
ŘÁDKOVÁ INZERCE
NEMOVITOSTI

OSTATNÍ

* Koupím les, možno i s pozemkem, platba v hotovosti,  
tel.: 775 640 775                   01/21

* Mám zájem o koupi chalupy nebo chaty vhodné k rekreaci na Rych-
novsku. Podmínkou je maximální vzdálenost 20 km od Rychnova  
a pozemek min. 500 m2. Nabídky prosím na tel: 739 693 250       02/21

* Sháním ke koupi rodinný dům se zahradou min. 500 m2 v Rychno-
vě nebo Vamberku a okolí do 15 km. Cena do 4 mil. Kč. Financování 
zajištěno. Nejlépe po rekonstrukci, ale není podmínkou. V případě 
zájmu o prodej mně kontaktujte na tel.: 603 176 001                   03/21

* Hledám ke koupi byt 3+1 případně 2+1 v Rychnově. Může být  
i v původním stavu. Nabídky volejte nebo pište na tel: 605 060 369 

04/21

* Vaše obrazy a starožitnosti prodáte nejlépe: Antik Starožitnosti 
Doudleby n. Orl. mail: info@antikpj.cz, Tel. 603 487 085     05/21                                                          

* Firma.ALFY@seznam.cz vykoupí starožitnosti - nábytek, obra-
zy, sklo, porcelán i celé pozůstalosti až do r.1960, PLATBA HO-
TOVĚ, tel.: 775 444 040                                   06/21

* Orlické dřevo - palivové a krbové dřevo tvrdé rovnané od 990,-Kč/m2 
měkké rovnané od 790,-Kč/m2  tel.: 775 640 775                       07/21

www.pinkreality.czVáš rovnocenný partner ve světě realit
PINK REALITY, s.r.o., Staré náměstí 60, 516 01 Rychnov nad Kněžnou800 400 900Volejte zdarma

po - pá  8 - 20 hod.

RYCHNOV N. KN.        HRADEC KRÁLOVÉ        TRUTNOV        PARDUBICE        NÁCHOD        LANŠKROUN        LÁZNĚ BĚLOHRAD

... je Vám blíž

č. inzerátu 

18 000 Kč/ měs.Cena:

Pronájem kom. prostoru Rychnov n./ Kn.
Pronájem komerčního prostoru v centru 
o CP 450 m2, v 1. patře. PENB:G

N10810 č. inzerátu 

info v RKCena:

RD Jablonné nad Orlicí (UO)
RD k přestavbě se zahradou. Projekt na 
přestavbu domu na 5+kk. CP 1.004 m2.PENB:G

N10715 č. inzerátu 

1 990 000 KčCena:

Zemědělská usedlost Šonov (NA)
Zem. usedlost o CP 19.056 m2 Uzavřený komplex 
4 budov, vč. 2 stodol. PENB: F

N10801 Řádková inzerce

 

St. pozemek Lično (RK),
CP 882 m2, 575 000 Kč,  č. N10841
St. pozemek HK,
CP 2.323 m2, 7 950 000 Kč,  č. N10820
St. pozemek Doubravice (TU),
CP 2.812 m2, 323 Kč/ m2,  č. N10817
St. pozemek Hejtmánkovice (NA),
CP 1.486 m2, 195 000 Kč,  č. N10794
Kom. pozemek Čestice (RK),
CP 2.704 m2, 995 000 Kč,  č. N10720
Zem. pozemky Zádolí (UO),
CP 100.880 m2, 3 495 000 Kč,  č. N10813

č. inzerátu 

 1 899 000 KčCena:

Byt 2+1 Rychnov nad Kněžnou 
Byt po rek. o dispozici 3+kk, CP 66 m2. 
Balkon, sklep. Vestavěné skříně,… PENB:C

N10799 č. inzerátu 

345 000 KčCena:

Garáž Rychnov nad Kněžnou 
Panelová řadová garáž, CP 23 m2. 
V uzamykatelném prostoru blízko centra.

N10834

Byt 3+1 Rychnov nad Kněžnou
Vybavený, částečně zrek., zděný 
byt 3+1, CP 93 m2. 3.NP, dva skle-
py, dva balkóny. Společná půda, 
parkovaní na vl. oploceném po-
zemku za domem. PENB: G

Cena: 2 495 000 Kč č.: N10791

Kimberly-Clark, úspěšný světový výrobce známých značek jako
HUGGIES, KOTEX, KLEENEX a mnoha dalších, 

hledá do trvalého pracovního poměru v závodu v Jaroměři nedaleko
Hradce Králové pracovníka/pracovnici na pozice:

Požadujeme:
l SŠ nebo SOU s technickým zaměřením,
l odpovědný přístup, flexibilitu, pečlivost a manuální
        zručnost, dobré komunikační dovednosti,
l schopnost práce ve 12hod směnovém provozu,
l praxe ve výrobním prostředí výhodou.     

Pracovní náplň:
Údržba a opravy mechanických zařízení, zajišťování jeho 
funkčnosti a provozuschopnosti. Spolupráce na přestavbách  
a změnách nastavení výrobních linek.
Mezi typické činnosti pracovníka na této pozici patří například:
l kontroly bezvadného chodu zařízení a v případě potřeby 

jeho seřízení, mazání pohyblivých částí (ložisek), práce 
s elektrickým ručním nářadím,

l spolupráce na přestavbě výrobních linek při změně 
výrobku, výměna opotřebovaných dílů (hnacích  
řemenů, transportních pásů, válečků, ložisek, trysek  
a podobně),

l odhalování a odstraňování závad zařízení, spolupráce 
s ostatními techniky a operátory při řešení problémů,

l práce na PC - provádění záznamů o činnosti na zařízení, 
e-mailová komunikace, hledání informací v technické 
dokumentací (výkresech),

l spolupráce se skladem ND na zajištění optimálního 
množství náhradních dílů, návrhy úprav vedoucí  
ke zlepšení funkčnosti zařízení, udržování pořádku  
na pracovišti.

Finanční ohodnocení: 31.500 – 34.000 Kč 
(podle individuálního hodnocení)

Požadujeme:
l schopnost pracovat ve směnném provozu (12 hodinové 

směny)
l platný průkaz obsluhy motorových vozíků, řidičský průkaz 

skupiny B a zkušenost s prací ve skladu výhodou, nikoliv 
však podmínkou

l flexibilitu, přesnost, spolehlivost, odpovědnost a pečlivost,
l předpoklady pro týmovou práci. 

Pracovní náplň:
l práce ve skladu materiálů a manipulace s výrobními 
         odpady závodu,
l zajištění zásobování výrobních linek materiálem dle poža-

davků,
l zajištění nakládky a vykládky kamionů,
l práce s nejmodernějšími systémy skladového 

hospodářství,

Finanční ohodnocení: 23.000 – 26.000 Kč  
(podle individuálního hodnocení)

Požadujeme:
l SŠ s maturitou - elektro
l znalost PC (hardware, software), PLC, pohony, regulace   

- výhodou; vyhláška 50/78 Sb., min. §6,
l schopnost pracovat ve směnném provozu (12 hodinové 

směny),
l zodpovědnost a pečlivost, dobré komunikační dovednosti.     

Pracovní náplň:
l provádění údržby a opravy výrobního zařízení, zajišťování 

jeho funkčnosti a provozuschopnosti, zaměřování se na 
snižování výrobního odpadu,

l využívání svých znalostí a zkušeností při řešení problémů 
na zařízení,

l spolupráce s ostatními techniky na směně (s mechaniky, 
procesními supporty) a operátory při řešení problémů, 
spolupráce s dalšími týmy – denní údržba, Asset tým, PIT, 
Engineering,

l nutnost mít dobré znalosti o řídících, pohonných  
a komunikačních systémech, provádění záznamů 

         o činnosti na zařízení,
l využívání možnosti odborných školení a sebevzdělávání.

Finanční ohodnocení: 31.500 – 34.000 Kč
(podle individuálního hodnocení)

Mechanik údržby Operátor skladu
(pracovní pozice je vhodná pro muže i ženy)

Údržbář – elektrikář

Pro uvedené pracovní pozice nabízíme:
l pracovní smlouvu na dobu neurčitou,
l výhodné zaměstnanecké benefity: až 12.000 Kč ročně do penzijního fondu, 8.400 Kč ročně do životního pojištění, 2.000 Kč ročně na volnočasové aktivity a další příležitostní odměny za výkon,
l možnost nákupu zaměstnaneckých akcií s příspěvkem společnosti, možnost nákupu vybraných výrobků za zvýhodněné ceny,  příspěvek na stravování, kurzy angličtiny zdarma,
l zajímavou práci a zkušenost dynamického prostředí globální společnosti, možnost profesního růstu. 

Máte-li zájem pracovat v naší společnosti a máte požadované předpoklady, zašlete nám životopis na adresu: jaromer.nabor@kcc.com  
Rádi vám nabídneme příležitost stabilního a perspektivního zaměstnání.

Převod záznamů z kazet VHS na DVD.
Rychle a levně.

Tel.: 777 55 44 84


