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Hledáme spolupracovníky těchto profesí:

➔ LAKÝRNÍK PRÁŠKOVÉ 
LAKOVNY

➔ PROVOZNÍ ELEKTRIKÁŘ
➔ SOUSTRUŽNÍK CNC

➔ OBSLUHA CNC 
OHRAŇOVACÍHO LISU

➔ OBSLUHA SVAŘOVACÍHO ROBOTA
➔ KONTROLOR SVAŘOVNY 

Více informací a dal‰í volná místa najdete na stránkách www.lsletovice.cz

Kontakt: p. Brablecová, tel.: 516 487 712
e-mail: prace@lsletovice.cz

LETOVICKÉ STROJÍRNY,  s.r.o.
Provozovna: Pražská 333, 679 61 Letovice

s.r.o. RoÏmitálova 14, Blansko, 
tel./fax: 516 417 035, e-mail: s-tour@post.cz, 

www.stourblansko.cz, 
www.dovolenalast.cz

CENTRUM ZÁJEZDÒ DOVOLENÁ

DO SVùTA OD NÁS = JIÎ 28 ROKÒ GARANCE PRO VÁS!

LAST MINUTE – odlety z Brna,
dûtské slevy, podzim pro 55+ 

HURÁ NA LYÎE: P¤EDVÁNOâNÍ 
* JARNÍ PRÁZDNINY *

CESTY ZA POZNÁNÍM* EUROVÍKENDY:
VELK¯ V¯BùR LET I BUS!

! FIRST MINUTE 2019/2020 JIÎ V PRODEJI !
V ZIMù K MO¤I + EXOTIKA = vyuÏijte 

vãas slevy aÏ -45 %

Budova s názvem PEPSIN, jejíÏ
stavba zapoãala v bfieznu 2018, se
skládá z montáÏní, logistické a
administrativní ãásti. Prostor pro mon-
táÏe zaujímá plochu 2800 m2 a logis-
tická plocha se rozkládá na 4000 m2.
Celkovû v závodû PEPSIN najde 
uplatnûní pfiibliÏnû 170 nov˘ch za-
mûstnancÛ. PÛvodní a nov˘ závod
oddûluje protipovodÀov˘ kanál. Ten
by mûl eliminovat pfiípadnou povo-
deÀ, která v minulosti jiÏ nûkolikrát
postihla severov˘chodní ãást mûsta
Jevíãka. V moderní budovû probíhají
montáÏe pro zákazníky, jak˘mi jsou

REHAU pÛsobí v âeské republice
jiÏ 27 let. V roce 1992 byla zaloÏena
obchodní centrála v Praze, v roce
1994 následovala v Moravské
Tfiebové v˘stavba prvního závodu.
O 17 let pozdûji byl otevfien závod
v Jevíãku. REHAU bûhem let opako-
vanû investovalo do sv˘ch ãesk˘ch
poboãek, které mají v souãasné dobû
pfies 1000 zamûstnancÛ. 

Firma REHAU investovala zhruba 6,8 milionu Eur do roz‰ífiení závodu v Jevíãku a vytvofiila tím tak desítky nov˘ch pracovních pfiíleÏi-
tostí v regionu. Oficiální otevfiení se konalo 19. ãervence 2019. REHAU Jevíãko je dodavatelem automobilového prÛmyslu jiÏ od roku
2011. S ohledem na rÛst poptávky byl postaven nov˘ závod PEPSIN zamûfien˘ pfiedev‰ím na montáÏe zadních spoilerÛ. 

REHAU je nezávislá a stabilní ro-
dinná spoleãnost s více neÏ 20 000
zamûstnanci ve více neÏ 170 poboã-
kách po celém svûtû. JiÏ více neÏ 70
let se REHAU soustfiedí na zpraco-
vání polymerÛ a usiluje o to, aby vy-
robené produkty byly stále lehãí, po-
hodlnûj‰í, bezpeãnûj‰í a efektivnûj‰í
a dodává inovativní produkty do ze-
mí celého svûta.

napfiíklad Porsche, Audi, ·koda,
Peugeot nebo Ford.

Slavnostní otevfiení se konalo 19. ãer-
vence 2019. Náv‰tûvníci a zamûstnanci
se mohli obãerstvit a absolvovat prohlíd-
ku závodu komentovanou zku‰en˘mi
pracovníky. Prohlídka umoÏnila zúãast-
nûn˘m nahlédnout na jednotlivá praco-
vi‰tû, skladovací plochy se systémem 
pojízdn˘ch regálÛ, prohlédnout si roboty,
samotné spoilery v rÛzn˘ch fázích mon-
táÏe a dozvûdût se více o technologii 
v˘roby. Mezi náv‰tûvníky patfiili také ãle-
nové vedení skupiny REHAU, hejtman
Pardubického kraje Martin Netolick˘
a starosta mûsta Jevíãka Du‰an Pávek. 

REHAU roz‰ifiuje závod v Jevíãku
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Zavedená stravovací  firma v Letovicích
pfiijme do pracovního pomûru
• kuchafie, kuchafiky - na zkrácen˘ a i  hlavní pracovní pomûr
• pomocné pracovní síly do kuchynû - zkrácen˘ a hlavní 

pracovní pomûr
• pomocnou v˘dejáfiku obûdÛ pro Boskovice a Blansko 

- vhodné pro aktivní dÛchodce
• fiidiãe sk. B - 4 hod. dennû, vhodné i pro aktivního dÛchodce

Zamûstnanecké v˘hody Tel.: 603 540 336

NABÍDKA PRÁCE


