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Novibra Boskovice s.r.o. patfií do 
mezinárodního koncernu firmy 
RIETER, kter˘ zaujímá pfiední 
postavení ve svûtû ve v˘robû strojÛ
pro textilní prÛmysl.

V‰em zamûstnancÛm nabízíme:
• T˘den dovolené navíc • Tfiísmûnnou pracovní dobu v dûlnické profesi
• PruÏnou pracovní dobu u THP pracovníkÛ • Odmûnu pfied dovolenou
a vánoãními svátky • Roãní bonus na základû hospodafiení firmy 
• Pfiíspûvek na penzijní pfiipoji‰tûní po dvou letech ve firmû 
• Stabilizaãní odmûna • Závodní stravování • Za‰kolení, profesní rÛst 
• Zamûstnání ve stabilní firmû

NáplÀ práce: • UvolÀování v˘robkÛ z produkce, 
mezioperaãní kontrola, 
obsluha 3D mûfiidla, Konturographu

PoÏadujeme: • ÚSO strojní
• Znalost práce s PC
• Orientaci ve v˘kresové dokumentaci
• Znalost obsluhy komunálních mûfiidel 

(posuvné mûfiidlo, mikrometr, profilprojektor)
• Praxe v oblasti kontroly 2 roky

Novibra Boskovice s.r.o.
hledá nové kolegy na pozice:

BliÏ‰í informace na kontaktech:
Novibra Boskovice, s.r.o., Na Kamenici 2188, Boskovice,

tel.: 516 528 100, e-mail: personal@novibra.com

* Zamûstnanec oddûlení 
fiízení jakosti

NáplÀ práce: • V˘roba nástrojÛ – ostfiení
• Dvousmûnn˘ provoz

PoÏadujeme: • Vzdûlání ÚSO – obor strojní
• Znalost ãtení v˘kresové dokumentace.

Pfiedstavivost funkce geometrie nástrojÛ
• Práce s poãítaãem. 

Znalost programÛ 3D CAD, CAM
• Zodpovûdnost a smysl pro pfiesnost
• Schopnost individuálního v˘konu 

i t˘mové práce

* Zamûstnanec pro obsluhu 
drátové fiezaãky – profilové brusky

PoÏadujeme: • Vzdûlání  SO
• Dobrou pracovní morálku
• Manuální zruãnost

* Zamûstnanec montáÏe

âe‰tí, ale i ‰panûl‰tí a nûmeãtí
studenti byli ubytováni v rodinách
sv˘ch francouzsk˘ch projektov˘ch
protûj‰kÛ. Vedle pracovních ãinnos-
tí (v˘roba voÀav˘ch esencí ãi nylo-
nu) byl pro studenty ãtyfistranné 
projektové spolupráce (Hannover,
Pau, Sevilla a my) pfiipraven i
program poznávací. Nesporn˘m vr-
cholem této poznávací ãásti byla 
náv‰tûva lokality Dune du Pilat, nej-
vût‰í evropské píseãné duny na 
pobfieÏí Atlantiku. 

Smyslem projektu ale není „jen”
spoleãná práce nebo náv‰tûva turis-
tick˘ch cílÛ, ale i vzájemné poznává-

ní kulturních rozdílÛ a zajímavostí.
Pau nás se sv˘mi studenty i uãiteli
pfiivítalo srdeãnû, s úÏasn˘m v˘hle-
dem na zasnûÏené Pyreneje, správnû
namíchan˘m koktejlem práce a zába-
vy a voÀavou konverzaãní pohodou,
která je tolik typická pro francouzsk˘
Ïivotní styl. Studenti byli i v tomto
bodu s náv‰tûvou Francie nav˘sost
spokojeni a vraceli se plni dojmÛ, 
záÏitkÛ, kulináfisk˘ch zku‰eností
a rodících se pfiátelství. A na podzim
nás ãekají v Seville!

Text: Mgr. Katefiina Pernicová 
a Mgr. Petr Janãík, 

Gymnázium Rájec-Jestfiebí, o. p. s.
Foto: archiv ‰koly

Na pfielomu bfiezna a dubna se skupina osmi studen-
tÛ Gymnázia v Rájci-Jestfiebí pod patronací dvou peda-
gogÛ vydala na cestu do zahraniãí. Cílem druhé 
projektové cesty v rámci probíhající realizace projektu
Science beyond the classroom (Erasmus+) bylo daleké
francouzské Pau, tématem pak pfiedev‰ím chemie
a kosmetick˘ prÛmysl. 

Chemie voÀavé Francie

Studenti pfii prezentaci ‰koly. 

Na dunû.


