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Nástup dle dohody.

Bližší informace poskytneme při osobní návštěvě na 
personálním oddělení nebo na těchto kontaktech:

Tel.: 516 494 158
e-mail: paderovae@minerva-boskovice.com 

Svoji žádost se strukturovaným životopisem 
můžete zaslat na adresu:

 MINERVA BOSKOVICE, a.s. 
personální oddělení 

Sokolská 1318/60, 680 01  Boskovice

MINERVA BOSKOVICE, a.s.,
výrobce průmyslových šicích strojů, 

hledá zaměstnance na volné 
pracovní pozice:

BRUSIČ Bph 
– Dvousměnný provoz
– Vyučen ve strojírenském oboru

OBSLUHA A SEŘÍZENÍ CNC
– Třísměnný provoz
– Vyučen ve strojírenském oboru

FRÉZAŘ
– Dvousměnný provoz
– Vyučen ve strojírenském oboru

DĚLNÍK V OBROBNĚ
– Dvousměnný provoz
– Vyučen ve strojírenském oboru

MECHANIK ŠICÍCH STROJŮ
– Pouze ranní směna
– Vyučen v oboru
– Praxe 3 roky

DĚLNÍK – ÚDRŽBÁŘ
– Dvousměnný provoz
– Vyučen ve strojírenském oboru
– Praxe alespoň 3 roky – opravy a údržba strojů a zařízení, především  
 rozvodů tlakového vzduchu, vody a odpadových potrubí

SOFTWAROVÝ INŽENÝR
– Vzdělání SŠ/VŠ (nejlépe elektro)
– Zkušenosti v oblasti vestavěného Linuxu a programování v C++
– Znalost NJ na komunikativní úrovni
– Znalost kancelářských programů Word, Excel
– Znalost programování souvisejícího s hardwarem
– Zkušenosti s UML, Rhapsody
– Zkušenosti s jiným programovacím jazykem, např. Java, Python
– Řidičský průkaz skupina B
Požadujeme: – Zodpovědnost
  – Samostatnost
  – Ochotu učit se novým věcem
Nabízíme: – Náborový příspěvek až 20 000,– Kč v hlavní výrobě.
  – Zaměstnanecké výhody:
    týden dovolené navíc
    závodní stravování
    příspěvek na penzijní připojištění
    mimořádné odměny
  – Zázemí tradičního zaměstnavatele v regionu
  – Zajímavou a samostatnou práci s odpovídajícím 
   finančním ohodnocením
  – Možnost seberealizace a vzdělávání
  – Perspektivní zaměstnání

JOSEF LEBIŠ
– tenisový halový mistr ČR ve čtyřhře
	 Čtrnáctiletý	rodák	z	Letovic	Josef	
Lebiš	získal	první	místo	ve	čtyřhře		
v	 kategorii	 starších	 žáků	 na	 halo-	
vém	mistrovství	ČR,	které	se	konalo	
od	5.	3.	do	8.	3.	2022	v	Prostějově.
	 Josef	 Lebiš	 bydlí	 v	 Letovicích.		
K	 tenisu	 ho	 přivedla	 starší	 sestra		
Veronika,	která	nyní	studuje	a	hraje	
tenis	 v	 USA	 na	 UTEP	 (University		
of	Texas	at	El	Paso).	Josef	se	věnuje	
tenisu	 od	 svých	 3	 let.	 Jeho	 první	
úspěchy	byly	zaznamenány	už	v	mi-
nitenise,	 kdy	 hrál	 za	 TK	 Agrofert	
Prostějov	a	vyhrál	v	roce	2015	mist-
rovství	 ČR	 ve	 družstvech.	 Poté	 na	
sobě	začal	více	pracovat	a	trénovat.	
Doma	má	od	té	doby	velkou	sbírku	
pohárů	 a	 medailí.	 Je	 vítězem	 ně-	
kolika	 turnajů	a	krajských	přeborů.	
Letošní	 halové	 vítězství	 z	 Mistrov-
ství	 republiky	 je	 zatím	 nejcennější.	
V	 českém	 tenisovém	 žebříčku	 pro	
rok	2021/2022	ročníku	2008	je	nyní	
na	9.	místě.
	 V	současné	době	je	Josefův	trenér	
v	 Letovicích	 Lukáš	 Gorecký.	 Kro-	
mě	individuálních	 tréninků	v	Leto-
vicích	trénuje	také	v	Prostějově.	Stu-
duje	 na	 gymnáziu	 v	 Boskovicích.		
Ve	volném	čase	si	rád	zahraje	fotbal	
a	další	kolektivní	sporty.	
	 Titul	 mistra	 ČR	 získal	 společně		

s	Janem	Rašticou	z	Prostějova.	Nej-
dříve	 porazili	 dvojici	 Dominik	
Vágner	 (TC	Dvůr	Králové)	 a	Pavel	
Oliver	 Dufek	 (TK	 Agrofert	 Pros-	
tějov)	 6:0	 6:1,	 poté	 Daniela	 Rata	
(TENIS	Klánovice)	a	Daniela	Vaň-
ka	(I.	ČLTK	Praha)	6:2	6:3,	v	semi-
finále	 si	 poradili	 s	 Tomášem	 Krej-
čím	 (Tenis	 Dobříš)	 a	 Matějem	
Fejkou	 (TK	 Slavia	 Plzeň)	 6:0	 6:4,		
a	ve	finále	porazili	Jana	Psotu	(TK	
Slavia	 Plzeň)	 a	 Aleše	 Kotrce	 (TK	
Sparta	Praha)	6:2	6:2.
	 Josefa	čeká	ještě	tuto	zimní	sezó-
nu	 turnaj	kategorie	A	starších	žáků		
v	Havířově.	V	létě	pak	MČR,	které	
se	bude	konat	26.	7. – 31.	7.	2022	ve	
Valašském	Meziříčí.		Další	jsou	poté	
turnaje	mezinárodní	a	dorostenecké.	
Na	podzim	končí	v	kategorii	starších	
žáků	 a	 přechází	 do	 dorostu,	 kde	 je	
daleko	 větší	 a	 silnější	 konkurence.	
Ale	 i	 tak	 by	 se	 rád	 brzy	 dostal	 na	
přední	příčky	v	žebříčku	ČTS.
	 Za	podporu	by	rád	poděkoval	tre-
nérům,	panu	Miloši	Hlaváčkovi	star-
šímu,	 který	 Josefovi	 vyplétá	 rakety,	
rodičům,	sestrám	Veronice	a	Maruš-
ce,	spolužákům,	kamarádům	a	tenis-
tům	z	oddílu	Sokol	Letovice.
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Foto: Bronislav Lebiš

Vlevo Jan Raštica a Josef Lebiš


