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Máte rádi techniku, komunikaci a práci se zákazníky?  
V tom případě neváhejte a kontaktujte nás. 

Do našeho zkušeného týmu hledáme 
nového kolegu na pozici 

OBCHODNĚ - TECHNICKÝ 
PORADCE

Náplní Vaší práce bude především technická 
podpora zákazníků, zpracování poptávek a nabídek, 

komunikace s dodavateli a další činnosti v rámci 
podpory obchodních aktivit firmy.

NAŠE OČEKÁVÁNÍ JSOU

	 VŠ nebo SŠ vzdělání elektrotechnického směru
	 Znalost německého, nebo anglického jazyka 
 na komunikativní úrovni
	 Spolehlivost, flexibilitu
	 Řidičský průkaz sk. B
	 Komunikativnost
	 Znalost práce na PC
	 Výhodou je praxe v oboru, není však podmínkou
	 Ochota učit se novým věcem

CO MŮŽEME NABÍDNOUT
	 Flexibilní pracovní dobu
	 Dobré finanční ohodnocení
	 Zaměstnanecké benefity
	 Stabilitu zaběhnuté společnosti
	 Smlouvu na dobu neurčitou
	 Přátelský kolektiv
	 Zajímavou práci s technologicky 
 vyspělými zařízeními

V případě zájmu nebo dotazů nás kontaktujte na níže 
uvedeném emailu nebo telefonu. 
Rádi Vám odpovíme na případné dotazy.

E-mail: rsvobodova@gmc.cz

Telefon: 516  410  905
Adresa společnosti: 
GMC-měřicí technika, s.r.o., 
Fügnerova 2316/1a, 678 01 Blansko

• zpracování pfiírodního kamene a pískovcÛ
• v˘roba hrobÛ a pomníkÛ, schodÛ, schodi‰È

a parapetních desek
• sekání, zlacení, stfiíbfiení a renovace písma
• v˘roba interiér. prvkÛ – kuchyÀské 

a koupelnové pracovní desky
• montáÏe vãetnû dopravy!

PRIVÁT: Krátká 8, 568 02 Svitavy, mobil: 603 162 023, e-mail: zzelinka@svi.cz
PROVOZOVNA: Svatopluka âecha 163, 679 32 Svitávka

Tel.: 516 471 306, mobil: 603 162 023, e-mail: zzelinka@svi.cz

KAMENOSOCHA¤STVÍ ZelinkaKAMENOSOCHA¤STVÍ

10% SLEVA NA OBJEDNÁVKY
DO KONCE ROKU

P S Í  Ú T U L E K  M Ě S TA  B L A N S K A

Díky akci „Kompost zdarma“ 
se povedlo rozdat 130 tun hnojiva

BROČEK
	 14.	6.	2021	byl	přivezen	
MP	 Blansko	 deset	 roků	
starý	pejsek	jménem	Brok,	
kterému	zemřel	náhle	ma-
jitel.	 3.	 8.	 2021	 ho	 čekala	
operace	 zoubků,	 kastrace	
a	také	odstranění	bradavi-
ček	a	je	z	něj	úplný	lázeň-
ský	švihák.
	 Broček	je	to	moc	milý	pes,	čistotný,	vhodný	i	k	seniorům	a	určitě	bude	
skvělým	společníkem	a	parákem	pro	někoho,	kdo	nebude	vyžadovat	dlouhé	
vycházky.	Pes	je	očkovaný,	čipovaný,	odčervený.
	 Více informací: Jarmila Jurová, Psí útulek města Blanska, 
tel.: 737 911 605	 Foto: Aneta Zábranská

	 V	průběhu	tří	týdnů	od	7.	6.	do	30.	6.	
probíhala	akce	„Kompost	zdarma“,	kdy	
měli	obyvatelé	Boskovic	a	okolí	mož-
nost	 si	bezplatně	vyzvednout	kompost		
v	Kompostárně	Boskovice	–	Doubravy.	
Akce	 měla	 úspěch,	 rozdalo	 se	 celých	
130	tun	vyrobeného	kompostu.	
	 Kompostárna	společnosti	SUEZ	CZ	
zpracovává	bioodpad	a	vyrábí	dva	dru-
hy	kompostu:	Černý	drak,	hnojivo	pro	
obohacení	 půdy	 o	 živiny	 a	 zvýšení	
úrodnosti,	a	substrát	Šedý	drak,	který	je	
směsí	kompostu	a	zeminy	vhodný	pro	
výsadbu	rostlin	a	zeleně.	Kompost	byl		
z	převážné	míry	vyrobený	právě	z	vy-
tříděného	bioodpadu	občanů	Boskovic-

ka.	 Kompostováním	 tak	 všichni	 spo-	
lečně	 vracíme	 živiny	 zpět	 do	 půdy,		
pomáháme	také	snižovat	množství	od-
padů	ukládaných	na	skládky.	

Text: Kristína Koščíková
Foto: archiv SUEZ CZ a.s.

Ilustrační foto

Putování lesem za Pohádkovými Postavami

aneb

Sobota 6. 11. 2021 od 14 h


