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chemické výrobní družstvo

 tradiˇní výrobce kosmetiky a nátěrových hmot se sídlem
v Novém Městě nad Metují

vypisuje výběrové řízení na pozici: 

 VEDOUCÍ DIVIZE KOSMETIKY
Náplň práce: � řízení výrobní divize kosmetiky 
                         � řízení ˇinnosti vývojového oddělení
                         � spolupráce při vytváření  koncepce společnosti
                         � kontrola dodržování výrobně technické dokumentace
                         � získávání a realizace nových výrobních program“       
                             � dohled nad smluvní výrobou 

Požadujeme: � vzdělání VŠ / SŠ/ chemického směru 
                         � zkušenost s vedením pracovního týmu 
                         � zkušenost s prací ve vývojovém oddělení min. 3 roky
                              � organizaˇní schopnosti, komunik ativnost, — exibilita
 � znalost systému ISO vítána /není podmínkou/ 

Nabízíme:  � práci ve spoleˇnosti s dlouholetou tradicí 
                        � mzdu odpovídající výsledk“m 
                        � týden dovolené navíc a další ÿ remní výhody
                       � nástup dle dohody

Písemné nabídky se strukturovaným životopisem
zasílejte  na adresu: lambertova@detecha.cz

Kontakt: personální oddělení  tel: 491 477 133 

VRÁTNÝ, TKADLENA 
a SE˜IZ OVA°
Bližší informace poskytne: Jaroslav Komár

Telefon: 603 258 254 nebo 494 669 227, E-mail: jaroslav.komar@stuha.cz

Výrobce tkaných stuh, 
úzkých textilií a leonských výrobk˝

STUHA a.s., Radima Drejsla 93
518 01  Dobruška, www.stuha.cz

hledá pracovníky pro dvousm˙nn ý provoz na pozice: 

Chcete se dozvědět víc? 
Přihlaste se na rybkova@soma.cz, +420 733 155 700

SOMA spol. s r.o.
B. Smetany 380

Lanškroun, 563 01Follow your ambition

obráběče CNC
servisní 

elektrotechniky

elektromechaniky
 

mechaniky

Hledáme 

po zapracování 

náborový příspěvěk 40 000 Kč
stabilizace 4 000 Kč měsíčně

stabilizace 4 000 Kč měsíčně

náborový příspěvěk 40 000 Kč
stabilizace 4 000 Kč měsíčně

náborový příspěvěk 40 000 Kč
stabilizace 4 000 Kč měsíčně

30 až 40 000 Kč/měs

po zapracování 

22 až 34 000 Kč/měs

po zapracování

po zapracování

34 až 45 000 Kč/měs

22 až 34 000 Kč/měs

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

FOLIE 
JEZÍRKOVÉ 
FOLIE 
JEZÍRKOVÉ 

FOLIOVNÍK
PLACHTY

FOLIOVNÍK
PLACHTY

zakázková výroba✦
prověřená životnost m

ateriálů✦
krátké dodací lhůty

Převod videozáznamů
z kazet VHD na DVD

nebo Flash disk.
Tel. 777 554 484

Firma ISOLIT-BRAVO

Vás srdeènì zve na:

Den otevøených dveøí

v sobotu 24.8.2019 od 8:00 do 16:00

Jablonské nábøeží 305

561 64 Jablonné nad Orlicí 

Jak je u nás dobrým zvykem, mùžete se tìšit na soutìže, zábavu, skvìlé obèerstvení a prohlídku naší firmy.

   Firma roku 2018 / Odpovìdná firma 2018 / Gentlemanská firma 2019    




