
ŘÁDKOVÁ INZERCE

NEMOVITOSTI
* Nabízím k dlouhodobému pronájmu RD 3+1 s garáží a zahradou 

v klidné   lokalitě U DUBU v Týništi n.O. Realitní kanceláře nevolej-
te. TEL: 776 303 632.                    01/12

OSTATNÍ
* Vaše obrazy a starožitnosti prodáte nejlépe: Antik Starožitnosti 

Doudleby n. Orl. mail: info@antikpj.cz, Tel. 603 487 085    02/12                                                          

* Firma.ALFY@seznam.cz vykoupí starožitnosti - nábytek, ob-
razy, sklo, porcelán i celé pozůstalosti až do r.1960, PLATBA 
HOTOVĚ, tel.: 775 444 040                                 03/12

* STŘECHY – HYDROIZOLACE – ZATEPLENÍ – NÁTĚRY.
  www.BECHNY.com, tel.: 736 251 067, 608 971 972. Bezpečí 

a jistota pro Váš domov.                                                                  04/12                     

* Provádíme Sečení Trávy neudržovaných pozemků, příkopů,
lesoškolky, fi rmy, RD, chalupy, FVE atd. tel.: 608391913 www.
udrzbaarealu.cz                                              05/12

* RIZIKOVÉ KÁCENÍ STROMŮ, PÉČE O STROMY, ÚDRŽBA 
ZELENĚ, WWW.TREECARE.CZ, TEL.: 605 819 046                      06/12

PINK DEVELOPER, s.r.o. působící převážně na Rychnovsku

SHÁNÍ DVA ZEDNÍKY A DVA PŘIDAVAČE
a to už buď jako zaměstnance, spolupracující osoby či jen na brigádu.   

Náplň práce 
   výstavba nových rodinných domů a zděných hal      zednické práce na rekonstrukcích bytů, rod. domů

Díky výstavbě vlastních projektů zajištěna práce po celý rok, né jen sezonně.
Svoz firemními vozy zajištěn - možnost i přidělení firemního vozu.

Přijmeme všechny, kteří mají chuť pracovat, nezkušené zaučíme, ale upřednostňujeme 
aspoň základní znalost zednických prací v případě zaměstnání.

Platové ohodnocení dle šikovnosti
   Zaměstnanec či spolupracující osoba min. 20.000,- Kč až 35.000,- Kč měsíčně
   Brigádník 75,- Kč až 125,- Kč na hodinu

kontakt /  Tomáš Milský    +420 774 55 88 65 / tel

milsky@pinkreality.cz / mail
volnévíkendy

flexibilní
 pracovní

doba

MONTÁŽNÍ DĚLNÍK

STROJNÍ ZÁMEČNÍK

MECHANIK CHLADICÍCH 
ZAŘÍZENÍ - CHLAĎAŘ

PZP HEATING a.s. – tepelná čerpadlapppp pp
Přední výrobce tepelných čerpadel pro ekologické a ener-
geticky úsporné vytápění hledá pracovníky těchto profesí: 

Pracovní zařazení: 
Montáž/předmontáž tepelných čerpadel

Nabízíme:
- Stabilní práci v perspektivním oboru působnosti
- Zázemí ekonomicky silné nadnárodní společnosti
- Důkladné proškolení hned při nástupu do zaměstnání
- Motivační   nanční ohodnocení
- Příjemné pracovní prostředí
- Možnost dalšího profesního růstu
- Jednosměnný, čistý provoz

Kontakt:
E-mail:   krycnerova.lenka@pzpheating.cz
Tel.:         +420 494 629 727
Tel./fax:  +420 494 664 203

PZP HEATING a.s.
Dobré 149,

517 93 Dobré u Dobrušky

ELEKTROMECHANIK

Převod záznamů z kazet VHS na DVD.
Rychle a levn›. T el.: 777 55 44 84


