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• proaktivní zajišťování vstupní, mezioperační a výstupní kontrolu kvality kontroly materiálů, 
polotovarů a výrobků v průběhu výrobních, provozních nebo jiných procesů společnosti, 
které jsou založeny na stávajících technologických a řídících postupech

• metodický dozor vzorkování výroby/materiálů/výrobků
• zjišťování příčin snížené kvality, návrhy a realizace opatření k nápravě
• vytváření, vylepšení, organizace a implementace testovacích a kontrolních postupů. Následné 

instruování příslušných pracovníků.
• pravidelné podávání zprávy o výsledcích kontrol
• vytváření týdenní / měsíční / kvartální zprávy o kvalitě, které ukazují trendy kvality
• spolupráce na implementaci akčních plánů, nápravných kroků a zlepšování procesů

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

HLEDÁ KANDIDÁTY
NA POZICI:

Nabízíme:

Náplň práce:

Profesní životopis
zasílejte na adresu:

 KONTROLOR KVALITY 
Požadujeme:

• SŠ vzdělání technického směru
• zkušenosti s kontrolou kvality a znalost 

metrologie výhodou
• znalost anglického jazyka výhodou
• uživatelská znalost MS Office
• technické myšlení a orientace ve výkresové 

dokumentaci
• praktický přístup, spolehlivost, důslednost, 

schopnost jasně komunikovat, samostatně 
určovat priority a rozhodovat se

• dobrý zdravotní stav
• řidičský průkaz sk. B

• odpovědnou a různorodou práci v meziná-
rodní, ambiciózní, rostoucí společnosti

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

rozvoj, možnost dalšího vzdělání
• zajímavé platové podmínky
• benefity (stravenky 120Kč, 13. plat, příspěvek 

na dopravu v případě větší dojezdové vzdále-
nosti)

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

Nabízíme:
• zázemí úspěšné stabilní zahraniční  
 společnosti
• práci v jedno nebo dvousměnném  
 provozu
• odpovídající finanční ohodnocení
•   náborový příspěvek 5 000 Kč po 3  
 měsících, 10 000 Kč po 1 roce
•   13. plat vyplácený ve dvou částech
• příspěvek na stravování
• nápoje zdarma
• příspěvek na dopravu
• místo pracoviště – Suchý u Boskovic
• nástup – ihned 

HLEDÁ PRACOVNÍKA
NA POZICI:

Požadujeme:
•  SOU/SŠ technického směru
•   pečlivost
•  odpovědnost
•  manuální zručnost
•  ochotu a schopnost rychle se učit
•  dobrý zdravotní stav

Pracovní náplň:
• výroba akrylátových van, montáž    
 masážních systémů 
•   obsluha strojů na pracovišti
  i manuální práce
•  dodržování technologických
 postupů
• kontrola kvality výrobků
• plnění zadaných úkolů 
 a stanovených norem

V případě, že vás tato nabídka zaujala, 
zašlete prosím svůj profesní životopis 
v českém jazyce na mail: 
janik@riho.cz. V případě dotazů 
prosím kontaktujte naše personální 
oddělení v době od 9-15h na 545 351 
111 ekonomický úsek.

Vaše osobní a profesionální údaje 
budou považovány za důvěrné. 

OPERÁTOR VÝROBY

Nové komunitní centrum 
nahradí starou budovu OV Hrádkov

Realizace občanského projektu Louka 
v proluce byla v Boskovicích zahájena
	 V	roce	2020	vyhlásily	Boskovice	první	ročník	participativního	rozpočtu	(PaRo)	
města	 Boskovice	 na	 platformě	 PinCity.	 Pro	 první	 ročník	 vyčlenili	 zastupitelé		
města	z	rozpočtu	300	000	korun.	Přihlášeno	bylo	jedenáct	projektů,	do	hlasování	
postoupilo	sedm	projektů.	V	hlasování	občané	udělili	nejvíce	hlasů	projektu	„Lou-
ka	v	proluce“,	který	je	umístěn	do	židovské	čtvrti	na	ulici	Bílkova.	Navrhovatelem	
byla	Hana	Kvapilová	za	iniciativu	Zelená	peřina.	Vedení	města	se	již	třikrát	setka-
lo	s	autory	projektu	a	na	těchto	setkáních	se	koordinoval	postup	realizace	projektu	
v	letošním	roce.
	 Realizace	projektu	byla	zahájena	v	pondělí	29.	března	odstraněním	keřových	
porostů	z	prostoru	mezi	opěrnými	zdmi.	
	 Pro	 druhý	 ročník	 PaRo	 Boskovice	 byla	 navýšena	 částka	 na	 400	 000	 korun.		
Projekty	do	druhého	 ročníku	bude	možné	podávat	od	1.	května	do	30.	 června.		
Veřejné	hlasování	proběhne	v	měsících	září	a	říjen.
	 V	rámci	dotačního	projektu	„Rozvoj	nástrojů	strategického	řízení,	komuni-
kace	s	veřejností	a	vzdělávání	úředníků	v	podmínkách	města	Boskovice“	byla	
pro	 řízení	 celého	 procesu	 PaRo	 vytvořena	 v	 roce	 2020	 webová	 platforma		
nazvaná	PinCity.	Zde	mohou	zájemci	získat	všechny	potřebné	informace,	při-

Odstranění keřových porostů z prostoru mezi 
opěrnými zdmi

	 Město	 Boskovice	 realizuje	 v	 Hrádkově	 novostavbu	 komunitního	 centra,		
které	bude	sloužit	pro	setkávání	a	realizaci	aktivit	obyvatel	Hrádkova.	Objekt	
nahradí	 stávající	budovu,	která	 je	ve	 špatném	stavebně	 technickém	stavu,	 je	
staticky	narušená	a	navíc	kapacitně	nevyhovuje	potřebám	Hrádkova.
	 Ve	 čtvrtek	 18.	 března	 se	 ve	 staré	 budově	 naposledy	 setkali	 předsedkyně		
OV	Hrádkov	Kateřina	Borečková,	starosta	města	Boskovice	Jaroslav	Dohnálek	
a	místostarosta	Lukáš	Holík.	Bourání	 staré	budovy	bylo	zahájeno	v	pondělí		
22.	března,	nové	„Komunitní	centrum	Boskovice-Hrádkov“	by	mělo	být	hotové	
za	14	měsíců.	
	 Náklady	na	realizaci	ve	výši	11		mil.	Kč.	budou	hrazeny	z	rozpočtu	města.	
Část	 nákladů	 bude	 hrazena	 z	 dotačního	 programu	 MAS	 Boskovicko	 PLUS,	
z.s.,	předpokládaná	výše	dotace	je	5,7	mil.	Kč.	 Text a foto: Jaroslav Parma

Budova OV Hrádkov před zbouráním

hlašovat	 své	 projekty,	 probí-	
há	zde	hlasování	o	projektech		
i	jejich	vyhodnocení.	Najdete	
ji	 na	 adrese	 www.boskovice.
pincity.cz.
	 PinCity	ale	neslouží	jen	pro	
participativní	rozpočet.	Obča-
né	 zde	 najdou	 také	 informa-	
ce	 o	 strategických	 projektech	
města.	 Hlavním	 přínosem	
PinCity	 je	 možnost	 přidává-	
ní	 občanských	 návrhů,	 které	
podle	jejich	autorů	zvýší	kva-
litu	života	v	Boskovicích.

Text a foto: Jaroslav Parma


