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Do SENIOR centra v Blansku 
se opět vrací běžný život

PALIVOVÉ DŘEVO
– Buk, dub, jasan, olše, smrk, bříza
– Dřevo připravíme přesně 
 dle vašich požadavků
– Zvolíte si délku, hrubost polen, 
 druh dřeva a dobu dodání
– Palivo vyrábíme již 15 let, ručíme vám za kvalitu

Tel.: 775 223 287

SLEVY

Dílny pracovní terapie

	 V	rámci	epidemiologického	nařízení	vlády	a	výskytu	onemocnění	co-
vid-19	 se	 v	 našem	 domově	 tak	 trošku	 zastavil	 čas.	 Všechna	 nastavená	
opatření	 byla	 v	 souladu	 s	 aktuálními	 nařízeními	 vlády,	 byla	 potřebná	
k	 ochraně	 zdraví	 našich	 uživatelů	 i	 zaměstnanců,	 ale	 velmi	 ovlivnila	
chod	 domova.	 Ze	 dne	 na	 den	 bylo	 nutné	 zajistit	 co	 nejvíce	 bezpečné		
místo,	které	ale	zároveň	zachová	pocit	domova	a	bezpečí.	Jsme	hrdí	na		
to,	že	i	ve	ztížených	podmínkách	se	nám	to	podařilo.	Zaměstnanci	od-
vedli	skvělou	práci	a	to	občas	i	za	nemocné	kolegy.	Ve	výkonu	a	kvalitě	
to	 ovšem	 znát	 nebylo.	 Všichni	 zaměstnanci	 táhli	 za	 jeden	 provaz.	 Pro	
uživatele	 se	 organizovaly	 hromadné	 nákupy	 potřebného	 zboží,	 zajistili	
jsme	 on-line	 návštěvy	 i	 koncerty,	 zaměstnanci	 prováděli	 individuální		
návštěvy	na	pokojích	a	zapojili	jsme	se	do	nepřeberného	množství	pro-
jektů,	které	byly	zřízeny	právě	pro	naši	cílovou	skupinu	v	 této	nelehké	
době.	 Velmi	 nás	 také	 podporovali	 místní	 podnikatelé	 drobnými	 dary,	
skauti	i	děti	z	mateřských	a	základních	škol	v	širokém	okolí.
	 Dne	 11.	 ledna	 2021	 proběhlo	 v	 zařízení	 první	 kolo	 očkování	 proti		
nemoci	covid-19	jak	mezi	uživateli,	tak	i	mezi	zaměstnanci.	Druhé	kolo	
se	konalo	1.	února	2021	a	nám	všem	svitla	naděje	na	návrat	k	běžným	
činnostem	a	aktivitám.	Pomalými	krůčky	jdeme	naději	naproti.	Po	ma-
lých	skupinkách	a	dle	hygienických	opatření	se	vracíme	k	aktivizačním	
činnostem,	tvoření	v	dílnách	a	potřebným	terapeutickým	činnostem.	Ne-

dílnou	součástí	 je	 taktéž	rehabilitace,	která	zajišuje	správnou	mobilitu		
a	samostatnost	uživatelů.		Využívali	jsme	individuální	rehabilitaci	a	nyní	
se	 opět	 vracíme	 i	 ke	 společnému	 cvičení.	 Nedávno,	 23.	 února	 2021,		
nás	 navštívil	 štáb	 České	 televize,	 který	 natáčel	 právě	 návrat	 seniorů	
k	běžnému	životu	a	činnostem.	Věřme,	že	tomu	běžnému	životu	jdeme	
naproti,	i	když	krůček	po	krůčku.
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RIHO CZ, a.s.,
přední výrobce akrylátových van,
masážních systémů,
sprchových zástěn a vaniček

Nabízíme:
•   odpovědnou a různorodou práci
    v mezinárodní, ambiciózní,
     rostoucí společnosti
•  příležitost pro růst a prostor pro
 osobní rozvoj
•  zajímavé platové podmínky
• benefity

HLEDÁ PRACOVNÍKA
NA POZICI:

Požadujeme:
•  SŠ vzdělání
•  praxe na obdobné pozici 
•  řidičský průkaz skupiny B
• znalost anglického jazyka slovem
 i písmem
• zkušenosti se systémem SAP
 výhodou
•  znalost práce v programu
 MS Office - Excel     
• pečlivost, zodpovědnost,
 samostatnost

Pracovní náplň:
•  nákup materiálu v optimálním
 množství a termínu dodání
• komunikace s dodavateli
•  řešení reklamací s dodavateli
•  koordinace dodávek s plánováním
 výroby
•  vyhledávání nových dodavatelů

V případě, že vás tato nabídka zaujala, 
zašlete prosím svůj profesní životopis 
v českém jazyce na mail: 
svoboda@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. 

NÁKUPČÍ


