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FLOBAL s.r.o., Nádražní 486, 51721 Týniště nad Orlicí
e-shop: www.plachty-folie.cz✦e-mail: info@flobal.cz
tel.: 494 372 632✦mobil: 739 306 559
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zakázková výroba✦
prověřená životnost m

ateriálů✦
krátké dodací lhůty

POŽADAVKY A PŘEDPOKLADY:
� státní občanství ČR,
� věk 18 let,
� tělesná a duševní způsobilost k výkonu funkce strážníka,
� úspěšné absolvování:
      přijímacího pohovoru, fyzických testů, psychotestů,
� spolehlivost,
� bezúhonnost.

Další požadavky:
� strukturovaný životopis,
� dokončené úplné střední vzdělání,
� vlastnictví řidičského oprávnění sk. „B“,
� souhlas uchazeče se zjištěním pověsti,
� komunikační schopnosti a znalosti práce na PC,
� samostatnost, rozhodnost a � exibilita. 

Nástup:  dle dohody 
Bližší informace získáte na:
Městské policii v Týništi nad Orlicí, Smetanova 761, 
p. Štěpánek  – velitel MP  tel. 494 377 082,
       stránkách města Týniště n/O  
Uzávěrka přihlášek do 30.4. 2019 do 12:00 hodin.  

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení
kdykoliv v jeho průběhu.

Město Týniště nad Orlicí
příjme po splnění požadavků a předpokladů uchazeče na místo

strážníka městské policie

ČESKÝ VÝROBCE LASEROVÝCH STROJŮ PRODEJCE OHRAŇOVACÍCH LISŮ
25 let tradice výroby strojů pro technologie laser, plazma, autogen, vodní paprsek

www.nessap.com

Nově s rotační osou do průměru 600 mm

KONTAKT: TELEFON: +420 491 815 900
+420 603 466 800

+420 603 520 618
e-mail: nessap@nessap.com

NESSAP s.r.o.
Čáslavky 17, 552 01 Dolany u Jaroměře

NABÍZÍME VOLNÉ KAPACITY LASEROVÉHO ŘEZÁNÍ A CNC OHRAŇOVÁNÍ PLECHŮ NA ZAKÁZKU

● snížení výrobních nákladů, spotřeba tohoto stroje 4 kW/hod. 
● přesnost, rychlost, kvalita řezu
● rozměrové varianty 1 x 2 m, 1,5 x 3 m, 2 x 4 m, 2 x 6 m
●  � ber laserové zdroje IPG s výkonem od 500 do 4000 W, fokusátory PRECITEC

● řezání trubek od průměru 12 mm do 600 mm 

● délka zpracovávaného materiálu dle potřeb až do 12 m
● jednoúčelové stroje pro řezání do polotovarů 

● individuální přizpůsobení stroje potřebám výroby

Fiber laserový automat pro řezání plechů s rotační osou až do průměru 600 mm




