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Spoleènost FIA ProTeam s.r.o. (èlen mezinárodní skupiny STORCH-CIRET
Group, zabývající se vývojem, výrobou a prodejem kompletního sortimentu
malíøského náøadí) hledá do svého týmu spolupracovníky na pozicích:

KONTROLOR - KONTROLORKA
KVALITY

 provádìní výstupní kontroly kompletního sortimentu
 udrování databáze fotodokumentace výrobního sortimentu
 zkouky dílù a materiálù v rámci vstupní a mezioperaèní kontroly
a vzorkování
 udrování dokumentace a vedení záznamù kontroly
 2 smìny

Poadujeme:

< ochotu pracovat ve smìnném provozu
< uivatelská znalost programù MS Office
< flexibilnì se pøizpùsobit potøebám týmu
< maturita technického smìru výhodou

ÚDRBÁØ - MECHATRONIK

 Odstraòování poruch automatizaèních strojù ve výrobì
 Zapojování rozvadìèù
 Stavba nových strojù
 Navrhování elektro-schémat strojù v programu EPLAN
(monost doplnìní znalosti)
 1 smìna

Poadujeme:

< SOU vzdìlání
< Výborná znalost ètení elektro dokumentace
< Znalost pneumatických obvodù strojù
< Znalost AJ výhodou
< Praxe v daném oboru výhodou
< Peèlivost a spolehlivost
< Týmový hráè

Nabízíme:
 odpovídající mzdového ohodnocení
 TÝDEN DOVOLENÉ NAVÍC
 ODMÌNU ZA DOCHÁZKU
 STRAVENKY
 pøátelské prostøedí, otevøenou firemní kulturu

REPASOVANÉ
POÈÍTAÈE
Znaèkové stolní poèítaèe Znaèkové Notebooky 14"-15"
S WINDOWS 7
s WINDOWS 7
od 2.900 Kè
od 1.990 Kè
Multimediální
a herní poèítaèe
od 3990,- Kè

Kontakt:

FIA ProTeam s.r.o., personální oddìlení
Matìjkova 1992
Tel.: 565 303 037 Mobil: 727 940 774
393 01 Pelhøimov
E-mail: m.novakova@fiaproteam.cz

Podejte si svùj inzerát snadno
a rychle na:
www.tydenikpe.cz

www.tydenikpe.cz

Novì také PC
sestavy
s WINDOWS 10
LCD monitory od 499 Kè
doprava a zapojení v cenì

Sháníte nový èi repasovaný poèítaè, notebook?
Doporuèíme Vám ten nejvhodnìjší, kontaktujte nás!

Tel.: 702 525 891

e-mail: compe@email.cz

Muzeum Dr. Aleše Hrdličky v Humpolci zve na výstavu obrazů
tragicky zesnulého mladého malíře Karla Bárty. Úvodní slovo při zahájení
výstavy měl P. Hroznata Pavel Adamec a Jana Nováková. Karel Bárta
úspěšně ukončil první rok studia na Fakultě výtvarných umění a poté tragicky zahynul při dopravní nehodě ve svých nedožitých 21 letech.
Výstavní sál muzea na Horním náměstí v Humpolci pořádá rovněž během října výstavu obrazů Pavla Píchy a Hany Novákové.
(th)

Týdeník e-mail: tydenik@tydenikpe.cz
Tel.: 565 381 071
mob. 777 215 307

Významný prodejce zemìdìlské, lesnické, stavební a komunální
techniky - firma MANATECH CZ - pøijme do svého týmu

PØEDVÁDÌCÍHO TECHNIKA
SERVISNÍHO TECHNIKA
STROJNÍHO ZÁMEÈNÍKA
LAKÝRNÍKA
Náplò práce pøedvádìcího technika/servisního technika:
 pøedvádìní strojù u zákazníkù a na výstavách,
 opravy, servis a údrba zemìdìlských strojù,
 montá a zavádìní nových strojù do provozu,
 komunikace se zákazníky pøi servisním zásahu nebo
pøi zavádìní strojù do provozu.
Náplò práce strojního zámeèníka/lakýrníka:
 výroba lesních nástaveb,
 lakování výrobkù

Turnaj nejvyšší basketbalové
soutěže Evropské ligy mládeže se
uskutečnil koncem září ve sportovní hale v Pelhřimově. Zápolilo tady
devět týmu chlapců kategorie U15
z Finska, Maďarska, Makedonie,
Rumunska, Slovenska, Srbska a
České republiky. Pelhřimovská
sportovní veřejnost připravila skvělou atmosféru domácím Sojkám,
které dovedla k výborným výkonům. Basketbalový klub Sojky Pelhřimov jsou současnými mistry
České republiky ve své kategorii.
Řidička motocyklu Honda
havarovala 30. září odpoledne
na silnici od obce Pravíkov a jela
směrem na Pelhřimov. V levotočivé zatáčce nevzládla řízení motocyklu a vyjela vpravo mimo
vozovku, kde havarovala. Řidička
si při nehodě způsobila těžké zranění, se kterým byla převezena vrtulníkem do nemocnice v Praze.
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Oèekáváme:
 vyuèení, popø. S vzdìlání v oboru,
 manuální zruènost,
 iniciativní a zodpovìdný pøístup,
 øidièský prùkaz B/vítáno BE, T, C, CE
schopnost uèit se novým vìcem,
 èasovou flexibilitu.

Nabízíme:
 zázemí stabilní spoleènosti,
 pøíleitost k seberealizaci,
 monost osobního a profesního rùstu v rámci
 spoleènosti,
 nadprùmìrné finanèní ohodnocení,
 zamìstnanecké benefity.
NÁSTUP MONÝ IHNED
Písemné ádosti s pøipojeným ivotopisem zasílejte na
e-mail manatech@manatech.cz
MANATECH CZ s.r.o. , Vosmíkova 900, 396 01 Humpolec
Provozovna: Jiøice, ul. Mayo 247, Humpolec, tel.: 565 534 076, fax: 565 534 899,
e-mail: manatech@manatech.cz
zapsaná v obchodním rejstøíku vedeném Krajským soudem
v Èíslo Budìjovicích oddíl C, vloka 10975

