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RIHO CZ, a.s.,
přední výrobce akrylátových van,
masážních systémů,
sprchových zástěn a vaniček

Nabízíme:

HLEDÁ PRACOVNÍKA
NA POZICI:

Požadujeme:

Pracovní náplň:

SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ
Polský nebo Maďarský jazyk 

• schopnost SAMOSTATNÉHO zpracování 
podvojného účetnictví

• Zpracování podkladů pro DPH,
daň z nemovitostí, silniční daň aj.

• Zpracování účetní závěrky
• Zpracování statistických hlášení
• Komunikace s ostatními úseky společnosti 
• Komunikace s úřady – finanční úřad, obecní 

samospráva aj.
• Polský nebo Maďarský jazyk na úrovni min. B2, 

schopnost plynule komunikovat slovně
i písemně

• Možnost i na zkrácený úvazek
• Částečný home office (3 dny v týdnu)

• min. SŠ vzdělání 
• min. 5 let zkušeností s vedením 

podvojného účetnictví 
• znalost základů polského,

nebo maďarského účetnictví výhodou
• diskrétnost, pečlivost 
• znalost PC (MS Office) 
• znalost SAP výhodou
• znalost AJ výhodou
• flexibilitu, schopnost rychle se učit

• zázemí úspěšné stabilní zahraniční 
společnosti 

• odpovídající finanční ohodnocení
• 13. plat vyplácený na dvě části
• příspěvek na stravování 
• příspěvek na dopravu
• místo pracoviště – Suchý u Boskovic (38km 

z Brna, 60km ze Zábřehu, 41km
z Moravské Třebové)

• nástup - ihned 

V případě, že Vás tato nabídka zaujala, 
zašlete prosím svůj profesní životopis 
v českém jazyce na mail: kolar@riho.cz. 
V případě dotazů prosím kontaktujte naše 
personální oddělení v době od 9-15h na 
čísle 516-468 222.

Luboš Horák,
 606 031 225
 horak@riho.cz

RIHO CZ, a.s.,
přední výrobce akrylátových van,
masážních systémů,
sprchových zástěn a vaniček
s více než 25 letou historií

RIHO CZ, a.s.,
Suchý 37, 680 01 Suchý
nebo přímo kontaktní osobě:

HLEDÁ KANDIDÁTY
NA POZICI:

Nabízíme:
• odpovědnou a různorodou práci 
   v mezinárodní, ambiciózní, rostoucí 

společnosti
• pozitivní mezinárodní tým profesionálů
• příležitost pro růst a prostor pro osobní

rozvoj, možnost dalšího vzdělání
• zajímavé platové podmínky
• benefity

Náplň práce:
• podpora výroby a R&D 

• programování CNC strojů a výrobních 
robotů

• tvorba 3D modelů a technických 
výkresů v Solidworks

• údržba výrobní dokumentace
• příprava manuálů pomocí CorelDraw

• kontrola výrobků, testování prototypů, 
tvorba reportů

• poskytování podpory prodeji a servisu
• práce na neustálém zlepšování 

produktů

Profesní životopis
zasílejte na adresu:

 JUNIOR ENGINEER 
Požadujeme:
• SŠ nebo VŠ vzdělání technického 

směru
• praxe výhodou
• znalost anglického jazyka slovem           

i písmem

• zkušenost s programováním CNC  
výhodou

• znalost práce v programu SolidWorks, 
MS Office

• zkušenosti s programem CorelDraw 
a systémem SAP výhodou

• orientace ve výkresové dokumentaci
• praktický přístup, spolehlivost, 

pečlivost, proaktivita, schopnost jasně 
komunikovat

• schopnost pracovat samostatně 
i v týmu

• dobrý zdravotní stav
• řidičský průkaz sk. B

„Vyspravení cesty“ za Blanskem Obůrkou – člověku to hlava nebere…
Fotoreportáž k článku ze str. 1. Foto: David Langr

	 Kniha,	kterou	napsal	noblesní	člověk	pan	MUDr.	Karel	Resch	je	vyprávěním	o	lidech	a	jejich	lás-
kách.	Román	čtenáře	provede	osudy	 lidí	na	pozadí	dějinných	událostí	posledních	padesáti	 let.	Toto	
poutavé	čtení	zároveň	mapuje	život	celé	společnosti	v	toku	času	a	poodhaluje	lidskou	duši.	Vede	k	za-
myšlení	a	čtenář	má	možnost	se	s	některými	událostmi	ztotožnit	a	porovnat	je	se	svými	prožitky.	Jak	
sám	autor	říká,	Polonéza	není	autobiografickým	románem.	Zároveň	připomíná,	že	je	psán	pohledem	
lékaře.	Na	přebalu	knihy	najdeme	ilustraci	Soni	Pachlové	s	názvem	Paní	z	Blat.	Titulní	stranu	ozdobil	
Martin	Janík.	V	dnešní,	poněkud	karanténní	době,	je	kniha	ideálním	společníkem.	Zvláště,	když	je	tak	
významně	spojena	s	naším	regionem.	Pan	MUDr.	Karel	Resch	už	jako	malý	kluk	jezdil	každoročně	se	
svými	rodiči	na	Suchý,	na	letní	byt.	Tzv.	Na	čerstvý	vzduch.	Později	zde	jeho	rodiče	vystavěly	chatu.	
Našel	si	zde	kamarády	a	rodina	se	vlastenecky	angažovala.	Není	divu,	že	se	stal	zaníceným	patriotem	
obce	Suchý.	Sem	také	po	nedávném	odchodu	do	penze	a	předání	brněnské	ordinace	mladší	generaci,	
přesídlil	natrvalo.	Spolupracuje	s	místními	a	regionálními	umělci.	Můžeme	se	tedy	těšit	na	další	zají-
mavé	knihy.	Polonéza	je	třísetstránkové	dílko,	se	kterým	prožijete	příjemné	i	poučné	chvíle.	Vydalo	ji	
nakladatelství	JANIK	ART	s.r.o.	Cena	je	289	Kč	a	můžete	si	ji	zakoupit	v	boskovickém	knihkupectví	
Ryšávka	nebo	objednat	na	dobírku	na	Info@janikart.cz
            Přebal knihy  Text a foto: Vladimír ŠevčíkPo

lo
né

za


