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Sbírání a tfiídûní víãek od avivá-
Ïí, zavafiovaãek, alkoholick˘ch
i nealkoholick˘ch pití, pfiesnû tak
vypadaly Ïivoty hromady lidí z nás.
Shánûní, kdo pak pytle ze sbûrn˘ch
míst odtahá a kdo víãka odvozí do
sbûrny, to v‰e nyní bude pro ma-
minku Eli‰ky a její rodinu minulos-

tí. „Dûkujeme mnohokrát v‰em,
ktefií nám celou dobu pomáhali, aÈ
uÏ sbírat, tfiídit a odváÏet do v˘ku-
pen.” fiíká maminka Eli‰ky. Ale ne-
zoufejme. Jak Eli‰ce mÛÏeme po-
máhat dál, budeme vûdût, kdyÏ bu-
deme sledovat fcb stránky: „Eli‰ka
a pomoc pro její léãbu”.

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.

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

patfiící do mezinárodního koncernu firem RIETER

Popis práce: 
• Administrativní ãinnosti související s nástupem nov˘ch zamûstnancÛ, navá-

dûní do systému lidsk˘ch zdrojÛ, docházkového a stravovacího systému.
Pfiíprava pracovních smluv. Dodatky k pracovním smlouvám, prodluÏování
pracovních pomûrÛ. Evidence, statistiky, reporty. Komunikace s uchazeãi
o zamûstnání.  Do v˘bûrového fiízení zafiazujeme na základû profesního Ïivo-
topisu v âJ a AJ, kopie nejvy‰‰ího dosaÏeného vzdûlání a fotografie.

Popis práce: 
• Vypracování nabídek a zakázek, komunikace se zástupci v jednotliv˘ch pfie-

váÏnû anglicky mluvících zemích. Spolupráce s technickou pfiípravou v˘roby
celním oddûlením a finanãním úsekem. 
Do v˘bûrového fiízení zafiazujeme na základû profesního Ïivotopisu v âJ
a AJ, kopie nejvy‰‰ího dosaÏeného vzdûlání a fotografie.

PoÏadujeme:
• Vzdûlání ÚSO nebo VS
• znalost anglického jazyka na úrovni stfiednû pokroãil˘
• znalost pracovnû právní problematiky
• 3roky praxe v oblasti lidsk˘ch zdrojÛ
• znalost práce s PC

PoÏadujeme:
• Vzdûlání ÚSO 
• Znalost anglického jazyka na úrovni pokroãil˘  - velmi dobrá znalost slovem i

písmem
• Znalost nûmeckého jazyka vítána
• Znalost práce s PC: MS Office (Word, Excel, PowerPoint), Internet
• Znalost práce v SAP v˘hodou

Pro v‰echny nové zamûstnance nabízíme:

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. E-mail: personal@novibra.com

Zamûstnanec personálního úseku

Referenta (ku) interní ãásti prodejního oddûlení

Popis práce: 
• Pfiíprava a údrÏba technologick˘ch postupÛ. Stanovování a údrÏba norem práce.

Zavádûní nov˘ch technologií. Spolupráce pfii plánování v˘roby. Pfiíprava podkladÛ
pro cenové kalkulace. Spolupráce na zavádûní a fiízení projektÛ. 
Do v˘bûrového fiízení zafiazujeme na základû profesního 
Ïivotopisu v âJ, kopie nejvy‰‰ího dosaÏeného vzdûlání a fotografie. 

PoÏadujeme:
• Vzdûlání ÚSO nebo V· strojní 
• Znalost a orientace ve v˘robní dokumentaci
• Znalost strojírenské technologie
• Znalost práce s PC: Excel, Internet
• Znalost práce v SAP v˘hodou 
• Znalost AJ na úrovni minimálnû stfiednû pokroãil˘

Technolog

Jihomoravské dûtské léãebny, pfiíspûvková organizace 
vyhla‰uje v˘bûrové fiízení na pozici

STANIâNÍ SESTRA
pro pracovi‰tû Dûtská léãebna pohybov˘ch poruch Boskovice

Kvalifikaãní pfiedpoklady: • Specializovaná zpÛsobilost dle vyhlá‰ky 31/2010, nejlépe 
v oboru pediatrie nebo organizace a fiízení ve zdravotnictví

• Minimálnû 10 let praxe v oboru
• Zku‰enosti ve vedoucí pozici v˘hodou
• Organizaãní a fiídící schopnosti

K pfiihlá‰ce nutno doloÏit: • Strukturovan˘ Ïivotopis
• Doklady o dosaÏeném vzdûlání
• Osvûdãení k v˘konu zdravotnického povolání 

bez odborného dohledu
• V˘pis z rejstfiíku trestÛ

Písemné pfiihlá‰ky zasílejte do 25. bfiezna 2017 na adresu hlavní sestry zafiízení:
Mgr. Jarmila Prudilová, Kfietín 12, 679 62 nebo emailem na adresu – prudilova@detskelecebny.cz

OZNÁMENÍ 
Eli‰ka dûlá mal˘mi kroky, velké pokroky

Kdo jsou Anonymní alkoholici?
Pokusíme se tímto ãlánkem vám struã-

nû pfiedstavit spoleãenství Anonymních
alkoholikÛ.

AA má pouze jedin˘ úãel – pomáhat
druh˘m alkoholikÛm k uzdravení z jejich
nemoci.

Je‰tû nedávno nebyl alkoholismus pova-
Ïován za nemoc a na takto trpící lidi bylo
nahlíÏeno jako na morálnû slabé, jako na
zloãince a jedince bez vÛle. Jen málokterá
nemoc se setkává s takov˘m nepochopením
a opovrÏením vÛãi alkoholikovi samotnému
i jeho blízk˘m. Paradoxnû si hodnû tûchto
trpících ani neuvûdomuje, Ïe jsou nemocní
a svÛj stav nejsou schopni pfiijmout.

Zku‰enosti z historie (od vzniku AA
pfied osmdesáti lety aÏ do souãasnosti) 
ukazují, Ïe nejefektivnûj‰í pomocí je kom-
binace medicíny a pfiedávání vlastních
zku‰eností. V roce 1934 byl po nûkolika 
opakovan˘ch hospitalizacích jeden New
Yorsk˘ zkrachoval˘ makléfi prohlá‰en
doktorem Silkworthem za beznadûjného
alkoholika. Doktor tehdy fiekl Billovi W.,
Ïe je obûtí neovladatelné tûlesné Ïádosti-
vosti, kterou popsal jako alergii a jejíÏ ko-
nec nepochybnû spoãívá ve zmûknutí
mozku, nepfiíãetnosti, nebo smrti. ZároveÀ
s tímto vûdeck˘m prohlá‰ením se
k Billovi dostala i osobní v˘povûì starého
kamaráda, kter˘ je‰tû nedávno byl ve stej-
né situaci, ale nyní byl stfiízliv˘ a zdálo se,
Ïe má fie‰ení jak tak setrvat.

Od té chvíle se stalo hodnû vûcí, které
vedly k tomu, Ïe dnes funguje AA po ce-
lém svûtû, ve více neÏ 180 zemích a je
v nûm zapojeno více neÏ 2 000 000 lidí.
DÛleÏitou souãástí tûchto událostí byla
spolupráce lékafiÛ, vûdcÛ a samotn˘ch al-
koholikÛ. ProtoÏe kdyÏ se zoufal˘ opilec
ocitne v ordinaci svého lékafie, tak je ãas-
to nejblíÏe pfiijetí skuteãnosti o sobû. Jak
to ale nejlépe potvrdit? Mnoho dnes stfiíz-
liv˘ch ãlenÛ AA vám fiekne, Ïe díky kon-
frontaci s jin˘m alkoholikem, kter˘ tuto
pravdu o sobû si uÏ pfiiznal. DÛleÏitost 
lékafisk˘ch zásahÛ v léãbû alkoholikÛ je

nesporná. AA nijak nezasahuje a nesnaÏí
se nahradit medicínu. Spí‰e pfiedává nadû-
ji tûm, ktefií jsou uÏ na svém dnû.
Alkoholik si porozumí s jin˘m alkoholi-
kem bûhem nûkolika minut, staãí pár
upfiímn˘ch vût a pfiíbûhÛ ze Ïivota.

Na otázku jak vlastnû AA funguje, se tûÏ-
ko hledá jednoduchá odpovûì. Proto se sna-
Ïíme o spolupráci s odborníky a doufáme,
Ïe ãasem se prohloubí vzájemná dÛvûra,
která se hodnû tûÏko získává, i kdyÏ je 
nezbytná pro opravdov˘ úspûch. JelikoÏ je 
na‰e spoleãenství anonymní, tak nemáme
Ïádné osobnosti – kaÏd˘ se snaÏí pomáhat
dle sv˘ch moÏností. Snad proto se informa-
ce o AA neroz‰ifiují tak rychle, Ïe se nepo-
hybujeme na mediální, ãi politické scénû.
Jsme tak odkázáni na pomoc a podporu ne-
alkoholikÛ, odborníkÛ, kter˘ch uÏ nûkolik
máme a dal‰í získáváme. âasto je sly‰et pan
primáfi Ne‰por z Prahy, hodnû moÏností
nám otevfiela i paní primáfika Vrbová
z Brna. Od roku 2012 spolupracujeme
s Listy regionÛ, kde se ãtenáfii mohou o nás
také dozvûdût. Novû máme velkou podporu
díky paní fieditelce Danihelkové v nemocni-
ci v Blansku, kde personál pfiímo spolupra-
cuje s ãleny místní skupiny AA. Upfiímné
podûkování patfií i mnoha dal‰ím lékafiÛm,
ktefií této dobré vûci napomáhají – jsme jim
vdûãni za kaÏdou pomoc a podporu. 

Hlavním sdûlením tohoto ãlánku je, Ïe
ãlenové AA jsou vÏdy otevfiení a pfiiprave-
ní na spolupráci a ochotní se podílet na
spoleãné snaze pomoci trpícím alkoholi-
kÛm. Neváhejte se na nás obrátit, a pokud
na nás odkáÏete své pacienty, udûláme
v‰e, co je v na‰ich silách, abychom jim
pfiedali nadûji, která pomáhá nám. K pou-
Ïití je dostupná i literatura AA, ãasopis
Cesta a mnoÏství broÏurek a letákÛ.
MÛÏete se pfiijít podívat na mítink, nebo se
zeptat telefonicky, ãi e-mailem.

Skupina AA PROMùNA
email: aa.blansko@gmail.com

telefon: Jirka 603 170 835, 
Tomá‰ 603 781 471


