
* Vydavatel: ORIN - orlické inzertní noviny, s.r.o., Adresa redakce: Na Bělidle 945, 517 21 Týniště nad Orlicí * Grafické zpracování a tisk: 
Uniprint, s.r.o. Rychnov nad Kněžnou * Zodpovědný redaktor: Zdeněk Boháček, tel.: 777 554 484 * Za správnost inzerce ručí zadavatel

Nádražní 486
Týniště n./O.

Tel., fax:
494 372 632

mobil:
739 306 559
objednávky

www.flobal.cz

» Solární plachty
» Krycí plachty
» Krycí sítě
» Podložky

pod bazén
» Rolovací zařízení
» Bazénová chemie

» Fólie na fóliovníky
» Jezírkové fólie
» Geotextilie
» Agrofólie
» Stínící a krycí sítě
» Zahradní

fóliovníky
» Zakrytí pergol
» Kryty na nábytek

» Plachty
na přívěsné
vozíky

» Reklamní plachty
» Krycí plachty
» Dílenské závěsy
» Svařovací zástěny
» Obalové

materiály
» Plachty

na kontejnery
» Kryty na palety

e-shop - www.plachty-folie.cz

Bazénové
plachty a
příslušenství

Plachty
pro dům
a zahradu

Průmyslové
plachty

e-shope-shop

Fólie a plachty
rychle a levně
přímo od výrobce...
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Průmyslové
plachty

Fólie a plachty
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přímo od výrobce...

e-shop - www.plachty-folie.cz

Mírové nám. 117
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tel.: +420 603 481 754, 494 542 402
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Prosperující, silně exportně zaměřená firma vyrábějící stroje 
pro potisk a zpracování obalových materiálů, hledá pracovníky 
pro posílení firemního týmu na pozice:

  OBRÁBĚČ KOVŮ –  CNC profese frézování

Požadujeme: -  samostatnost, pracovitost, poctivost
   -  vzdělání: vyučení nebo maturita v oboru
   - praxe v oboru, není však podmínkou

Nabízíme:  - zaměstnání v dynamické a perspektivní firmě
   - možnost seberealizace, osobního a profesního růstu
   - odpovídající ohodnocení výsledků práce
   - možnost studia anglického jazyka

Strukturované životopisy zasílejte na: personalni@soma.cz 

SOMA spol. s r. o., B. Smetany 380, 563 01 Lanškroun
www.soma.cz

CLASIC COTTON – přádelna s.r.o., 
Průmyslová 146, Jaroměř

Přijme:
PŘADLENY – obsluha textilních strojů, 
SEŘIZOVAČE TEXTILNÍCH STROJŮ, 

Požadavky: vyučen v oboru, praxe výhodou, schopnost
                   práce ve třísměnném provozu
  Nabízíme: zaučení, individuální přístup ke každému 
                         zaměstnanci, možnost ubytování ve vlastní
                         ubytovně
        Mzda:          hodinová, výkonové prémie, odpolední a noční
                         příplatky, bonusy za odpracovaný plný pracovní 
                         fond, možnost příspěvku na životní pojištění, 
                         příspěvky na závodní stravování.

Kontakty: 491 842 250, 606 735 691   
E-mail: info@clasic-cotton.cz


