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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 Bb – OBSLUHA A SEŘIZOVÁNÍ 
– Dvousměnný provoz
– Vyučen ve strojírenském oboru

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

FRÉZAŘ
– Dvousměnný provoz
– Vyučen ve strojírenském oboru

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

PROVOZNÍ ELEKTROMECHANIK
– Dousměnný provoz
– Vzdělání v oboru elektro 
– Praxe 2 roky – opravy elektronických součástí CNC

ZÁMEČNÍK – ÚDRŽBÁŘ
– Dousměnný provoz
– Vyučen ve strojírenském oboru
– Praxe alespoň 3 roky – opravy a údržba výrobních strojů

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

Ve spojeném azylovém domě 
Charita ubytuje také ženy bez dětí
	 Azylový	dům	pro	matky	 s	dětmi	
Charity	 Blansko	 se	 kvůli	 rekon-
strukci	 budovy	 dočasně	 stěhuje	
z	 Blanska	 do	 Boskovic.	 Tam	 bude		
od	 nového	 roku	 nabízet	 ubytování	
také	samotným	ženám.	Po	komplet-
ní	rekonstrukci	se	azylový	dům	vrátí	
zpátky	do	Blanska	a	v	Boskovicích	
zanikne.
	 „Rekonstrukce	 azylového	 domu	
v	 Blansku	 by	 měla	 být	 hotová	 do	
konce	roku	2023.	Vlastníkem	budo-
vy	 a	 investorem	 rekonstrukce	 je	
město	 Blansko,	 nicméně	 jsme	 byli	
přizváni	ke	zpracování	projektu,	za	
což	 jsme	 vděční,“	 říká	 ředitel	 Cha-	
rity	Blansko	Pavel	Kolmačka.
	 Z	 blanenského	 a	 boskovického	
azylového	domu	vznikl	od	1.	 ledna	
2022	 jeden.	 Ubytování	 v	 Boskovi-
cích	najde	celkem	35	osob	–	matek		
a	dětí,	po	návratu	azylu	do	Blanska	
bude	 služba	 nabízet	 48	 lůžek.	 „Zá-
sadní	změna,	která	nastala	už	od	no-
vého	roku,	je	rozšíření	cílové	skupi-
ny	 také	 na	 samotné	 ženy.	 Doposud	

jsme	 mohli	 přijmout	 jen	 matky	
s	dětmi	nebo	těhotné	ženy,“	přibližu-
je	 vedoucí	 azylového	 domu	 Lenka	
Šebelová.
	 Díky	 tomuto	 kroku	 dostanou	
v	 azylovém	 domě	 šanci	 například	
ženy,	 které	 usilují	 o	 vrácení	 dětí	
z	 pěstounské	 péče.	 „Při	 ubytování	
v	azylovém	domě	s	ženami	můžeme	
pracovat	na	tom,	aby	byly	připravené	
získat	znovu	do	péče	svoje	děti	a	po-
starat	 se	 o	 ně,“	 vysvětluje	 vedoucí	
azylového	domu.
	 Po	 návratu	 azylového	 domu	
do	Blanska	získají	možnost	na	nový	
začátek	s	pomocí	sociálních	pracov-
nic	Charity	Blansko	nově	celé	rodi-
ny	 i	 s	 tatínky.	 „Pokud	 dnes	 přijde	
rodina	 nejčastěji	 z	 finančních	 dů-	
vodů	 o	 bydlení,	 musí	 se	 rozdělit.	
V	zrekonstruovaném	azylovém	domě	
v	Blansku	budeme	moct	ubytovat	celé	
rodiny	a	pracovat	s	nimi,“	doplňuje	
Lenka	Šebelová.

Text: Vladěna Jarůšková
Foto: archiv azylového domu v Boskovicích

Pokoj v azylovém domě v Boskovicích

Muzeum Blanenska informuje
	 Aktuálně	 probíhají	 dokončovací	
práce	 na	 nové	 přírodovědné	 expo-	
zici,	 kterou	 veřejnosti	 slavnostně	
otevřeme	 ve	 čtvrtek	 24.	 února	
v	prvním	patře	blanenského	zámku.	
Expozice	prezentuje	 téma	historic-
kých	 objevů	 v	 Moravském	 krasu	
v	novém	moderním	kabátě	a	doplní	
ji	 o	 téma	 nejstarší	 geologické	 mi-	
nulosti	 Moravského	 krasu	 a	 téma	
prehistorické	fauny.

www.muzeum-blanenska.cz


