15.6.2022 - neurčito
protechnik consulting s. r. o.
Identifikace: SYA235817U
Svitavská č.p. 1601/70, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová 1, Personální oddělení, email:
jobs@protechnik.cz
Poznámka: NÁPLŇ PRÁCE: velmi zajímavá nejednotvárná práce s možností profesního a osobnostního růstu v
moderním prostředí silné a stabilní společnosti nezávislé na automobilním průmyslu s 21 letou tradicí v
Moravské Třebové. Nevyrábíme jen komponenty, ale kompletní stroje a výrobky. Přijďte rozšířit náš
úspěšný tým! Náplní Vaší práce budou svářečské práce metodou CO2, příprava této výroby, kontrolování
Vámi vyrobených dílů a další práce dle pokynů nadřízeného.
POŽADAVKY: pokud máte praxi ve svařování, jste precizní, máte platný svářečský průkaz, ochotu učit se
novým věcem, jste samostatný a pečlivý, tak nás neváhejte kontaktovat!
NABÍZÍME: nabízená hrubá mzda od 33.000 Kč odpovídá cca 206 Kč/hod. Dynamický mzdový systém aktivní hodnocení zaměstnance na měsíční bázi dle dosahovaných výkonů a úspěchů. Jediné místo, kde
jste hodnoceni průběžně, a kde máte zajištěnu nejvyšší mzdu v regionu a možnost profesního růstu!
Úprava mezd dvakrát ročně. Měsíční výkonové bonusy až 30% navíc k vyplácené mzdě. Možnost průběžně
proplácené práce přesčas s příplatky 25% za běžný přesčas, za sobotu 50%, za neděli a svátek 100%, za
noční směny příplatek 50 Kč/hod.
Komfortní velká kafeterie s odpočívacím koutem a dotovanými nápoji. Příspěvky na stravování
Parkování uvnitř firemního areálu. Hodnotné odměny/dárky za pracovní jubilea. Příspěvky ke sňatku a
narození dítěte. Příspěvky na životní pojištění. Dárky k Vánocům, pravidelné firemní akce a další benefity.
KONTAKT: e-mailem
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SVÁŘEČ TIG

Nabídka volných míst, podle CZ-ISCO abecedně
Směnnost

Střední odborné (vyučen)

Svářeči (72121)

1

35000 Kč

PP plný, 40,00 h/týd.
Jednosměnný provoz
15.6.2022 - neurčito
protechnik consulting s. r. o.
Identifikace: SYA234938U
Svitavská č.p. 1601/70, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová 1, Personální oddělení, email:
jobs@protechnik.cz
Poznámka: NÁPLŇ PRÁCE: velmi zajímavá nejednotvárná práce s možností profesního a osobnostního růstu v
moderním prostředí silné a stabilní společnosti nezávislé na automobilním průmyslu s 21 letou tradicí v
Moravské Třebové. Nevyrábíme jen komponenty, ale kompletní stroje a výrobky. Přijďte rozšířit náš
úspěšný tým! Náplní Vaší práce budou svářečské práce metodou TIG, příprava této výroby, kontrolování
Vámi vyrobených dílů a další práce dle pokynů nadřízeného.
DALŠÍ POŽADAVKY: pokud máte praxi ve svařování, jste precizní, máte platný svářečský průkaz, ochotu
učit se novým věcem, jste samostatný a pečlivý, tak nás neváhejte kontaktovat!
NABÍZÍME: nabízená hrubá mzda od 35.000 Kč odpovídá cca 219 Kč/hod. Dynamický mzdový systém aktivní hodnocení zaměstnance na měsíční bázi dle dosahovaných výkonů a úspěchů. Jediné místo, kde
jste hodnoceni průběžně, a kde máte zajištěnu nejvyšší mzdu v regionu a možnost profesního růstu!
Úprava mezd dvakrát ročně. Měsíční výkonové bonusy až 30% navíc k vyplácené mzdě. Možnost průběžně
proplácené práce přesčas s příplatky 25% za běžný přesčas, za sobotu 50%, za neděli a svátek 100%, za
noční směny příplatek 50 Kč/hod. Komfortní velká kafeterie s odpočívacím koutem a dotovanými nápoji.
Příspěvky na stravování, parkování uvnitř firemního areálu, hodnotné odměny/dárky za pracovní jubilea,
příspěvky ke sňatku a narození dítěte, příspěvky na životní pojištění, dárky k Vánocům, pravidelné firemní
akce a další benefity
KONTAKT: e-mailem

ŠIČKA

Základní + praktická škola

Švadleny, šičky, vyšívači a pracovníci v příbuzných oborech (75330)

1

16200 - 28000 Kč PP plný, 40,00 h/týd.
Jednosměnný provoz
1.6.2022 - neurčito
RP Climbing s. r. o.
Identifikace: SYA236402U
Hegerova č.p. 345, Horní Předměstí, 572 01 Polička, Hofírková Alena, vedoucí provozu, tel: 605 296 803,
email: alena.hofirkova@ocun.com
Poznámka: POŽADAVKY: osoby se zájmem o šití
NABÍZÍME: nástup možný ihned, stravenky formou stravenkové karty, pololetní a roční odměny, dovolená
25 dní, další firemní benefity
KONTAKT: osobně (6-14h), telefonicky (6-14h)
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ŠIČKA, BALIČKA, STŘÍHAČKA

Nabídka volných míst, podle CZ-ISCO abecedně
Směnnost

Střední odborné (vyučen)

Švadleny, šičky, vyšívači a pracovníci v příbuzných oborech (75330)

2

17900 - 22000 Kč PP plný, PP zkrácený, 6,00 h/týd.
Jednosměnný provoz
1.6.2022 - neurčito
L a m i d o , a.s.
Identifikace: SYA231320U
Sebranice č.p. 11, 569 62 Sebranice u Litomyšle, Pohorský Petr, předseda představenstva, tel: 731 175
591, email: pohorsky@lamido.cz
Poznámka: NÁPLŇ PRÁCE: šití výrobků, balení a kontrola výrobků, stříhání výrobků
POŽADAVKY: spolehlivost a pečlivost, praxe v oboru výhodou, místo je vhodné pro osoby se zdravotním
znevýhodněním
NABÍZÍME: zaměstnanecké benefity, cena oběda 5 Kč, prémie, kvalitní vybavení a celkové zázemí,
možnost zkrácených úvazků: 6 - 8 hodin, nástup dle dohody

ŠIČKA, BRAŠNÁŘ

Střední odborné (vyučen)

Švadleny, šičky, vyšívači a pracovníci v příbuzných oborech (75330)

6

110 - 210 Kč

PP plný, 37,50 h/týd.
1.7.2022 - neurčito

Jednosměnný provoz

MarS a.s.
Identifikace: SYA238400U
Okružní II č.p. 239, 569 43 Jevíčko, Vrábliková Kirstová Lada, vedoucí personálního oddělení, tel:
461353840, email: kirstova@marsjev.cz
Poznámka: POŽADAVKY: vyučení (pánská, dámská krejčová, brašnář), znalost technologie šití, manuální zručnost,
aktivní přístup, flexibilita a odpovědnost, pracovní doba 6.00 - 14.00 hod
NABÍZÍME: práci na HP, flexibilní pracovní dobu, příspěvek na stravování, benefity (příspěvek na masáže,
sportovní vyžití, vánoce atd), příspěvek na penzijní připojištění, motivační odměny,
čtvrtletní odměny, roční odměny, dovolená nad rámec ZP (5 týdnů), náborový příspěvek,
věrnostní bonus za odpracované roky. NÁSTUP MOŽNÝ IHNED
KONTAKT: osobně v sídle firmy 6-14.00 hod (každý den), e-mailem

TRUHLÁŘ

Nižší střední odborné

Truhláři (kromě stavebních) a pracovníci v příbuzných oborech (75220)

1

25000 - 35000 Kč PP plný, 40,00 h/týd.
Jednosměnný provoz
1.6.2022 - neurčito
Chladil-interiéry s.r.o. - Svitavy
Identifikace: SYA236188U
Javorník č.p. 57, 568 02 Svitavy 2, Chladil Jiří, jednatel, tel: 777 160 566, email:
chladil@chladil-interiery.cz
Poznámka: NÁPLŇ PRÁCE: do našeho mladého kolektivu hledáme šikovného kolegu na pozici truhláře. Jsi pečlivý,
zodpovědný, samostatný a rád pracuješ se dřevem? Pak hledáme právě tebe. Nabízíme stabilní práci a
jistotu.
POŽADAVKY: praxe v oboru a ŘP výhodou.
NABÍZÍME: stravenkový paušál, prémie, osobní ohodnocení, příspěvek na PP/ŽP.
KONTAKT: e-mailem, telefonicky 7-14 hod. Životopisy zasílejte na emailovou adresu.
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TRUHLÁŘ

Směnnost

Střední odborné (vyučen)

Truhláři (kromě stavebních) a pracovníci v příbuzných oborech (7522)

1

29000 Kč

PP plný
Jednosměnný provoz
1.6.2022 - neurčito
INTERIÉRY JANKŮ Zakázková výroba nábytku s.r.o.
Identifikace: SYA237241U
Rozhraní č.p. 166, 569 03 Rozhraní, Janků Lukáš, tel: 739 561 745, email: info@interieryjanku.cz
Poznámka: NÁPLŇ PRÁCE: Do nově vybavené truhlářské dílny hledáme truhláře pro zakázkovou výrobu nábytku.
Výroba zaměřená na masiv i velkoplošný materiál.
KONTAKT: e-mailem, telefonicky

TŘÍDIČ/KA DRUHOTNÝCH SUROVIN A PLASTŮ Z AUTOVRAKŮ

Základní + praktická škola

Třídiči odpadů (96120)

1

17500 - 20000 Kč PP plný
Jednosměnný provoz
1.7.2022 - neurčito
Lukáš Lžičař - Bělá nad Svitavou
Identifikace: SYA232642U
Bělá nad Svitavou č.p. 302, 569 05 Bělá nad Svitavou, Lukáš Lžičař, tel: 604 776 336, email:
autopaca@seznam.cz
Poznámka: NÁPLŇ PRÁCE: třídění druhotných surovin a plastů z autovraků
POŽADAVKY: manuální zručnost, spolehlivost, zodpovědnost
NABÍZÍME: nástup možný ihned

UKLÍZEČ/KA

Základní + praktická škola

Uklízeči a pomocníci v ubytovacích a vzdělávacích zařízeních (91123)

1

18000 - 22000 Kč PP plný, 40,00 h/týd.
Neurčeno
1.7.2022 - neurčito
Zdeněk Horák - Bystré u Poličky
Identifikace: SYA239038U
nám. Na podkově č.p. 84, 569 92 Bystré u Poličky, Grulich Kryštof, provozní, tel: 739 456 515, email:
hotelbystre@seznam.cz
Poznámka: NÁPLŇ PRÁCE: úklid společných prostor (chodby, restaurace), bazénu a pokojů.
POŽADAVKY: schopnost dělby práce, řízení a organizování výpomocí a objednávek
prádla, invetarizace zásob, komunikace s hosty.
KONTAKT: osobně v sídle firmy, telefonicky po-pá 8-16 hod, e-mailem

ÚKLID A POMOCNÁ SÍLA V KUCHYNI

Nižší střední odborné

Uklízeči ve stravovacích zařízeních, potravinářských a farmaceutických výrobních prostorech (91124)

2

20000 Kč

PP plný, DPP, DPČ
Jednosměnný provoz
1.6.2022 - neurčito
TYPOS BAR s.r.o. - Pivovárek na Kopečku
Identifikace: SYA233018U
Radiměřská č.p. 1893/5a, Předměstí, 568 02 Svitavy 2, Konečný Jarmil, tel: 777 817 169, email:
jarma@typosbar.cz
Poznámka: NÁPLŇ PRÁCE: úklid a pomocná síla v kuchyni (příprava příloh, mytí nádobí apod.)
KONTAKT: tel. kdykoliv

ČIŠTĚNÍ, ÚKLIDY

Základní + praktická škola

Uklízeči výrobních prostor (kromě potravinářské a farmaceutické výroby) a skladů (91126)

20 20000 - 25000 Kč PP plný, 40,00 h/týd.
Nepřetržitý provoz
1.6.2022 - neurčito
BMJ Product Maintain s. r. o.
Identifikace: SYA238053U
Londýnská č.p. 254/7, Vinohrady, 120 00 Praha 2, Hradský, tel: 602 621 103, email:
b.hradsky@bmj-maintain.cz
Poznámka: KONTAKT: osobně, e-mailem, telefonicky
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PRACOVNÍK/CE ÚKLIDU

Směnnost

Střední odborné (vyučen)

Uklízeči výrobních prostor (kromě potravinářské a farmaceutické výroby) a skladů (91126)

1

22000 Kč

PP plný, 40,00 h/týd.
Jednosměnný provoz
15.6.2022 - neurčito
protechnik consulting s. r. o.
Identifikace: SYA237114U
Svitavská č.p. 1601/70, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová 1, Personální oddělení, email:
jobs@protechnik.cz
Poznámka: Práce v moderním prostředí silné a stabilní společnosti nezávislé na automobilním průmyslu s 22-tiletou
tradicí v Moravské Třebové. Nevyrábíme jen komponenty, ale kompletní stroje a výrobky. Přijďte rozšířit
náš úspěšný tým!
NÁPLŇ PRÁCE: úklid kanceláří, výrobních prostor a vybavení, dále pak úklid šaten pro zaměstnance
(vysávání a vytírání podlah, vynášení odpadků, utírání prachu, úklid sociálních zařízení), pomoc při údržbě
venkovních prostor (zametání)
POŽADAVKY: smysl pro pořádek a čistotu, dobrý zdravotní stav, zkušenosti s úklidem výhodou
NABÍZÍME: nástup dle dohody, nabízená hrubá mzda od 22.000 Kč odpovídá cca 137 Kč/hod, dynamický
mzdový systém - aktivní hodnocení zaměstnance na měsíční bázi dle dosahovaných výkonů a úspěchů.
Jediné místo, kde jste hodnoceni průběžně, a kde máte zajištěnu nejvyšší mzdu v regionu a možnost
profesního růstu! Úprava mezd dvakrát ročně, měsíční výkonové bonusy až 30% navíc k vyplácené mzdě,
možnost průběžně proplácené práce přesčas s příplatky 25% za běžný přesčas, za sobotu 50%, za neděli
a svátek 100%, za noční směny příplatek 50 Kč/hod, komfortní velká kafeterie s odpočívacím koutem a
dotovanými nápoji
příspěvky na stravování, parkování uvnitř firemního areálu, hodnotné odměny/dárky za pracovní jubilea,
příspěvky ke sňatku a narození dítěte, příspěvky na životní pojištění, dárky k Vánocům, pravidelné firemní
akce a další benefity, PP na dobu určitou s možností změny na dobu neurčitou
KONTAKT: e-mailem

VÝVOJÁŘI JAVA, VÝVOJÁŘ MOBILNÍCH APLIKACÍ

ÚSV

Vývojáři softwaru (25120)

2

27000 Kč

Komu se hlásit:
Místo v. práce:

PP plný, 40,00 h/týd.
Pružná pracovní doba
1.6.2022 - 31.5.2023
OR - CZ spol. s r.o.Identifikace: SYA239108U
Svitavská č.p. 1479/24, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová 1, Mačátová Hana, tel: 461 361 165, email:
hmacatova@orcz.cz
Brněnská č.p. 19/20, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová 1
Poznámka: NABÍZÍME: stravenky, dovolená navíc
KONTAKT: e-mailem, telefonicky

PRACOVNÍK/CE ŘEZÁRNY

Nižší střední odborné

Zámečníci strojů (72222)

1

20000 - 25000 Kč PP plný
Jednosměnný provoz
1.7.2022 - neurčito
TOS Svitavy,a.s.
Identifikace: SYA228780U
Říční č.p. 2269/1d, Předměstí, 568 02 Svitavy 2, Chládková Jolana Ing., tel: 461 563 114, email:
chladkova@tos.cz
Poznámka: POŽADAVKY: vzdělání v oboru zámečník, praxe v oboru dílenského zámečníka, zodpovědnost a
samostatnost, vysoké pracovní nasazení, znalost technických výkresů. Pozice vhodná spíše pro muže fyzicky náročnější práce.
VÝHODY: příspěvek na podnikové stravování, penzijní připojištění, 25 dnů dovolené, docházkový bonus
měsíční/roční, profesní růst, poukázky na volný čas a další firemní benefity
KONTAKT: telefonicky (Po - Pá 7-15 hod.), e-mailem, osobně
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Úřad práce ČR - kontaktní pracoviště Svitavy
Míst Mzda

PP vztah

STROJNÍ ZÁMEČNÍK

Nabídka volných míst, podle CZ-ISCO abecedně
Směnnost

Střední odborné (vyučen)

Zámečníci strojů (72222)

2

25000 - 32000 Kč PP plný
Jednosměnný provoz
13.6.2022 - neurčito
Poličské strojírny a.s.
Identifikace: SYA227021U
Bořiny č.p. 1145, Horní Předměstí, 572 01 Polička, Andrlíková Božena, tel: 461 751 487, email:
kariera@pos.cz
Poznámka: NÁPLŇ PRÁCE: zámečnické práce, montáž výrobků, měření, odjehlování součástí, práce na stojanové
vrtačce, základní práce na frézce a soustruhu
POŽADAVKY: praxe v oboru strojní zámečník nebo obráběč kovů, soustružník, znalost čtení výkresové
dokumentace, zručnost, spolehlivost
NABÍZÍME: 5 týdnů dovolené za rok, závodní stravování (vlastní kuchyň), příspěvek na penzijní připojištění
po roce zaměstnání, výhodný telefonní tarif po uplynutí zkušební doby, MOŽNOST UBYTOVÁNÍ
KONTAKT: telefonicky (po-pá 6-14h), e-mailem

STROJNÍ ZÁMEČNÍK

Střední odborné (vyučen)

Zámečníci strojů (72222)

5

25000 - 27000 Kč PP plný
Jednosměnný provoz
1.7.2022 - neurčito
M - STROJÍRNY a.s. - Brněnec
Identifikace: SYA232397U
Brněnec č.p. 55, 569 04 Brněnec, Sůrová Petra, tel: 724 134 087, email: Petra.surova@m-strojirny.cz
Poznámka: NÁPLŇ PRÁCE: práce ve výrobě ocelových konstrukcí - sestavování dílů, svařování CO2, broušení, řezání
POŽADAVKY: základní orientace ve výkresech
NABÍZÍME: dotované stravování
KONTAKT: telefonicky 8-14 hod

ZÁMEČNÍK

Základní + praktická škola

Zámečníci strojů (72222)

4

19700 Kč

PP plný, 40,00 h/týd.
Dvousměnný provoz
1.6.2022 - neurčito
KYTOS s.r.o.
Identifikace: SYA237928U
Kamenec u Poličky č.p. 866, 572 01 Polička, Kyncl Jiří, tel: 777 558 347, email: jkyncl@kytos.cz
Poznámka: NABÍZÍME: příspěvek na stravování
KONTAKT: e-mailem

FASÁDNÍK

Základní + praktická škola

Zedníci (kromě zedníků ohnivzdorného zdiva) (71121)

4

20000 - 50000 Kč PP plný
Pružná pracovní doba
1.6.2022 - neurčito
CLIMA - TEX.CZ group s.r.o.
Identifikace: SYA239059U
Lanškrounská č.p. 368/39, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová 1, Lajdorfová Monika, tel: 608 841 699,
email: info@strojni-omitani.cz
Poznámka: NÁPLŇ PRÁCE: příprava malt a omítkových směsí k omítání, omítání a štukování stavebních ploch,
provádění a opravy vícevrstvých i tenkovrstvých omítek, provádění konečné úpravy povrchu omítek,
obsluha strojního zařízení pro omítání, místo výkonu práce: po celé ČR
POŽADAVKY: základní stavební dovednosti (podmínkou), předešlé zkušenosti se strojním omítáním
(výhodou)), dochvilnost a spolehlivost, dobrý zdravotní stav, řidičský průkaz sk. B (výhodou)
KONTAKT: v případě zájmu volejte na uvedený kontakt
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Úřad práce ČR - kontaktní pracoviště Svitavy
Míst Mzda

PP vztah

STROJNÍ OMÍTKÁŘ

Nabídka volných míst, podle CZ-ISCO abecedně
Směnnost

Základní + praktická škola

Zedníci (kromě zedníků ohnivzdorného zdiva) (71121)

8

20000 - 50000 Kč PP plný
Pružná pracovní doba
1.6.2022 - neurčito
CLIMA - TEX.CZ group s.r.o.
Identifikace: SYA239058U
Lanškrounská č.p. 368/39, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová 1, Lajdorfová Monika, tel: 608 841 699,
email: info@strojni-omitani.cz
Poznámka: NÁPLŇ PRÁCE: příprava malt a omítkových směsí k omítání, omítání a štukování stavebních ploch,
provádění a opravy vícevrstvých i tenkovrstvých omítek, provádění konečné úpravy povrchu omítek,
obsluha strojního zařízení pro omítání,místo výkonu práce: po celé ČR
POŽADAVKY: základní stavební dovednosti (podmínkou), předešlé zkušenosti se strojním omítáním
(výhodou)), dochvilnost a spolehlivost, dobrý zdravotní stav, řidičský průkaz sk. B (výhodou)
KONTAKT: v případě zájmu volejte na uvedený kontakt

ZEDNÍK

Nižší střední odborné

Zedníci (kromě zedníků ohnivzdorného zdiva) (71121)

1

31000 Kč

PP plný, 40,00 h/týd.
Pružná pracovní doba
21.6.2022 - neurčito
RETRO STAV s.r.o.
Identifikace: SYA239946U
Nová Ves u Litomyšle č.p. 31, 570 01 Litomyšl, Němcová Petra, tel: 776 256 557, email: j.pett@seznam.cz
Poznámka: POŽADAVKY: nevyžadujeme praxi
NABÍZÍME: pracovní doba dle dohody (lze si napracovat hodiny o víkendu a mít v týdnu volno), konečná
výše mzdy dle pracovních zkušeností a případné praxe. Příspěvek na dopravu, služební auto, stravenky.
NÁSTUP MOŽNÝ IHNED!
KONTAKT: telefonicky, e-mailem

ZEDNÍK, OBKLADAČ, MALÍŘ

Základní + praktická škola

Zedníci (kromě zedníků ohnivzdorného zdiva) (71121)

2

20000 - 25000 Kč PP plný
Jednosměnný provoz
1.7.2022 - neurčito
BAWORK s.r.o.
Identifikace: SYA232721U
Hálkova č.p. 2138/10, Předměstí, 568 02 Svitavy 2, Báča Jindřich, tel: 605 261 129, email:
henryba@seznam.cz
Poznámka: POŽADAVKY: ŘP sk. B výhodou
NABÍZÍME: nástup možný ihned

ZEDNÍK, POMOCNÝ DĚLNÍK

Střední odborné (vyučen)

Zedníci (kromě zedníků ohnivzdorného zdiva) (71121)

1

120 Kč

PP plný
Jednosměnný provoz
1.7.2022 - neurčito
Ulehla Ivan s.r.o.
Identifikace: SYA232719U
Svitavská č.p. 159/52, Lány, 568 02 Svitavy 2, Ulehla Ivan, tel: 776 334 460
Poznámka: NÁPLŇ PRÁCE: drobné stavební práce - základy, pokládka obrubníků
POŽADAVKY: pracovní nasazení, zodpovědnost, samostatnost, časová flexibilita
NABÍZÍME: nástup možný ihned, pracovní doba od 6.00 hodin do 16.00 hodin, nástup možný ihned
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