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Jakub LysoÀ v tempu v Zakopaném
na kempu.

Novibra Boskovice s.r.o. patfií 
do mezinárodního koncernu firmy RIETER,
kter˘ zaujímá pfiední postavení ve svûtû ve
v˘robû strojÛ pro textilní prÛmysl. Hlavním
v˘robním programem Novibry je v˘roba
vfieten pro textilní dopfiádací stroje, ale také
v˘roba a montáÏ klíãov˘ch komponentÛ
pro komplexní konstrukãní skupiny 
textilních strojÛ.

Do v˘bûrového fiízení zafiazujeme na základû Ïádosti, strukturovaného profesního Ïivotopisu,
kopie nejvy‰‰ího dosaÏeného vzdûlání a fotografie.

• Smluvní mzdu 
• T˘den dovolené navíc
• Tfiísmûnnou pracovní dobu v dûlnické profesi
• PruÏnou pracovní dobu u THP zamûstnancÛ
• Odmûnu pfied dovolenou a vánoãními svátky
• Závodní stravování
• Za‰kolení, profesní rÛst
• Perspektivní zamûstnání v rozvíjející se firmû Novibra Boskovice s.r.o., 

patfiící do mezinárodního koncernu firem RIETER

NáplÀ práce: 
• Anal˘za a hodnocení procesÛ a jejich následná optimalizace v návaznosti na

potfieby spoleãnosti.
• Plánování, tvorba a optimalizace layoutu pracovi‰È.
• Mapování pfiíleÏitostí a úzk˘ch míst v procesech.
• Implementace metod ‰tíhlé v˘roby.
• ¤ízení projektÛ vedoucích ke zlep‰ení efektivity produkce.
• Sledování v˘robních ukazatelÛ.
• Podpora spojená s agendou fiízení v˘roby.
• Spolupráce pfii fiízení nov˘ch projektÛ.
• Realizace zlep‰ovacích návrhÛ.  

NáplÀ práce: 
• Obsluha vícevfietenov˘ch soustruÏnick˘ch automatÛ, CNC soustruhÛ  

a CNC brusek.

PoÏadujeme:
• Vzdûlání ÚSO strojní nebo V· strojní, prÛmyslové nebo procesní inÏen˘rství
• Praxe ve strojírenském závodû pfii fie‰ení problematiky procesního inÏen˘rství

minimálnû 1 rok
• Znalost metody prÛmyslového inÏen˘rství a ‰tíhlé v˘roby
• CAD základní znalost 
• Znalost anglického nebo nûmeckého jazyka minimálnû na úrovni stfiednû 

pokroãil˘ 
• fiidiãsk˘ prÛkaz skupiny B – aktivní fiidiã

PoÏadujeme:
• Vzdûlání SO – obor obrábûã kovÛ nebo maturitní obor pro CNC stroje
• Dobrou pracovní morálku
• Manuální zruãnost
• Praxe na obrábûcích strojích vítána

Pro v‰echny nové zamûstnance nabízíme:

Kdo hledá nové zamûstnání,  
obraÈte se na nás, hledáme !

BliÏ‰í informace ke v‰em inzerovan˘m pracovním 
místÛm poskytneme na tûchto kontaktech:

Kontaktní adresa: 
Na Kamenici 2188,  680 01 Boskovice

Telefonické informace poskytneme na ãíslech:  
516 528 128, 724 757 128

Zamûstnance pro procesní inÏen˘rství

Zamûstnance pro obsluhu 
vícevfietenov˘ch automatÛ, CNC strojÛ

Blanenské rychlobruslení
má nov˘ rekord

Nov˘m klubov˘m rekordem se mÛÏe pochlubit od 5. 3.
2016 blanenské rychlobruslení, teprve rok pÛsobící ASK
SPEEDSKATING Moravsk˘ kras. A to 41,82 s! Takov˘ ãas se
podafiilo zajet v rychlobruslafiské hale v Erfurtu Jakubu
LysoÀovi - gratulujeme!

Pro srovnání: Dne‰ní rekord Lysonû
(stále je‰tû i hokejisty Boskovic) by ‰lo
srovnat napfiíklad s nynûj‰ím 60-ti met-
rov˘m hodem dospûlého diskafie. V ãs.
Ïebfiíãku závodících muÏÛ - rychlobrus-
lafiÛ v‰ech vûkov˘ch kategorií je dne‰-
ních 41,82 s. na 3. pfiíãce.

V Top 11 rychlobruslafiÛ âeské re-
publiky této zimy mezi muÏi v‰ech vû-
kov˘ch kategorií má ASK SPEED-
SKATING Moravsk˘ kras-NowiS TE-
AM v této zimû je‰tû tfii  dal‰í zastou-
pení: a to 10 - 12let˘mi kluky! A na
slibn˘ch pozicích: 9. Matûj Semeniuk
53,74 s., 10. Martin Luska 54,33 s. a 11.
Luká‰ Svoboda 55,51 s.

Pfied Velikonocemi chystáme a zveme
v‰echny na vefiejn˘ závod v rychlém brus-
lení na zimním stadionu v Blansku, více
informací na: www.facebook.com/asks-
peedskatingmoravskykras/.

Text: RePo
Foto: archiv J. Lysonû

T˘m U19+Ïeny a juniorky.

Basketbalov˘ klub Blansko
bodoval

V sobotu 27.2. hostil t˘m BK Blansko
v OP U19+Ïeny soupefiky z LanÏhotu.
Domácí hráãky chtûly navázat na vítûz-
nou sérii. To se jim od prvních minut
dafiilo. Dobrou obranou a rychl˘m pfie-
chodem na útoãnou polovinu navy‰ova-
ly vedení aÏ na 22:8 po první ãtvrtinû. 

Na stejné tempo navázaly i ve druhé ãtvr-
tinû a získaly vedení o 21 bodÛ. Po poloãa-
sové pfiestávce blanenské basketbalistky 
pokraãovaly v jednoduché hfie s úspû‰n˘m
zakonãováním. Soupefikám nevycházela na-
dále stfielba ze stfiední vzdálenosti a rozdíl
skóre narÛstal ve prospûch Blanska aÏ na
propastn˘ch 45 bodÛ.

BK Blansko – Sokol LanÏhot 79:34
(22:8, 36:15, 57:29)

Stfielkynû BK Blansko: Sedláková 16,
Kohútová 11, Zouharová 10, Lakotová 9,

ubránit dvû hráãky soupefie, které zatûÏovaly
blanenské konto. Pfiesto Blansko zv˘‰ilo na
13 bodové vedení. V závûreãné ãtvrtinû se
podafiilo soupefii sníÏit na rozdíl 7 bodÛ, ale
to bylo v‰e. Poté se blanenské hráãky do
soupefie zakously. Hlavnû dobfie zakonãova-
né rychlé protiútoky nakonec znamenaly 
v˘hru o 22 bodÛ. Zajímavostí tohoto utkání
bylo, Ïe t˘m U 19+Ïeny dal nejvíc bodÛ za
sezonu (89), ale také na domácí palubovce
nejvíc bodÛ obdrÏel (66). 

BK Blansko – Sokol LanÏhot 89:66
(25:13, 41:31, 64:51)

Stfielkynû BK Blansko: Kohútová 21,
Zouharová 17, Sedláková 14, Lakotová 8,
Oláhová 7, Formánková Z. 6, âermáková 5,
SlugeÀová 5, Bufitová 4, ·merdová K. 2.

Dvû vítûzství Basketbalového klubu
Blansko ve sportovní hale na Údolní zname-
nají udrÏení domácí neporazitelnosti a sou-
ãasnû v˘borné postavení v tabulce. 

Dal‰í v˘sledky, fotky a informace na
www.bkblansko.cz.

Text: Ing. Jan Neãas
Foto: Pavel Zouhar

Oláhová 8, âermáková 7, ·merdo-
vá K. 7, SlugeÀová 6, Formánková
Z. 5.

Ve druhém utkání chtûl t˘m
BK Blansko pokraãovat v úspû‰-
né hfie z prvního utkání a pokusit
se soupefii ve skore od zaãátku
odskoãit. To se témûfi po cel˘ 
úvodní poloãas dafiilo. V závûru
této ãásti hry ov‰em domácí
hráãky pfiestaly bránit, dûlaly
zbyteãné chyby a hostÛm se po-
dafiilo dát pár rychl˘ch ko‰Û pod-
pofien˘ch úspû‰nou stfielbou ze
stfiední vzdálenosti. Na v˘sled-
kové tabuli bylo po úvodních 20
minutách vedení o 10 bodÛ pro
Blansko. Ve tfietí ãtvrtinû ne-
zvládly domácí basketbalistky 


