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Katalog pracovních příležitostí v Pardubickém kraji vyšel poprvé v roce 2012 a to v tištěné 
formě. Obsahoval všechny firmy v našem kraji, které projevily zájem o téma Volba povolání.

Cílem tohoto Katalogu bylo, aby školy neztratily kontakty navázané s firmami během projek-
tu formou stovek exkurzí a besed.

V současné fázi udržitelnosti projektu je Katalog distribuován již pouze v elektronické  
formě.

K aktualizaci údajů o jednotlivých firmách došlo v opakovaně v průběhu jara 2014 nejen 
v tomto Katalogu, ale i v jednotlivých regionálních publikacích Přehled pracovních pozic  
v regionu (Pardubicko, Chrudimsko, Svitavsko, Orlicko).

Projekt „VOLBA POVOLÁNÍ V PARDUBICKÉM KRAJI“ byl realizován v období  
1. 11. 2009 – 30. 6. 2012. V rámci projektu téměř dvacet čtyři tisíc žáků a studentů z 96  
základních a středních škol Pardubického kraje navštívilo více než 100 firem. Každoročně se 
uskutečnily soutěže o nejlepší technický výrobek a literární soutěže, které měly za cíl podporo-
vat manuální zručnost žáků a studentů a podnítit k zamyšlení o technických profesích.

Bylo uspořádáno 6 konferencí, kterých se zúčastnili zástupci základních škol, středních škol, 
firem, Krajského úřadu Pardubického kraje a Úřadu práce. Žáci a studenti získávali informa-
ce prostřednictvím aktualizovaných brožur „Profesní poradce“ a „Přehled pracovních pozic  
v regionu“, webových stránek projektu a byla iniciována mediální podpora technických pro-
fesí v různých médiích.

Jménem celého realizačního týmu děkuji všem, kteří se zapojili do fáze udržitelnosti našeho 
společného projektu.

Roman Sodomka
hlavní manažer projektu
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Firma ALUKOV HZ byla založena v Orli u Chrudimi 
v roce 1995. Od té doby již vyrobila více než 10 
tisíc zastřešení bazénů a  vířivých van a  s  roční 
produkcí 3 tisíc výrobků tohoto sortimentu se 
řadí mezi nejvýznamnější společnosti svého 
druhu v  České republice. V  Evropě si ALUKOV 
HZ vybudoval pověst jednoho z  hlavních ino-
vátorů v  oblasti technologií zastřešení bazénů. 
Na celosvětové úrovni je ALUKOV HZ respekto-
vaným leaderem uznávané mezinárodní asocia-
ce kvalifi kovaných výrobců a prodejců zastřešení 
bazénů s  názvem INTER POOL COVER TEAM, 
E.H.Z.S., kterou společnost ALUKOV HZ dne 15. 7.              
2005, sama založila.

Každoročně nabízí naše společnost svým               
zákazníkům nové modely zastřešení bazénů 
a  nová technická řešení výrobků obohacená 
o atraktivní prvky. Zastřešení bazénů vyrobené 
v ALUKOVU HZ je vyváženo do států EU a ostat-
ních zemí Evropy, Asie a  USA. Hlavním rysem 
našich výrobků je vysoká kvalita, variabilita, 
nadčasovost a  jednoduchost používání. Díky 
dlouholetým zkušenostem dokážeme nabíd-
nout velké množství typů a  modelů zastřeše-
ní bazénů a  zastřešení vířivých van. Zákazník 
může volit mezi nízkými, středními a vysokými 
modely, přičemž maximální šířka vybraných 
typů může dosáhnout až 13 m.

 výrobní dělník, dělnice
 řidič – montér
 manipulační dělník

ALUKOV HZ, spol. s r.o.
Orel 18, 538 21 Slatiňany, 
Tel.: 469 681 488
Fax: 469 681 321 
E-mail: info@alukov.cz
www.alukov.cz
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ASTING CZ PASIVNÍ DOMY s.r.o. Zapsaná 
ochranná známka je zkratkou sloganu Alterna-
tivní Stavební Technologie a Inženýring nejen 
pro pasivní domy. Vznikla tak firma  projekční, 
obchodní a realizační, plně propagující pasivní 
a  nízkoenergetické domy. Účastníme se jako 
vystavovatelé nejvýznamnějších stavebních 
výstav, publikujeme v  odborných časopisech, 
pasivní a nízkoenergetické domy propagujeme 

rovněž na různých seminářích a na přednáškách 
a  to pro odbornou i  laickou veřejnost. Oce-
něním naší práce se stala nabídka členství 
v  Centru pasivního domu, kam jsme byli ra-
dou sdružení v  roce 2006 jako firma s  pro-
kazatelnými zkušenostmi v oboru pasivních 
domů přijati. Působnost firmy se nevztahuje 
jen na  Českou republiku, ale i  ostatní země 
Evropské unie.

 projektant
 rozpočtář
 stavbyvedoucí
 zedník

ASTING CZ PASIVNÍ DOMY s.r.o.
Tovární 1112, 537 01 Chrudim
Tel.: 469 622 448
Fax: 777 176 014
E-mail: nepivoda@nepivoda.cz
www.asting.cz
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 stavbyvedoucí
 instalatér, topenář
 pracovník na plynovodech
 stavební dělník (zedník)
 projektant
 rozpočtář
 tesař

ERMONT spol. s r.o.
Tyršova 781, 539 01 Hlinsko 1
Tel., Fax: +420 469 311 164
mtz@ermont.cz
www.ermont.cz

Firma nabízí:

 Projektování plynových přípojek
    včetně realizace
 Projektování vytápění i ohřevu vody
    pro domy i bazény
 Projektování s využitím obnovitelných
    zdrojů energie
 Kompletní montáž topení i rozvodů vody
 Montáž otopné soustavy radiátory
    i podlahové topení
 Uvedení do provozu včetně
    inteligentní regulace

 Složitější topné soustavy, které kombinují
    i více zdrojů tepla
 Odborný návrh i realizaci zateplení objektu
    včetně výměny oken
 Výstavba nízkoenergetických
    dřevostaveb na klíč
 Realizaci průmyslových kotelen
    a výměníkových stanic
 Plynovody (STL a NTL), vodovody
    a kanalizace, certifi kace

Firma má certifi kaci ČSN EN ISO 9001:2001,             
certifi kace GAS, certifi kace od výrobců.
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Hlavní činností společnosti DAKO-CZ, a.s. je            
vývoj, výroba a servis brzdových systémů DAKO.
Společnost DAKO-CZ, a.s. vyrábí a  dodává            
pneumatické brzdové systémy pro kolejová vo-
zidla – nákladní vozy, osobní vozy, lokomotivy, 
příměstské jednotky i speciální kolejová vozidla 
– a hydraulické brzdové systémy pro tramvaje.

Vedlejší činností je kooperační strojírenská výroba 
přesných dílů na zakázku metodami konvenčního 
třískového obrábění (soustružení, frézování, vrtání) 

nebo NC a CNC třískového obrábění a  termické 
hrotování na stroji BOSCH TEM-P 350.

Brzdové systémy pro kolejová vozidla i  jejich 
součásti jsou dodávány odběratelům v  Čes-
ké republice i  v  zahraničí, a  to nejen v  zemích              
Evropské unie, ale i mimo EU.

Brzdové přístroje vyhovují mezinárodním                
normám a  předpisům UIC a  jsou schváleny              
pro mezinárodní provoz.

 kovoobráběč
 soustružník
 frézař
 mechanik seřizovač
 technolog
 konstruktér
 vývojový inženýr

DAKO-CZ, a.s.
Budovatelů 323, 
538 43 Třemošnice
Tel.: 469 617 111 
Fax: 469 617 115 
http://www.dako-cz.cz 
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Základní fakta o společnosti:
 Leden 1995 – vznik fi rmy Galvia, s.r.o
 Červenec 2004 – Kapitálový vstup
    GROUPE ELECTROPOLI S.A. do fi rmy Galvia
 Červenec 2006 – GROUPE ELECTROPOLI S.A 100 % 
    vlastníkem fi rmy ELECTROPOLI-GAL VIA, s.r.o

Nejmodernější trendy a technologie v oblasti 
povrchových úprav:
 Electropoli-Galvia v ČR
 Galvanicky vylučované povlaky Zn,
    pasivace, utěsnění
 Slitinové povlaky ZnNi s pasivací a utěsněním
 Kataforetické lakování
 Chemické úpravy Al – fosfochromátování 
    a utěsnění
 Úprava PVC plastizolem

Zastoupení ve světě – ČR
(Třemošnice, Český Dub), Francie, Polsko
Progresivní logistika – JUST IN TIME, KANBAN

Vlastní výzkum a  vývoj – technologické        
zázemí, laboratoře, korozní testy. Splňujeme 
nařízení vlády EU 2000/53 – naše povrchové úpra-
vy jsou šetrné k životnímu prostředí. Systém mana-
gementu jakosti a životního prostředí je zárukou 
kvality pro naše zákazníky.

Informace o  aktuálním profesním uplatnění 
v naší společnosti Vám rádi sdělíme na Perso-
nálním oddělení fi rmy – (+420) 466 254 650.

 údržbář – elektro
 údržbář – strojní
 dělník ve výrobě
 obsluha linky

ELECTROPOLI-GALVIA, s.r.o.
Provoz Třemošnice:
Budovatelů 482, 538 43 Třemošnice
Tel.: 466 254 600
Fax: 466 254 610
E-mail: info@electropoli.cz
www.electropoli.com
Provoz Český Dub:
Husova 167, 463 43 Český Dub
Tel.: 482 464 500
Fax: 482 464 510
E-mail: info@electropoli.cz
www.electropoli.com
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Hlavní činnosti společnosti
 Výstavba chladicích věží včetně návrhu
    řešení, designu, engineeringu, výroby,
    dodávky a uvedení do provozu
 Rekonstrukce a opravy chladicích věží
    a zařízení pro čištění průmyslových vod 
 Dodávky, opravy a montáže
    vzduchových chladičů

 Dodávky, opravy a montáže mikrochladičů
 Činnost technických poradců
    v oblasti chlazení a čištění průmyslových vod
 Výzkum a vývoj v oblasti chlazení
   přírodních a technických věd
   nebo společenských věd
 Testování, měření, analýzy a kontroly
    účinnosti chlazení

FANS, a.s.
Kancelář Hlinsko:
Ležáků 231,  539 01 Hlinsko 
Tel.: 469 312 460
Fax: 469 311 367
E-mail: info@fans.cz 
Kancelář Praha:
Lomnického 9, 140 00 Praha 4
Tel.: 234 718 900
Fax: 234 718 918
E-mail: praha@fans.cz
Výrobní závod:
Rváčovská 1210, 539 01 HLINSKO
Tel.: 420 469 311 161
Fax: 420 469 311 161
www.fans.cz

Manažerské a administrativní pozice:
 obchodní zástupce
 konstruktér
 projektant
 asistentka
 výzkumný pracovník

Dělnické profese:
 montér ocelových konstrukcí
 obsluha strojů a zařízení
 svářeč
 nástrojař
 šéfmontér

10
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Informace o Skupině Holcim

Holcim je jedním z předních světových dodavatelů 
cementu a kameniva (štěrku, štěrkopísku a pís-
ku) a souvisejících aktivit jako jsou  např. hotové 
betonové směsi a asfalt včetně služeb. Skupina 
vlastní většinové a  menšinové podíly v  asi 70           
zemích na pěti  kontinentech. 

Holcim (Česko) a.s. je jedním z předních dodavatelů 
stavebních materiálů a služeb v České republice. 
Stabilní a prvotřídní kvalita cementu, kameniva 
a betonu z výrobních závodů Holcim společně

s  materiálovými a  logistickými službami jsou 
využívány pro výstavbu obytných budov a  roz-
sáhlých projektů, např. projektů výstavby infra-
struktury v Praze, dálnice D8 a D11, nového vy-
sokoškolského areálu v Pardubicích nebo Státní 
vědecké knihovny v Hradci Králové. Společnost 
Holcim se stále snaží nastavovat standardy spo-
kojenosti zákazníka a udržitelného rozvoje sta-
vebnictví v České republice. V Pardubickém kraji 
provozuje Holcim Česko cementárnu v Pracho-
vicích u Chrudimi, pískovnu v Čeperce a betonár-
ny v Pardubicích, Vysokém Mýtě, Ústí nad Orlicí
a Litomyšli.

 obsluha stavebních strojů 
      – nakladačů
 administrativní podpora
 strojník ve výrobě
      stavebních hmot
 zámečník
 elektrikář

Holcim (Česko) a.s.
člen koncernu
Tovární ul. 296, 538 04 Prachovice
Tel.: 469 810 111
Fax: 469 810 189
E-mail: info-cze@holcim.com
www.holcim.cz, www.holcim.com
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Ikov Trade, akciová společnost je samostatnou 
akciovou společností se sídlem ve  Slatiňanech. 
Hlavním posláním je zámečnická výroba a tváření 
plechů na  CNC automatech. Díky svému kvalit-
nímu kádru kvalifi kovaných pracovníků a  tech-
nickému vybavení je schopna pružně reagovat 
na  požadavky zákazníků. Po  domluvě je možné 
zajistit i dopravu. 

Firma IKOV TRADE a.s byla založena dne 01. 07. 
1998. Od  počátku své existence se zaměřuje 
na  oblast kovovýroby, zabývá se zhotovením 
drobných až středně velkých součástek, většinou 
na zakázku v kusových i sériových dodávkách. 

Stále stoupající požadavky na  rozšiřování 
výroby vedly k tomu, že v roce 1998 byla fi rmou               
odkoupena část areálu fi rmy Strojírna Potůček, 

kde postupnými stavebními úpravami vzniká 
nový areál firmy IKOV TRADE a.s. V  současné 
době je výroba zajišťována ve  třech zrekon-
struovaných výrobních halách, které jsou        
vybaveny potřebným zařízením:

 dílna na ohýbání, ohraňování
     a lisování na hydraulických
     a výstředníkových lisech
 dílna pro přípravu, dělení materiálu
     a nástřih plechů 
 dílna přesného vypalování na CNC 
     stoji typu VANAD 
 řezání vodním paprskem na CNC stroji 

Již 8 let patříme mezi stálé dodavatele několika 
větších fi rem. Dodáváme např. součásti pro fi r-
my zabývající se výrobou tiskařských strojů, do-
plňků pro automobilový průmysl,  regálových 
zakladačů apod.

Hlavním cílem fi rmy IKOV TRADE a.s. je dosažení 
nejvyšší kvality u svých výrobků, rychlost a pruž-
nost v  oblasti výroby a  zajištění maximální                  
spokojenosti svých zákazníků.

 zámečník
 obsluha CNC strojů
 soustružník
 obráběč kovů
 nástrojář

Tovární 810
538 21 Slatiňany
Tel. + Fax: 469 682 436
E-mail: ikov.trade@worldonline.cz
www.ikovtrade.cz

IKOV TRADE a.s.
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Společnost Instav Hlinsko vznikla v  roce 1998 
osamostatněním jedné výrobní větve z  býva-
lé stavební společnosti Instav Pardubice. Firma 
využila částečné mezery na  místním, hlavně 
regionálním trhu a začala nabízet převážně vo-
dohospodářské stavby. Této specializaci také 
pomohla kvalifi kace zaměstnanců, kteří i  v  do-
bách minulých pracovali pro různé vodárenské 
a  vodohospodářské instituce. Postupem času 
si INSTAV vybudoval image stabilní společnos-
ti se stálým kádrem zaměstnanců a  vysokým 
know-how ve svém oboru. V  roce 2007 nastala 
další historická změna ve  vývoji společnos-
ti. Do  INSTAVU vstoupil silný strategický part-
ner, došlo k  transformaci na  akciovou společnost
a fi rma se následně stala součásti holdingu ENTERIA.

Hlavním výrobním programem společnosti jsou 
vodohospodářské stavby, realizace inženýrských 
sítí, chodníků a  místních komunikací. Doplňko-
vým programem společnosti INSTAV jsou i  po-
zemní stavby menšího rozsahu. Naše fi rma si v re-
gionu vybudovala renomé spolehlivého partnera, 
na kterého je možné se s důvěrou obrátit, který 
je na  vysoké odborné úrovni, používá moderní 
materiály a technologie a v neposlední řadě dbá 
na  kvalitu, ekologii a  bezpečnost práce. O  tom 
svědčí certifi káty ISO 9001, 14001, 18001. Je nutné 
dodat, že INSTAV nemá jen nálepku regionální fi rmy, 
ale je schopen provádět práce i v přilehlých krajích 
a místech ČR. 

 zedník
 strojník
 řidič
 zámečník
 stavební dělník

INSTAV Hlinsko a.s.
Tyršova 833, 539 01  Hlinsko
Tel.: 469 311 847 
Fax: 469 311 847 
E-mail: info@instavh.cz
http://www.instavh.cz 
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Společnost Kovolis Hedvikov se  produkcí více 
než 5000 tun hliníkových odlitků ročně, vysokým 
stupněm robotizace licích pracovišť a  zamě-
řením na  dodávky pro automobilový průmysl, 
řadí k nejvýznamnějším tlakovým slévárnám na             
českém a evropském trhu. 

Naše výrobky jsou montovány do  automobilů 
jako Volkswagen, Škoda, BMW, Peugeot, Citroen, 
Renault, Ford, Volvo, Honda, Jaguar, Bentley. 

Kovolis Hedvikov významně investuje nejen 
do  technologického vybavení, konstrukčního 
softwaru, ale také do  lidských zdrojů. Každým 
rokem vytváří nové pracovní příležitosti, jak 
v  oblasti konstrukce, technologie, tak také 
v dělnických profesích.

 konstruktér
 technolog
 nástrojář
 frézař
 zámečník
 mechanik-seřizovač 
 lisař
 slévárenský dělník

KOVOLIS HEDVIKOV, a.s.
Třemošnice-Hedvikov 1
P.O.Box 31 538 43
Tel.: WORK: 469 619 100 
Fax: 469 619 103 
E-mail: kovolis@kovolis-hedvikov.cz
http://www.kovolis-hedvikov.cz 
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Stavební společnost pokrývající svojí činností 
celé území České republiky, působící hlavně 
v oblasti rekonstrukcí a úprav stávajících objektů.

Společnost sídlí v  Hlinsku v  Čechách, kde             
působí vedení společnosti, logistické zázemí 
a výrobní kapacity truhlářské a zámečnické výroby 
a výroby plastových a hliníkových konstrukcí. 

Společnost je organizačně členěna do těchto 
středisek:

 administrativní, zahrnující sekretariát,
    ekonomický úsek, předvýrobní přípravu,     
    technický úsek, MTZ, dopravu
    a obchodní úsek
 středisko HSV
 středisko elektro 
 středisko ZTI, ÚT
 středisko truhlářské výroby 
 středisko zámečnické výroby 
 středisko plastových a hliníkových výrobků
 středisko speciálních prací

 truhlář
 zámečníkLEVEL Hlinsko, spol. s r.o.

Nádražní 132, 539 01 Hlinsko v Čechách
IČO: 64793354, 
DIČ: CZ64793354
Tel.: 469 326 311
Fax: 469 326 319
E-mail: level_hlinsko@levelhlinsko.cz
Zapsán v OR
u Krajského soudu
v Hradci Králové,
oddíl C, vložka 9797
www.levelhlinsko.cz
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LEVEL Hlinsko, spol. s r.o.
Nádražní 132, 539 01 Hlinsko 
IČO: 64793354,
DIČ: CZ64793354
Tel.: 469 326 311
Fax: 469 326 319 
E-mail: level_hlinsko@levelhlinsko.cz 
Zapsán v OR 
u Krajského soudu
v Hradci Králové, 
oddíl C, vložka 9797
www.levelhlinsko.cz
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Mlékárna Hlinsko, a.s. je významnou českou 
potravinářskou společností. Její historie se píše 
od roku 1939, kdy zástupci fi rmy Nestlé zahájili 
výstavbu mlékárny. Ta byla dne 1.dubna 1943 
uvedena do provozu. Jako první byla zahájena 
výroba sušeného mléka, mléka pro děti, suše-
ného podmáslí a zahuštěného mléka. Do roku 
1948 řídila mlékárnu společnost Nestlé. V roce 
1949 byla mlékárna převedena do  vlastnic-
tví státu a  v  květnu roku 1993 byla továrna 
zakoupena soukromou společností Mlékár-
na Hlinsko, s.r.o. Výroba sušených a  zahuště-
ných mlék zůstala i  nadále hlavním výrobním                               
programem. Výrobní sortiment byl v roce 1994 

rozšířen o výrobu trvanlivých mlék plněných do   
kartónových obalů. Mlékárna Hlinsko je zapo-
jena do programu Školní mléko od roku 2002.
V tomto programu nabízí všem žákům základ-
ních a speciálních škol ale i  I. stupňů gymnázií 
dotované mléčné výrobky za  zhruba polovič-
ní cenu než za  kterou by tyto výrobky koupili 
v běžném obchodě.

Vyráběné produkty jsou dodávány na  trh pod 
tradiční značkou Tatra již od roku 1958.

Jedním z  hlavních dlouhodobých cílů společnosti  
je vysoká jakost produktů a  kvalita výrobních 
procesů. Dlouhodobě je věnována velká po-
zornost kvalitě a  bezpečnosti výrobků, o  čemž 
svědčí mimo jiné to, že byla jedna z  prvních, 
která získala certifi kát jakosti ISO 9001:2000. 
Od roku 1998 je zde zaveden systém řízení kon-
trolních a  kritických bodů ve  výrobě (HACCP). 
Od roku 2004 je společnost držitelem certifi kátu 
IFS.O kvalitě výrobků svědčí získání osmi oceně-
ní národní značky pro domácí potraviny KLASA, 
zlatých medailí v soutěži o nejlepší mlékárenský 
výrobek roku 2005 pro výrobek Moccacino, roku 
2007 pro výrobek Caff é Latte, roku 2008 pro vý-
robek Šodó s vanilkovou příchutí a roku 2011 pro 
výrobek SALKO KARAMEL. 

 mlékař
 laborantka
 elektrikář
 údržbář
 seřizovač

Mlékárna Hlinsko, a.s.
Kouty 53, 539 01 Hlinsko v Čechách
Tel.: 469 363 111
Fax: 469 363 120
E-mail: mlekarna@tatramleko.cz
www.tatramleko.cz
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Mlékárna Hlinsko, a.s. je významnou českou 
potravinářskou společností. Její historie se píše 
od roku 1939, kdy zástupci fi rmy Nestlé zaháji-
li v stavbu mlékárny. Ta byla dne 1.dubna 1943 
uvedena do provozu. Jako první byla zahájena 
výroba sušeného mléka, mléka pro děti, suše-
ného podmáslí a zahuštěného mléka. Do roku 
1948 řídila mlékárnu společnost Nestlé. V roce 
1949 byla mlékárna převedena do vlastnictví stá-
tu a v květnu roku 1993 byla továrna zakoupena 
soukromou společností Mlékárna Hlinsko, s.r.o. 
Výroba sušených a zahuštěných mlék zůstala  
i nadále hlavním výrobním programem. Výrob-
ní sortiment byl v roce 1994 rozšířen o výrobu  
trvanlivých mlék plněných do kartónových oba-
lů. Mlékárna Hlinsko je zapojena do programu 
Školní mléko od roku 2002. V tomto programu 

nabízí všem žákům základních a speciálních škol 
ale i I. stupňů gymnázií dotované mléčné výrob-
ky za zhruba poloviční cenu než za kterou by tyto 
výrobky koupili v běžném obchodě.

Vyráběné produkty jsou dodávány na trh pod tra-
diční značkou Tatra již od roku 1958.

Jedním z hlavních dlouhodobých cílů společnos-
ti je vysoká jakost produktů a kvalita výrobních 
procesů. Dlouhodobě je věnována velká po-
zornost kvalitě a bezpečnosti výrobků, o čemž 
svědčí mimo jiné to, že byla jedna z prvních, 
která získala certifi kát jakosti ISO 9001:2000.  
Od roku 1998 je zde zaveden systém řízení kon-
trolních a kritických bodů ve výrobě (HACCP). 
Od roku 2004 je společnost držitelem certifi kátu 
IFS.O kvalitě výrobků svědčí získání osmi oceně-
ní národní značky pro domácí potraviny KLASA, 
zlatých medailí v soutěži o nejlepší mlékárenský 
výrobek roku 2005 pro výrobek Moccacino, roku 
2007 pro výrobek Caff é Latte, roku 2008 pro výro-
bek Šodó s vanilkovou příchutí,  a  2011 pro výro-
bek SALKO KARAME a roku 2013 pro výrobek Far-
mářské máslo a trvanlivé mléko pro děti KRAVÍK.  

5. Října 2011 se stal vlastníkem Mlékárny Hlinsko 
AGROFERT HOLDING, a.s. V květnu roku 2012 
změnila společnost Mlékárna Hlinsko právní for-
mu, ze společnosti s ručením omezeným se stala 
akciová společnost.
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Mlékárna Hlinsko, a.s. je významnou českou 
potravinářskou společností. Její historie se píše 
od roku 1939, kdy zástupci fi rmy Nestlé zahájili 
výstavbu mlékárny. Ta byla dne 1.dubna 1943 
uvedena do provozu. Jako první byla zahájena 
výroba sušeného mléka, mléka pro děti, suše-
ného podmáslí a zahuštěného mléka. Do roku 
1948 řídila mlékárnu společnost Nestlé. V roce 
1949 byla mlékárna převedena do  vlastnic-
tví státu a  v  květnu roku 1993 byla továrna 
zakoupena soukromou společností Mlékár-
na Hlinsko, s.r.o. Výroba sušených a  zahuště-
ných mlék zůstala i  nadále hlavním výrobním                               
programem. Výrobní sortiment byl v roce 1994 

rozšířen o výrobu trvanlivých mlék plněných do   
kartónových obalů. Mlékárna Hlinsko je zapo-
jena do programu Školní mléko od roku 2002.
V tomto programu nabízí všem žákům základ-
ních a speciálních škol ale i  I. stupňů gymnázií 
dotované mléčné výrobky za  zhruba polovič-
ní cenu než za  kterou by tyto výrobky koupili 
v běžném obchodě.

Vyráběné produkty jsou dodávány na  trh pod 
tradiční značkou Tatra již od roku 1958.

Jedním z  hlavních dlouhodobých cílů společnosti  
je vysoká jakost produktů a  kvalita výrobních 
procesů. Dlouhodobě je věnována velká po-
zornost kvalitě a  bezpečnosti výrobků, o  čemž 
svědčí mimo jiné to, že byla jedna z  prvních, 
která získala certifi kát jakosti ISO 9001:2000. 
Od roku 1998 je zde zaveden systém řízení kon-
trolních a  kritických bodů ve  výrobě (HACCP). 
Od roku 2004 je společnost držitelem certifi kátu 
IFS.O kvalitě výrobků svědčí získání osmi oceně-
ní národní značky pro domácí potraviny KLASA, 
zlatých medailí v soutěži o nejlepší mlékárenský 
výrobek roku 2005 pro výrobek Moccacino, roku 
2007 pro výrobek Caff é Latte, roku 2008 pro vý-
robek Šodó s vanilkovou příchutí a roku 2011 pro 
výrobek SALKO KARAMEL. 

 mlékař
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 seřizovač

Mlékárna Hlinsko, a.s.
Kouty 53, 539 01 Hlinsko v Čechách
Tel.: 469 363 111
Fax: 469 363 120
E-mail: mlekarna@tatramleko.cz
www.tatramleko.cz
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Mlékárna Hlinsko, a.s. je významnou českou 
potravinářskou společností. Její historie se píše 
od roku 1939, kdy zástupci fi rmy Nestlé zahájili 
výstavbu mlékárny. Ta byla dne 1.dubna 1943 
uvedena do provozu. Jako první byla zahájena 
výroba sušeného mléka, mléka pro děti, suše-
ného podmáslí a zahuštěného mléka. Do roku 
1948 řídila mlékárnu společnost Nestlé. V roce 
1949 byla mlékárna převedena do  vlastnic-
tví státu a  v  květnu roku 1993 byla továrna 
zakoupena soukromou společností Mlékár-
na Hlinsko, s.r.o. Výroba sušených a  zahuště-
ných mlék zůstala i  nadále hlavním výrobním                               
programem. Výrobní sortiment byl v roce 1994 

rozšířen o výrobu trvanlivých mlék plněných do   
kartónových obalů. Mlékárna Hlinsko je zapo-
jena do programu Školní mléko od roku 2002.
V tomto programu nabízí všem žákům základ-
ních a speciálních škol ale i  I. stupňů gymnázií 
dotované mléčné výrobky za  zhruba polovič-
ní cenu než za  kterou by tyto výrobky koupili 
v běžném obchodě.

Vyráběné produkty jsou dodávány na  trh pod 
tradiční značkou Tatra již od roku 1958.

Jedním z  hlavních dlouhodobých cílů společnosti  
je vysoká jakost produktů a  kvalita výrobních 
procesů. Dlouhodobě je věnována velká po-
zornost kvalitě a  bezpečnosti výrobků, o  čemž 
svědčí mimo jiné to, že byla jedna z  prvních, 
která získala certifi kát jakosti ISO 9001:2000. 
Od roku 1998 je zde zaveden systém řízení kon-
trolních a  kritických bodů ve  výrobě (HACCP). 
Od roku 2004 je společnost držitelem certifi kátu 
IFS.O kvalitě výrobků svědčí získání osmi oceně-
ní národní značky pro domácí potraviny KLASA, 
zlatých medailí v soutěži o nejlepší mlékárenský 
výrobek roku 2005 pro výrobek Moccacino, roku 
2007 pro výrobek Caff é Latte, roku 2008 pro vý-
robek Šodó s vanilkovou příchutí a roku 2011 pro 
výrobek SALKO KARAMEL. 
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Mlékárna Hlinsko, a.s.
Kouty 53, 539 01 Hlinsko v Čechách
Tel.: 469 363 111
Fax: 469 363 120
E-mail: mlekarna@tatramleko.cz
www.tatramleko.cz
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 truhlář, obrábění dřeva

Samas Česká republika  spol. s r.o. se řadí mezi 
5 největších výrobců kancelářského nábytku, 
nositelů moderního designu a kompletních slu-
žeb pro vybavování interierů v České republice 
a  východní Evropě. Firma disponuje výrobní 
plochou 4500m2. 

Hlavní kritéria naší úspěšnosti:
 snížení nákladů a času na výrobu
 výroba bez meziskladů přímo na zakázky
 vysoká produktivita, kvalita, fl exibilita
 uspokojení poptávek po malosériové výrobě
 uzavřený vnitropodnikový informační 
    systém s přímým propojením na výrobu
 maximální zkrácení doby od přijetí 
    zakázky o zadání do výroby

Firma pracuje s  výrobními technologiemi 
od firem SCM  a HOMAG propojených do inte-
grovaného systému řízení výroby pomocí SW 
K2 a NETLINE  jako ucelené softwarové řešení 
pro zpracování zakázek, jejich vizualizaci, opti-
malizaci pro výrobu a zejména přímé napojení 
na výrobní stroje.

V  současné době má naše společnost 50 
zaměstnanců v  oborech truhlář, vyučené ab-
solventy řemeslných oborů, absolventy stro-
jařských škol všech kategorií, absolventy ob-
chodních akademií, absolventy vysokých škol 
v oborech IT technologií, ekonomického směru 
a specializované obory dřevařství a nábytkářství.

Mias OC spol. s.r.o.
Krouna 322, 539 43
Mob.: 724 701 001
Tel.: 469 613 300
Fax: 469 341 138
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 rozpočtář
 truhlář
 zedník
 tesař
 automechanik
 řidič

Tradice fi rmy SAVE CZ s.r.o. Hlinsko se datuje 
od roku 1995. Od té doby nastal rozvoj společnosti 
směřující do několika oblastí:

VYRÁBÍME:
DOMOVNÍ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD
  malé rozměry, nízká spotřeba energie
PLASTOVÉ JÍMKY, SEPTIKY, LAPOLY
  samonosné, nesamonosné, dle přání zákazníka
PLASTOVÉ BAZÉNY – dle přání zákazníka včetně 
dodávky kompletního příslušenství provádí výrobu 
z plastů včetně prodejního skladu kanalizačního 
a vodovodního potrubí

PROVÁDÍME: 
EKOLOGICKÉ PRÁCE A SANAČNÍ PRÁCE
  naše společnost se řídí heslem
     „S námi chráníte přírodu“

STAVEBNÍ PRÁCE – průmyslové stavby, rekontrukce 
staveb, fasádní a zateplovací systémy,  kanalizace

ZEMNÍ PRÁCE STROJI JCB A KOMATSU 
AUTODOPRAVA – využití vlastních nákladních 
automobilů: bagry JCB, nákladní auta, dodávkové 
vozy, fekální vozy i mobilní jeřáb

KONTEJNEROVÁ PŘEPRAVA

OPRAVY OSOBNÍCH I NÁKLADNÍCH VOZIDEL
  AVIA – LIAZ – TATRA – MAN – IVECO 

VÝMĚNA MOTOROVÝCH OLEJŮ 
A JEJÍ NÁSLEDNÁ LIKVIDACE
LIKVIDACE NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ
– zajišťuje odvoz a následnou likvidaci
PRODEJ NAFTY A STÁČENÝCH OLEJŮ
SPALOVÁNÍ BIOMASY – tzn. recyklace odpadu 
– hmoty o velikosti pilin, dřevní štěpky až kuso-
vého dřeva s následnou produkcí pro obyvatele 
sídliště Hlinsko.

Snahou společnosti je poskytovat služby a produkty 
na profesionální úrovni.

Všechny produkty se vyrábějí přímo ve výrobní 
hale fi rmy SAVE CZ s.r.o. v Hlinsku. 

V případě zájmu o bližší informace nás můžete 
kdykoliv navštívit.

SAVE CZ s.r.o. Hlinsko
Rváčovská 1639
539 01 Hlinsko
Tel.: 469 314 461-2
Fax: 469 314 462
www.savesro.cz

18



CHRUDIMSKO

34

Soukromá stavební fi rma Sostaf s.r.o úspěšně 
vstoupila na stavební trh v roce 1990 a má pev-
né postavení  v pardubickém regionu, zejména 
v  oblasti pozemního stavitelství  a  průmyslo-
vých staveb. Svým zákazníkům nabízí širokou 
škálu služeb od diskuze nad investičním zámě-
rem, projektem až po  vlastní realizaci staveb. 
Společnost se opírá o zkušený, stabilní, mana-
žerský tým, který je neustále zkvalitňován. Firma 
cíleně spojuje tvůrčí myšlenky s  řemeslným 

umem a stavební materiál je přetvářen v účelná, 
estetická a  ekologická díla. Invence architektů 
a  nová technická řešení jsou pro společnost 
Sostaf s.r.o. nikdy nekončící výzvou k  dalšímu 
zdokonalení schopností.

Společnost Sostaf s.r.o. byla úspěšně                        
certifi kována v  následujících oblastech: QMS 
9001:2001,EMS 14001:2005 a HSMS 18001:2008

 obchodník
 skladový operátor
 montážník
 truhlář

SOSTAF s.r.o.
Nový Dvůr 908
538 03 Heřmanův Městec
Tel.: 469 695 670
E-mail: sostaf@sostaf.cz
www.sostaf.cz
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Základním předmětem činnosti UMIKOV CZ 
s.r.o. je výroba specielní návěsové a  přívěsové 
techniky, určené pro přepravu dřeva, techniky 
a  nadrozměrných nákladů. Vyrábíme dopravní 
techniku dle požadavků zákazníků. Veškerá výro-
ba je z  kvalitních pevnostních materiálů, projek-
tována zkušeným projektantem a tvořena týmem 

proškolených specialistů. Výrobky jsou schváleny 
zkušebnou a  celý provoz společnosti je řízen 
dle ISO 9001. Firma provádí výrobu  a  montáže 
nástaveb na  nákladní automobily a  montáže 
a  servis hydraulických nakládacích jeřábů a  no-
sičů kontejnerů. Samozřejmostí je kvalitní servis 
a prodej náhradních dílů.

UMIKOV CZ s.r.o.
Liboměřice 12, 538 21  
Tel.: 469 679 126 
Fax: 469 679 234 
E-mail: umikov@umikov.cz
http://www.umikov.cz 

 svářeč
 státní svářeč
 strojní zámečník
 obráběč kovů
 hydraulikář
 technik
 elektrotechnik
 technolog
 projektant
 skladník, ...
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Firma 2VV je český výrobce vzduchových clon, 
větracích a rekuperačních jednotek a široké škály 
vzduchotechnických výrobků. Společnost byla 
založena v  roce 1995 a  její výrobní program se 
neustále rozrůstá, stejně jako její fi nanční zázemí. 
V  současné době fi rma patří k  významným ev-
ropským výrobcům díky kvalitním, spolehlivým 
výrobkům a  službám. Aby byla schopna plnit 
nejvyšší požadavky zákazníků v  celé Evropě, 
zaměstnává tým vysoce kvalifi kovaných odbor-
níků, kteří využívají špičkové technické zázemí 
a nejmodernějších výrobních technologií. A tak 
se zákazníci fi rem, kteří jsou například z  České 
republiky, Finska, Itálie, Francie nebo Německa 
mohou spolehnout na  to, že dostanou vždy ty 
nejlepší výrobky, které splňují nejpřísnější evrop-
ské standardy a sledující poslední vývojové trendy 
a to vše za příznivou cenu.

Zaměstnancům nabízíme:

 inovativní přístup a dynamický růst 
 špičkové technologie ve výrobě
    a na pracovním prostředí 
 zajímavou práci v týmu lidí, kteří mají
    špičkové znalosti v oboru
 možnost kreativního přístupu a vlastní
    návrh řešení 
 motivující systém odměňování
    a zaměstnaneckých výhod

Pro studenty nabízíme:

 praxe a stáže 
 spolupráce s univerzitami a školami
 konzultování bakalářských
    a diplomových prací

Můžete nás také navštívit na našich internetových 
stránkách www.praceve2vv.cz, kde se dozvíte 
další zajímavé informace.

 pracovník marketingu a obchodu 
     (export)
 technolog (montáže, tváření, 
      materiály a spojování)
 operátor, seřizovač strojů
 obsluha CNC strojů
 pracovník vývoje
 operátor výroby
 konstruktér

2VV s.r.o.
Poděbradská 289
530 09 Pardubice
Tel.: 466 741 815
Fax: 466 741 839
www.2vv.cz
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Společnost AWOS s.r.o. byla založena v  roce 
1991. Hlavním oborem činnosti je zakázková vý-
roba průmyslové elektroniky. Firma je ve  100 % 
vlastnictví českých fyzických osob, v  současné 
době zaměstnává šedesát pracovníků. Společ-
nost sídlí a  provozuje svoji činnost na  adrese 
Výzkumná 79, 53351 Pardubice.

AWOS s.r.o. poskytuje kompletní servis v oblasti 
desek plošných spojů, konstrukce elektronic-
kých dílů a  vývoje elektroniky. Díky dlouhole-
tým zkušenostem v oboru elektrotechnické vý-
roby, nepřetržité inovaci vybavení jednotlivých 
provozů a neustálému sledování trendů a novi-
nek si fi rma vybudovala renomé spolehlivého, 
kvalitního a  odborně zdatného obchodního 
partnera mezi svými českými i  zahraničními 

zákazníky. Dodává elektronické díly pro stroje 
textilního, potravinářského a  dřevařského prů-
myslu, pro strojírenství, energetiku, telekomuni-
kace, dopravní systémy, zdravotnické a letecké 
přístroje a  v  neposlední řadě pro výpočetní 
a speciální techniku.

Nároky na  kvalitu všech činností vedly fi rmu 
k  tomu, že vybudovala pod vedením České 
společnosti pro jakost v  roce 1999 systém říze-
ní kvality ISO 9001, který je certifi kován britskou 
fi rmou MOODY INTERNATIONAL CERTIFICATI-
ON LIMITED. V  roce 2004 byl zaveden environ-
mentální systém podle normy ISO 14001. Tím 
fi rma AWOS s.r.o. ofi ciálně potvrdila svou snahu 
vyrábět nejen efektivně a  kvalitně, ale i  šetrně                               
k našemu životnímu prostředí.

AWOS s.r.o.
Výzkumná 79, 533 51 Pardubice
Tel.: 466 009 638
Fax: 466 412 189
Email: awos@awos.cz
www.awos.cz

 běžná administrativa
 konstruktér elektro a strojní
 elektromechanik
 zkušební technik
 technik CNC
 chemik laborant
 programátor
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Firma BV elektronik s.r.o. je ekonomicky stabilní, 
středně velká česká fi rma bez zahraniční účasti 
s  progresivním programem v  oblasti návrhu, vý-
voje a výroby transformátorů a ostatních vinutých 
dílů pro elektrotechnický průmysl, zaměřená na tr-
valé dosahování smluvené úrovně jakosti svých vý-
robků tak, aby zákazníkovi byla splněna jeho oče-
kávání a požadavky v oblasti jakosti, ceny a časové 
dostupnosti výrobků.

Za 17 let svého trvání fi rma získala velmi solidní 
zkušenosti v  oblasti sériové výroby a  realizace 
nových typů výrobků. 

V současné době fi rma disponuje stabilizovaným 
kádrem cca 400 zaměstnanců. Má velmi dobré 
technické a  předvýrobní zázemí včetně vlastní 
údržby a nástrojárny.

 technické a dělnické profese
      v oboru elektrotechnické 
      výroby

BV elektronik s.r.o.
Sídlo fi rmy: V Luhu 6, Praha
Provozovna: Puškinova 639, 534 01 Holice
Tel.: 466 250 000
Fax: 466 250 005
GSM: 736 621 470
E-mail: info@bvelektronik.cz
www.bvelektronik.cz
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Společnost CS PLASTING byla založena v  lednu 
2001. Hlavními aktivitami naší fi rmy jsou výroba, 
prodej a  servis svářecích strojů na  polyolefi nové 
trubky a výroba záhybových ohybů pro kompen-
zaci horkovodních rozvodů. Postupně se náš pro-
gram rozšířil o další podpůrné prvky pro pokládku 
plynovodů, vodovodů, kanalizace, rozvodů ISO 
PLUS, odvodnění skládek, tefl onování dílů apod. 
Současně je u nás zabezpečen vedle servisní čin-
nosti pronájem svářecích soustrojí PLASTMONT 

od  průměru 50mm – 630mm a  svářeček na             
elektrotvarovky, vše i ve verzi poloautomatů a CNC.

V  lednu 2009 jsme otevřeli na naší provozovně 
svářecí školu plastů.

V  roce 2011 jsme úspěšně završily recertifi kaci 
systému řízení jakosti ČSN EN ISO 9001. Naše 
produkce je kromě České republiky namířena 
do dalších zemí Evropy.

 nástrojář
 obráběč kovů
 elektrikář

CS PLASTING, s.r.o.
Sídlo společnosti: 
Lipová 450, 533 41 Lázně Bohdaneč   
Provozovna: 
Výroba, příjem servisu,
pronájem svářecích strojů
areál Semtín - UMA 
P.O. BOX 12
533 54 Rybitví 
Tel./fax: 466 822 688 
Mob. telefon: 724 020 907 
E-mail: csplasting@centrum.cz 
www.csplasting.cz 
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 seřizovač a operátor CNC strojů
 zámečník
 technolog
 nástrojář
 konstruktér
 montážní dělník

Výrobní družstvo CYKLOS  je středně velká,            
stabilní fi rma se 100 % českým kapitálem. Druž-
stvo bylo založeno v roce 1928 a po celou svou 
historii se zabývá vývojem a  výrobou strojů 
pro konečné zpracování papíru. Jsou to ze-
jména skládací, děrovací, rýhovací a  perfo-
rovací stroje.  Od  jednoduchých ručních až 
po  elektrické s  vlastním řízením. Tyto výrob-
ky prodáváme nejen na  tuzemském trhu, ale 
i do celého světa. Pro tuto výrobu potřebuje-
me moderní CNC stroje na zpracování plechu, 
soustruhy, frézky. Pro zákazníky z  oblasti ko-
vovýroby jsme schopni nabídnout kompletní 
servis od návrhu cen, vývoje, přípravu výroby 

včetně nástrojů, přes výrobu, povrchovou 
úpravu, až po balení a dopravu. Máme vlastní 
nástrojárnu, práškovou lakovnu i údržbu.  Sa-
mozřejmostí je kvalita a dodržování požadova-
ných termínů.  Pro zajištění kvality máme za-
veden systém řízení jakosti dle normy ČSN EN 
ISO 9001:2009. Zaměstnancům nabízíme práci 
v kolektivu zkušených zaměstnanců, motivač-
ní systém odměňování a  zaměstnanecké be-
nefity  jako například vlastní stravování, čerpa-
cí stanici pohonných hmot a  týden dovolené 
navíc.  Podrobnější a aktuální informace o dění 
v naší firmě získáte na internetových stránkách 
www.cyklos.cz 

CYKLOS, v.d. CHOLTICE
Cukrovarská 104, 533 61 Choltice
Tel.: 466 099 011
Fax.: 466 099 021
E-mail: cyklos@cyklos.cz
www.cyklos.cz
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Skupina ČEZ zaujímá v ČR nejvýznamnější místo 
v  oblasti výroby, obchodu, rozvodu elektřiny 
a tepla. Zároveň se řadí z hlediska počtu zákazníků
a  instalovaného výkonu mezi 10 největších  
energetických uskupení v Evropě.

Jádrem skupiny ČEZ je společnost ČEZ, a.s., dále 
do skupiny patří devět dceřiných integrovaných 
společností a  zhruba dalších dvacet fi rem. Pra-
covní příležitosti nabízí nejen na území celé ČR 
– v elektrárnách, ve  společnostech pro distribuci, 
měření a  prodej elektřiny, ale kariéra může být 
rozvíjena i  v  zahraničních společnostech. Hlav-
ním strategickým cílem je se stát jedničkou 

na  trzích s elektřinou ve střední a  jihovýchodní 
Evropě. Velký důraz klade na snahu o budování 
takové fi remní kultury, která je založena na dob-
rých vztazích mezi vedením a zaměstnanci a zá-
roveň účinně motivuje zaměstnance k  plnění 
náročných úkolů.  

ČEZ, a.s.
Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4
Telefon: 211 041 111
Fax: 211 042 001
E-mail: cez@cez.cz
www.cez.cz

 provozní elektrikář

 technolog provozu
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Společnost ELMET, spol. s r.o. Přelouč byla založena 
v roce 1991 z týmu vývojových a konstrukčních pra-
covníků v oboru elektroniky. Firma se zabývá čtyřmi 
stěžejními oblastmi: elektrovýroba, kovovýroba,         
ekologické vytápění, zdravotní a laboratorní technika.

V  oblasti elektrovýroby má fi rma svůj výrobní 
program, kterým je v současné době především 
výroba zesilovačů pro mobilní použití, včetně 
příslušenství pro kompletní ozvučení autobu-
sů, dále výroba výkonových zesilovačů značky 
ELSOUND®, informačních panelů, zdrojů napě-
tí, multimediální zobrazovací techniky značky 
ELVISION®. Zajišťujeme kompletní zákaznický 
servis v oblasti osazování desek plošných spojů, 
počínaje vývojem, návrhem, konstrukcí, nákupem 
elektronických komponentů až po samotné osazení 
technologiemi SMT a THT; či montáže na klíč.

V oblasti kovovýroby je fi rma zaměřena především 
na výrobu přesné mechaniky a zpracování ple-
chů na CNC strojích – laserové řezání, ohýbání, 
lisování, soustružení aj.

V  oblasti ekologického vytápění fi rma nabízí 
vlastní výrobky značky ELAIR®, kterými jsou rekuper-
ační jednotky, ventilační zařízení a tepelná čerpadla.

Oblast výroby zdravotní a  laboratorní techniky 
je reprezentována vysokofrekvenčními trysko-
vými plicními ventilátory PARAVENT a zařízením
na  měření hmotnostního průtoku plynů C-Gas 
vše pod značkou ELMEDIC®. Rovněž nabízíme 
zakázkovou výrobu a  vývoj zařízení dle poža-
davku zákazníka. Téměř 60% naší produkce je 
exportováno do  zemí: Rakousko, Německo, Ir-
sko, Slovensko, Rusko. Pro zajištění kvality výroby 
máme zavedený systém řízení jakosti a výroba je 
certifi kována dle norem: ČSN EN ISO: 9001:2001 
a ISO 13485:2003

Péče o  pracující – v  roce 2001 bylo založeno 
Dětské centrum v nově zrekonstruované vile, 
kde nabízíme možnost  zabezpečení sociální 
pomoci zaměstnancům.

Volná pracovní místa a další informace naleznete 
na  webových stránkách www.elmet.cz v  sekci    
KARIÉRA – Nabídka pracovních míst.
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ELMET, spol. s r.o 
Nádražní 889, 535 01 Přelouč 
Tel.: 466 736 611        
Fax: 466 953 355 
E-mail: elmet@elmet.cz 
www.elmet.cz
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 elektrikář
 elektrotechnik
 operátor výrobní linky 
 zámečník
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 svářeč
 technolog
 obchodník
 projektant
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EKOPANELY CZ s.r.o. vyrábí ekologické panely, 
které se využívají především k výstavbě nízkoe-
nergetických i pasivních rodinných domů. Dále 
k  výstavbě i  rekonstrukci půdních prostor, pří-
ček, vestaveb do  hal atd. Základním výrobním 
materiálem je pšeničná sláma, která se lisuje 
na unikátním výrobním zařízení. Česká stavební 

akademie Praha udělila společnosti Zlatou cenu 
za ekologický stavební výrobek vhodný pro vý-
stavbu nízkoenergetických a pasivních dřevosta-
veb. Společnost také vyvíjí a dodává kompletní 
výrobní technologii pro jednotlivé zájemce 
z koutů celého světa.

EKOPANELY CZ s.r.o.
Jedousov, 535 01 Přelouč
Tel.: 466 972 421
Fax: 466 972 602
E-mail: info@ekopanely.cz
www.ekopanely.cz
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 konstruktér elektro a strojní
 programátor a obráběč
      CNC strojů
 elektromechanik

Firma ELDIS Pardubice, s.r.o. byla založena 
v  červenci roku 1991 se záměrem zajistit kom-
plexní řešení náročných požadavků zákazní-
ků z  oblasti řízení letového provozu  a  PVO.
Firma ELDIS Pardubice, s.r.o. poskytuje v  radio-
lokačním oboru komplexní řešení potřeb a přá-
ní zákazníků. Zkušený tým specialistů prová-
dí analýzy problémů, realizační studie, řízení                    

projektů, vývoj obvodů a programového vybavení, 
elektrické  a  mechanické konstrukční řešení až 
po funkční zkoušky a instalaci zařízení.

Hlavní aktivity firmy ELDIS Pardubice jsou 
v  oblasti vývoje  a  výroby radarové techniky 
a systémů pro řízení letového provozu.

ELDIS Pardubice, s.r.o.
Dělnická 469, 530 03 Pardubice
Tel.: 466 05 24 43, 466 05 24 44
466 05 24 45, 466 67 05 02 
Fax: 466 67 04 23 
E-mail: marketing@eldis.cz 
www.eldis.cz
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 zaměstnanci nepřetržitého 
     provozu v oboru elektrotechnickém, 
     strojním a chemickém
 zaměstnanci s vysokoškolským
     vzděláním zejména z oborů 
     energetických a ekonomických

Společnost Elektrárny Opatovice, a.s. (EOP) je jedním 
z předních dodavatelů energií v České republice.

Rozhodující činností EOP je výroba, dodávka 
a  prodej elektrické energie a  tepla. Základním 
výrobním zdrojem je elektrárna Opatovice, při-
čemž společnost provozuje v  Hradci Králové, 
Pardubicích a Chrudimi také záložní zdroje tepla. 

Soustavu zásobování teplem elektrárny Opatovice 
tvoří přibližně 305 km tepelných sítí a  teplo z  ní 
odebírá téměř 60 tisíc domácností, dále pak ně-
kolik stovek odběratelských subjektů z kategorie 
průmyslových objektů, správních, obchodních, 
sportovních, zdravotnických a kulturních zařízení.
 

Výstavbou zařízení pro odsíření kouřových plynů 
a  jeho uvedením do  trvalého provozu koncem 
roku 1998 se EOP zařadila mezi ty průmyslové 
podniky v České republice, které splňují všechny po-
žadavky platné legislativy na  minimalizaci dopadů 
průmyslové činnosti na životní prostředí. 

V rámci svého fi remního dárcovství se společnost 
ve výše uvedeném regionu zaměřuje na podporu 
charitativních a sociálních projektů, zdravotnictví, 
kultury a na podporu školství, dětí a mládeže.

EOP je součástí Energetického a průmyslového 
holdingu.  

Elektrárny Opatovice, a.s.
Opatovice nad Labem, 532 13 Pardubice 2
Tel.: 467 043 111
Fax: 466 536 030
E-mail: info@eop.cz
www.eop.cz
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Společnost ELMET, spol. s r.o. Přelouč byla založena 
v roce 1991 z týmu vývojových a konstrukčních pra-
covníků v oboru elektroniky. Firma se zabývá čtyřmi 
stěžejními oblastmi: elektrovýroba, kovovýroba,         
ekologické vytápění, zdravotní a laboratorní technika.

V  oblasti elektrovýroby má fi rma svůj výrobní 
program, kterým je v současné době především 
výroba zesilovačů pro mobilní použití, včetně 
příslušenství pro kompletní ozvučení autobu-
sů, dále výroba výkonových zesilovačů značky 
ELSOUND®, informačních panelů, zdrojů napě-
tí, multimediální zobrazovací techniky značky 
ELVISION®. Zajišťujeme kompletní zákaznický 
servis v oblasti osazování desek plošných spojů, 
počínaje vývojem, návrhem, konstrukcí, nákupem 
elektronických komponentů až po samotné osazení 
technologiemi SMT a THT; či montáže na klíč.

V oblasti kovovýroby je fi rma zaměřena především 
na výrobu přesné mechaniky a zpracování ple-
chů na CNC strojích – laserové řezání, ohýbání, 
lisování, soustružení aj.

V  oblasti ekologického vytápění fi rma nabízí 
vlastní výrobky značky ELAIR®, kterými jsou rekuper-
ační jednotky, ventilační zařízení a tepelná čerpadla.

Oblast výroby zdravotní a  laboratorní techniky 
je reprezentována vysokofrekvenčními trysko-
vými plicními ventilátory PARAVENT a zařízením
na  měření hmotnostního průtoku plynů C-Gas 
vše pod značkou ELMEDIC®. Rovněž nabízíme 
zakázkovou výrobu a  vývoj zařízení dle poža-
davku zákazníka. Téměř 60% naší produkce je 
exportováno do  zemí: Rakousko, Německo, Ir-
sko, Slovensko, Rusko. Pro zajištění kvality výroby 
máme zavedený systém řízení jakosti a výroba je 
certifi kována dle norem: ČSN EN ISO: 9001:2001 
a ISO 13485:2003

Péče o  pracující – v  roce 2001 bylo založeno 
Dětské centrum v nově zrekonstruované vile, 
kde nabízíme možnost  zabezpečení sociální 
pomoci zaměstnancům.

Volná pracovní místa a další informace naleznete 
na  webových stránkách www.elmet.cz v  sekci    
KARIÉRA – Nabídka pracovních míst.
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ELMET, spol. s r.o 
Nádražní 889, 535 01 Přelouč 
Tel.: 466 736 611        
Fax: 466 953 355 
E-mail: elmet@elmet.cz 
www.elmet.cz
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Společnost ELMET, spol. s r.o. Přelouč byla založena 
v roce 1991 z týmu vývojových a konstrukčních pra-
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 obsluha strojního zařízení
 inženýr (procesní, výrobní,
     testovací, kvality)
 technik (procesní, výrobní,
     testovací, kvality)
 montážní dělník
 nákupčí
 logistik

Kdo jsme?
Jsme Foxconn CZ s.r.o., česká pobočka mezinárodní 
společnosti Hon Hai. Zabýváme se produkcí spo-
třební elektroniky a  součástek pro komunikační 
a elektronická zařízení. Našimi zákazníky jsou re-
nomované IT společnosti světového významu. 
Za dobu své existence, od roku 2000, jsme získali 
stabilní a silné postavení na českém trhu – viděno 
výší tržeb jsme 4. nejvýznamnější fi rmou v zemi 
(Czech TOP 100 - 2011) a současně 2. největším 
exportérem (Exportér roku – velcí exportéři 2011).

Vyrábíme hi-tech produkty, jako jsou desktopy, 
notebooky, all-in-ones a  jejich příslušenství, 
servery, disková pole a  serverové sestavy,            
cartridge a další.

Naše provozy se nacházejí v Pardubicích a Kutné 
Hoře a v  současné době v nich zaměstnáváme 
více než 5 000 pracovníků. 

Co nabízíme?
STUDENTŮM nabízíme možnost absolvování 
odborné studijní praxe/stáže v naší společnosti 
a  spolupráci při vypracování závěrečných kva-
lifi kačních prací (bakalářských, diplomových 
a disertačních). 

ABSOLVENTŮM nabízíme zaučení a  zajímavou 
práci v  dynamickém mezinárodním prostředí 
s  perspektivou profesního a  kariérního růstu, 
odpovídající fi nanční ohodnocení a celou škálou 
zaměstnaneckých výhod. 

Uplatnění u  nás naleznou zejména absolventi           
technických oborů (IT, elektro, strojírenství, kvali-
ta), ale i absolventi oborů netechnických, zamě-
řených na nákup, plánování, logistiku, ekonomiku 
a  management, s  komunikativní znalostí anglic-
kého jazyka, dobrou znalostí práce na PC a aktivním 
a samostatným přístupem k práci.  

Těšíme se na spolupráci s Vámi!
Aktuální nabídku volných pracovních pozic        
naleznete na www.foxconn.cz.

FOXCONN CZ s.r.o.
U Zámečku 27 
532 01 Pardubice
Tel.: 800 192 019 - Zelená linka
pro nábor zaměstnanců 
www.foxconn.cz

Specialista zakázkové výroby v oblasti IT

	nákupčí 
	logistik 
	programátor
	inženýr (kvality, procesní, 
	produktový, testovací) 
	technik (kvality, procesní, 
 produktový, testovací) 
	skladník 
	obsluha strojního zařízení 
	montážní dělník

Kdo jsme?
• Jsme světový lídr v oblasti IT řešení a největší 
výrobce elektrotechniky a PC komponentů na 
světě. • Naše výrobní závody najdete v mnoha 
zemích světa. • Mezi naše spokojené zákazníky 
patří mnoho světových renomovaných prodejců 
elektroniky a IT vybavení. • Jako sociálně odpo-
vědný zaměstnavatel jsme členem Electronic 
Industry Citizenship Coalition, jejímž cílem je zlep-
šovat pracovní podmínky, bezpečnost a ochra-
nu zdraví při práci a pečovat o životní prostředí. 
• V Pardubicích působíme již 14 let, v roce 2008 
jsme vybudovali naši druhou českou pobočku 
v Kutné Hoře. • Jsme mezinárodní  společnost 
a z Pardubic řídíme i naše pobočky v Turecku  
a Austrálii. • Již několik let jsme druhým největším 
exportérem v ČR a největším zaměstnavatelem  
v Pardubickém kraji. 

• V roce 2012 jsme byli oceněni jako nejlepší za-
městnavatel v Pardubickém kraji.

• V oblasti sponzoringu se zaměřujeme na vzdělá-
vání i péči o děti a mládež a pomáháme handica-
povaným začlenit se do běžného života.

Co nabízíme?
• Studentům nabízíme možnost absolvování od-
borné studijní praxe/stáže a spolupráci při vypra-
cování závěrečných prací.
• Absolventům nabízíme zaškolení a zajímavou 
práci práci v dynamickém mezinárodním prostře-
dí s perspektivou profesního a kariérního růstu, 
odpovídající finanční ohodnocení a celou škálu 
zaměstnaneckých výhod.

Uplatnění u nás naleznou zejména absolventi 
technických oborů (IT, elektro, strojírenství, kvalita), 
ale i absolventi oborů zaměřených na logistiku, 
nákup, plánování, účetnictví a finance, s komuni-
kativní znalostí anglického jazyka, dobrou znalostí 
práce na PC a aktivním přístupem k práci.

Těšíme se na spolupráci s Vámi!
Denně aktualizujeme nabídku volných pracovních 
míst na www.foxconn.cz, v sekci Kariéra.
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Firma Gabriel-Chemie se již od  roku 1969             
specializuje na  barvení a  zušlechťování plastů 
a dnes patří k předním výrobcům masterbatchů 
v  Evropě. Gabriel-Chemie Bohemia s.r.o. byla 
v  r. 1997 založena jako jeden z  nejmladších 
členů mezinárodního koncernu Gabriel-Che-
mie Group. Mateřská fi rma Gabriel-Chemie 
Ges.m.b.H. sídlí v  Gumpoldskirchenu nedaleko 
Vídně. Další dceřiné fi rmy jsou v Německu, Vel-
ké Británii, Maďarsku, Francii, Rumunsku, Rusku, 
Švýcarsku a  Polsku. Obchodní zastoupení má 
Gabriel-Chemie prakticky po celém světě.

Sortiment našich výrobků: barevné koncentráty, 
aditivní koncentráty (UV stabilizátory, antistatika, 
antioxidanty, nadouvadla, zpěňovadla, retardéry 
hoření), kombinované koncentráty, koncentráty 
se speciálním efektem (perleť, popis laserem)

Hlavní oblasti použití našich produktů:

obaly na  potraviny: nápojové obaly, fl exibilní 
obaly, vícevrstvé fólie, desky, nádoby, kanystry, 
síťky, tašky, lahve a uzávěry … 

obaly na  kosmetiku a  pro medicínu: dekorativní 
obaly na  kosmetiku, kelímky, dávkovače, dózy, 
tuby, uzávěry, injekční stříkačky pro aplikace na jedno 
použití, s aditivy umožňujícími popis laserem… 

domácnost & životní styl: venkovní sedačky, 
elektrotechnický a automobilový průmysl, zboží 
pro domácnost, sport a volný čas…

zemědělství & stavebnictví: aplikace zemědělských 
fólií, aditiva pro zpěňování polymerů, fólie a sítě 
pro stavební průmysl, polymerní pěny, trubky, 
telekomunikační kabely…

Inovace a  výzkum jsou směřovány do  vývoje 
biopolymerů, antimikrobiálních masterbatchů, 
oxo-biodegradabilních masterbatchů, oxygen 
scavenger, PET, řešení pro popisování lase-
rem, PPSYS - systémů pro stadionové sedačky,                  
nano-technologií…

Společnost je držitelem certifi kátů dle norem 
ISO 9001 a ISO 14000

Gabriel - Chemie Bohemia, s.r.o.
K Lihovaru 172, 533 41 Lázně Bohdaneč
Tel.: 466 049 201
Fax: 466 049 204
E-mail: info@cz.gabriel-chemie.com
www.gabriel-chemie.com

 laborant
 kolorista
 aplikační technolog
 obsluha extruderů
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Společnost se zaměřuje na tři základní oblasti 
činností: 
1. Výrobní linky a  jednoúčelové stroje – vývoj,      
výroba a dodání zařízení. Vyvíjíme a dodáváme 
automatické výrobní linky a zařízení (jednoúče-
lové stroje) navržené podle potřeb zákazníka. 
Se zákazníky úzce spolupracujeme od první pří-
pravné fáze návrhu vhodných technologií, podí-
líme se na zkouškách a doporučujeme vhodná 
řešení. Při zpracování poptávek nalézáme eko-
nomicky nejvýhodnější varianty. Řešíme jak celé 
montážní linky, technicky a technologicky nároč-
né jednoúčelové stroje, tak i jednoduché montážní 
testovací přípravky a svařovací přípravky.

2. Konstrukční kancelář. Při úzké spolupráci se        
zákazníkem se podílíme na vývoji nových výrob-
ků. Pomáháme navýšit potřebné vývojové a kon-
strukční kapacity k  zvládnutí i  velmi rozsáhlých 
úkolů. Naším cílem je poskytnout zákazníkovi 
komplexní služby konstrukční kanceláře v oblas-
ti vývoje nového výrobku a maximálně vyhovět 
jeho potřebám (marketingové studie, vývoj, spo-
lupráce s designérem, výroba a testování prototypu, 
příprava a zavádění výroby).

3. Prodej vlastních produktů. Podavače dílů,           
dopravníkové systémy, lisy, nýtovací stroje, kon-
trola těsnosti. Při návrhu výrobních linek jsme vy-
řešili uzly, které jsou použitelné buď samostatně, 
nebo jako součást v  různých zařízeních. Jejich 
dalším vývojem jsme získali řady nových pro-
duktů, které se snažíme dále rozšiřovat. Dodá-
váme buď standardní provedení, nebo speciální             
provedení dle potřeby zákazníka.

 konstruktér
 elektrotechnik
 obsluha CNC strojů

JHV - ENGINEERING s.r.o.
S.K. Neumanna 2793, 530 02 Pardubice
Tel.: 464 625 901  
Fax: 464 625 903
E-mail: jhv@jhv.cz
www.jhv.cz
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Společnost JTEKT Automotive Czech Pardubice 
s.r.o. se specializuje na  výrobu přesných mecha-
nických dílů do převodovek osobních automobilů 
a součástí pro řízení automobilů.

Vždy usiluje o  to, aby svým zákazníkům dodávala 
spolehlivé výrobky jedinečné jakosti vyrobené s vy-
užitím nejnovějších technologií a dovedností svých 
zaměstnanců.

V současné době je naším hlavním zákazníkem 
přední globální výrobce automobilů společnost 
Toyota. Mezi další významné zákazníky se řadí 
automobilky Mercedes-Benz, BMW, Peugeot, Ci-
troen, Renault a Nissan. 

Naši výrobu neustále rozšiřujeme, a to především 
v oblasti součástí pro řízení automobilů. 

JTEKT Automotive
Czech Pardubice s.r.o.
U Panasonicu 273
530 06 Padubice – Staré Čívice
Tel.: 466 741 314, 466 741 395
Fax: 466 741 350
E-mail: info@jtekt-pa.com
www.jtekt-pa.com

 obráběč kovů
 strojní zámečník
 seřizovač CNC obráběcích strojů
 technolog
 slévač
 technolog tlakového lití hliníku
 seřizovač slévárenských linek
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Firma KIEKERT-CS, s.r.o., byla založena v Přelouči 
v roce 1993 a stala se tak součástí mezinárodně 
působícího koncernu Kiekert AG. V  současné 
době zaměstnává více než 1  500 pracovní-
ků. Zárukou kvality jsou certifi kace dle ISO/TS 
16949 a  ISO 14001, které fi rma získala v  deva-
desátých letech. Hlavním předmětem činnos-
ti je montáž a  kompletace sestav, podsestav 
zámků a centrálního zamykání do automobilů. 
Denně je zde vyrobeno přibližně 100 000 kusů 
zámkových systémů. Koncern Kiekert je nej-
větším světovým výrobcem automobilového 

příslušenství tohoto druhu. Velkou část obratu 
věnuje na výzkum a vývoj, o čemž svědčí více 
než 850 patentů.

Rádi přivítáme a  zaučíme kandidáty s  pokročilou 
znalostí angličtiny, dovedností práce na PC, orien-
tací v technické oblasti a aktivním přístupem k práci.

Vzhledem k  zaměření fi rmy hledáme převážně 
uchazeče o  technické pozice jako např.: kon-
struktér, technik sériové výroby, technik kvality, 
konstruktér elektro.

 vývojový konstruktér
 technik sériové výroby
 technik kvality
 konstruktér elektro

Kiekert-CS, s.r.o.
Provozovna: 
Jaselská 593, 535 01 Přelouč
E-mail: kariera@kiekert.com
Tel.: 468 881 101,
Více o společnosti naleznete na:
www.kiekert.com
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Jsme výrobním závodem Japonské společnosti 
KYB, která patří mezi největší výrobce tlumičů 
do automobilů na světě.

Sídlíme v  průmyslové zóně v  Pardubicích,               
Starých Čívicích.

Výroba v  Pardubicích byla zahájena v  prosinci 
roku 2006. Důvodem je lepší pokrytí evropské-
ho automobilového trhu a  zrychlení reakce na              
potřeby našich zákazníků.

Mezi naše hlavní zákazníky patří kolínská             
automobilka TPCA, Toyota ve  Francii, Maďarská 
pobočka Suzuki, Renault ve  Slovinsku a  Nissan 
ve  Velké Británii. Součástí našeho portfolia je  
i výroba náhradních dílů pro celou Evropu. Ročně 
vyrobíme přes 3 milióny kusů tlumičů.

Systém managementu jakosti je založen na       
principech moderního managementu jakosti 
a  v  současné době odpovídá normám ISO/TS 
16949:2009.

Uplatnění u  nás naleznou šikovní absolventi 
strojních oborů.

KYB Manufacturing Czech s.r.o.
KYB Manufacturing Czech s.r.o.
U Panasonicu 277, 530 06 Pardubice
Tel.: + 420 466 812 231
Fax: +420 466 812 281
www.kmcz.cz

 obráběč kovů
 strojní zámečník
 seřizovač CNC obráběcích       
      strojů
 lakýrník
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LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o. Pardubice 
provádí generální dodávky vodohospodářských 
a  pozemních staveb. Dále provádí výrobu oce-
lových konstrukcí pro tuzemský i  zahraniční 
trh. Provozuje lodní dopravu, nákladní dopravu, 
servis nákladních automobilů. Středisko mecha-
nizace je vybaveno pro veškeré zemní práce. 
Středisko truhláři provádí montáž sádrokartonů 
a  vyrábí práce na  zakázku. Firma zaměstnává 
více jak 150 pracovníků. 

Vlastní veškeré vybavení pro hlavní stavební 
výrobu (jeřáby, zemní stroje, míchačky, vrát-
ky, nákladní dopravu vč. tahačů). Je vlast-
níkem samostatného areálu ve  kterém 
jsou umístěny dílny PSV (truhlárna, zámeč-
nické dílny, sklady, autoopravna, doprava 

a stavební dvůr) vybavené potřebným strojním 
vybavením, které dává záruku k  zabezpeče-
ní veškerých prací profesí PSV. Tyto provozy 
zajišťují dostatečné zázemí pro provádění                          
jednotlivých zakázek.

Firma je na  svoji činnost držitelem Certifi kátu            
systému řízení jakosti dle ČSN EN ISO 90001, vyda-
ného společností Český lodní a průmyslový registr 
v roce 2002 a Certifi kátem ČSN EN 14001. 

Vzhledem k  velikosti firmy, techn. zázemí, 
počtu a  způsobilosti pracovníků je naše 
firma schopna zabezpečit realizaci stavby 
vlastními silami.

 truhláři
 obráběči kovů
 zámečníci
 opraváři a dopravci nákladních 
      automobilů
 elektrikáři
 zedníci
 stavební dělníci

LABSKÁ, strojní a stavební 
společnost s.r.o.
Kunětická 2679, 530 09 Pardubice
Tel. + Fax: 466 415 704
466 415 706
E-mail: labska@labska.cz
www.labska.cz
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Společnost Multi-VAC spol. s  r.o. je ryze českou 
fi rmou s  20ti letou historií. Společnost zapo-
čala svoji činnost v  roce 1992 jako prodejce 
ohebných vzduchotechnických hadic, potrubí 
a příslušenství.  V roce 2008 rozšířila fi rma Multi-
VAC svoji prodejní síť i na Slovenskou republiku 
prostřednictvím fi rmy Multi-VAC SK. Společnost 
Multi-VAC úzce spolupracuje s  výrobní českou 
společností 2VV s.r.o. a  je pro tuto společnost  
výhradním distributorem v České republice.

V současnosti společnost pokrývá svým sortimentem 
většinu požadavků zákazníků a neustále se přizpů-
sobuje měnícím se trendům trhu. Zboží zahrnuté 
v  sortimentu společnosti pochází od  renomova-
ných výrobců z Evropy a dalších částí světa, nejvíce 
jsou ovšem preferovaní kvalitní čeští dodavatelé.

Jednou z  priorit společnosti je nadstandardní 
péče o  zákazníky, především kvalitní technické 
předprodejní a poprodejní poradenství a servis. 

V  této společnosti najdou příležitost pracovat 
jak zkušení pracovníci, tak i  čerství absolven-
ti středních a  vysokých škol v  oblasti TZB,                                   
marketingu a obchodu.

Zaměstnancům nabízíme:
 práci v mladém a dynamickém kolektivu
 stabilní a perspektivní pracovní 
    uplatnění v prosperující české společnosti
 systém motivace zahrnující
   zaměstnanecké benefi ty

Studentům nabízíme:
 možnost konzultace bakalářských
    diplomových a jiných závěrečných prací
 praxe a stáže

 obchodní manažer
 pracovník marketingu
 specialista pro sortiment
 specialista návrhů řešení    
      větrání
 specialisté se vzděláním
      v oblasti TZB

Multi-VAC spol.  r.o.
Poděbradská 289
530 09 Pardubice
Tel:  466 741 815
www.multivac.cz 
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Nedcon je výrobcem a dodavatelem regálových 
systémů pro velkosklady a  distribuční cent-
ra a  ve  svém oboru zaujímá vůdčí postavení                 
na evropském trhu. 
 
Nedcon Bohemia, s.r.o. je dceřiná společnost 
holandské fi rmy Nedcon Group a  v  Pardubicích 
úspěšně působí od  roku 1994. Výrobní závod 
v Pardubicích, jehož plocha činí téměř 21.000 m2 
a zaměstnává více než 220 lidí, nabízí široké uplat-
nění zejména technickým profesím, nadstandardní 
pracovní podmínky, perspektivu a  jistotu, kterou 
garantuje fi nančně silná zahraniční společnost.

Výrobní program fi rmy Nedcon zahrnuje nejen 
standardní regálové systémy, jako jsou paletové 
regály, policové regály, systémy plošin atd., ale 
také specifi cké konstrukce vyráběné na  zakázku 
pro automatizované skladování. Inovace, vědecký 
a praktický výzkum, použití certifi kovaných ocelí, 
vysoká kvalita povrchové úpravy aplikací epoxi-
dového prášku, důraz na bezpečnost a pečlivě vy-
brané komponenty, to vše je charakteristické pro 
regálové systémy společnosti Nedcon. 

Mezi spokojené zákazníky Nedconu se řadí              
největší světové a tuzemské společnosti.

 obsluha profi lových linek
 absolventi technických škol
      a učilišť

Nedcon Bohemia, s.r.o.
Holandská 34, 533 01 Pardubice
Tel.: 467 002 111
Fax: 467 002 257
E-mail: sales.cz@nedcon.com
www.nedcon.com

Nedcon Bohemia, s.r.o. 
Holandská 34, 533 01 Pardubice
Tel.: 467 002 111
Fax: 467 002 257
E-mail: info.cz@nedcon.com
www.nedcon.com
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Řetězy, ocelová lana, řetízky a  další bohatý                   
sortiment výrobků začala společnost PÖSAMO 
– Řetězárna, spol. s  r.o. vyrábět v  Holicích roku 
1993. Know-how jsme převzali od německé za-
kladatelské společnosti Pötz und Sand GmbH 
und Co.KG, která vyrábí řetězy již od roku 1876. 
Díky dlouholeté tradici prohlašujeme, že řetězy 
a lana od nás patří ke špici v oboru.

Jen u  nás si můžete vybrat ze široké škály                 
sortimentu – speciální řetězy, řetězy z  plastu, 
ocelová lana a reklamní přívěsky.

Navíc jsme schopni Vaši objednávku, díky              
propracovanému logistickému řetězci, vyřídit 
v překvapivě krátkém dodacím termínu.

O  kvalitě řetězů vypovídá to, že vyrábíme 300            
kilometrů řetězů každý měsíc po celý rok.

Kam naše společnost směřuje? Naším cílem je být 
spolehlivým partnerem, dodávajícím kvalitní řetě-
zy v krátkých termínech. Směřujeme k tomu, abys-
te naše výrobky našli ve všech velkoobchodních
i maloobchodních řetězcích.

Řetězy značky PÖSAMO jsou zárukou kvality. 
Neváhejte a  prohlédněte si sortiment s  řetězy, 
řetízky a ocelovými lany. 

PÖSAMO - Řetězárna, spol. s r.o.
Zahradní 1094, ČR - 534 01 Holice 
Tel.: 466 681 228-9 
Fax: 466 681 229
E-mail: posamo@holice.cz 
www.retezy-posamo.cz 

 mechanik strojů a zařízení
 nástrojář
 strojní zámečník
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TRADICE, která zavazuje 
Společnost PROKOP INVEST, a.s. navazuje na více 
jak stočtyřicetiletou tradici strojírenské výroby 
obilních mlýnů v Pardubicích. V současné době je 
výrobní program rozšířen o výrobu  kafi lérií, obil-
ních sil, krmiváren, strojů a zařízení pro chemický 
a potravinářský průmysl a zařízení na komplexní 
řešení zpracování výpalků z  výroby bioetanolu. 
Téměř 80% výroby směřuje na  zahraniční trhy, 
jako například do  Ukrajiny, Kazachstánu, Mon-
golska, Belgie, Běloruska,  Egypta, Rumunska, 
Slovenska, Slovinska, Sudánu, Maďarska, Pol-
ska,  Holandska, Chorvatska a  Norska. Výrobky 
dodávané pod značkou PROKOP jsou známé                  
i u odběratelů na jihoamerickém kontinentě.

Mlynářská tradice
V letošním roce společnost oslavuje již 142 letou 
tradici od svého založení. V roce 1870 založil Josef 
Prokop v Pardubicích malou strojírnu a slévárnu, 
ve které se postupem času začaly vyrábět země-
dělské stroje jako žentoury, mlátičky, pluhy nebo 
secí stroje. Novodobá historie fi rmy PROKOP se 
začala psát v roce 1992, kdy došlo k její privatizaci. 

Firma PROKOP INVEST, a.s. je dnes zařazována 
mezi velice úspěšné výrobce mlýnského zařízení 
ve  světě, zaměstnává 170 pracovníků a  v  sou-
časné době realizuje několik velice význam-
ných zahraničních zakázek do Belgie, Běloruska, 
Chorvatska, Kazachstánu, Maďarska, Německa, 
Rumunska a  Ukrajiny. Ukazatelem úspěšnosti 
a  vyspělosti moderní společnosti nejsou pou-
ze její výrobky nebo počet zákazníků, ale i  její 
soustavné působení na odbornou a širokou ve-
řejnost, které přispívají k tvorbě dobrého jména 
naší fi rmy. Jedním z hlavních úkolů marketingo-
vého zaměření fi rmy je také účast na  několika 
významných veletrzích v zahraničí i v tuzemsku. 
Tradičně se naše fi rma účastní již několik let 
po sobě svojí expozicí na světových mlynářských 
konferencích, kterých se zúčastňuje každoročně 
cca 800 mlynářů z celého světa. Tato setkání mly-
nářů nám velice pomáhají nejen stále udržovat 
vazby a dobrý vztah s obchodními partnery, ale 
zároveň nabízí možnost prezentovat nové stroje.

 svářeč v ochranné atmosféře CO2
 konstruktér
      (tvorba výrobní dokumentace)
 svářeč tlakových zařízení
 svářeč hliníku a nerezu 
 obráběč kovů
      (soustružník, frézař)
 strojní zámečník

PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35, 533 01 Pardubice
Česká Republika
Tel.: 466 655 300
Fax: 466 655 301
GSM: 724 499 524
E-mail: prokop@prokop.cz  
www.prokop.cz

144

41

PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35, 533 01 Pardubice
Česká Republika
Tel.: 466 655 300
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GSM: 724 995 248
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www.retezy-posamo.cz
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Společnost Ronal byla založena v  roce 1969, 
patří k  průkopníkům v  oblasti výroby kol 
z  lehkých kovů, a  nyní představuje absolutní 
světovou špičku. Blízkost požadavkům zákaz-
níka, marketing, know-how při výrobě ná-
strojů a produktů, jakož i filozofie Full-Service, 
činí z  firmy Ronal vyhledávaného partnera                 
v oblasti prvotního vybavení.

V  České republice působí naše společnost 
od počátku 90-tých let a od roku 2006 i v Par-
dubicích. Vzhledem k  zaměření společnosti 
nabízíme uplatnění především uchazečům              
z oboru strojírenství a metalurgie.

 strojní zámečník
 obráběč kovů
 nástrojář
 slévač
 obsluha CNC strojů
 kokilář

RONAL CR s.r.o.
U Panasonicu 282
530 06 Pardubice – Staré Čívice
Tel: 466 710 511
E-mail: ronal@ronal.cz
w17.personalistika@ronal.cz
http://alu-kola.ronal.cz/
www.ronal.ch

RONAL CR s.r.o. 
U Panasonicu 282
530 06 Pardubice – Staré Čívice
Tel: 466 710 511
E-mail: ronal@ronalgroup.com 
W17_Personalistika@ronalgroup.com
www.ronalgroup.com

	elektrikář - elektronik
	obráběč kovů
	strojní zámečník
	seřizovač CNC strojů 
	slévač Al
	technolog slévárny – nízkotlaké lití
	pracovník údržby licích forem

Společnost RONAL byla založena v roce 1969 a 
patřila tehdy k průkopníkům na světovém trhu v 
oblasti  výroby kol z lehkých kovů. Nyní představu-
je absolutní světovou špičku. Přestože působíme 
po celém světě, jsme pro naše zákazníky lokálním 
dodavatelem. V České republice působí tato spo-
lečnost od počátku 90-tých let, kdy začala výroba 
litých kol ve výrobním závodě v Jičíně a od roku 
2006 i v Pardubicích. Společnosti  koncernu RO-
NAL GROUP nabízí pracovní příležitost více než 

5 500 zaměstnancům nejen v Evropě. Moderní a 
otevřený styl řízení společnosti je naším krédem. 

Pracovní uplatnění u nás najdou motivovaní zá-
jemci s aktivním přístupem k práci.

Přehled pracovních pozic Svitavsko 3

 údržbáři
 elektrikáři
 obsluhy výrobních linek
 skladoví operátoři

spektivním oboru netkaných textilií pro tech-
nické účely. Je dodavatelem pro automobi-
lový průmysl, stavebnictví, průmyslovou 

zaměstnává přibližně 255 osob. Majoritním 
vlastníkem společnosti je dánský FIBERTEX 
NONWOVENS A/S, Aalborg.

Průmyslová 2179/20

HR department,
Iva Tomečková

www.�bertex.com

Fibertex Nonwovens, a.s.

Společnost Fibertex Nonwovens, a.s. se sídlem 
ve Svitavách je významným světovým výrob-
cem v perspektivním oboru netkaných textilií 
pro technické účely. Je dodavatelem pro au-
tomobilový průmysl, stavebnictví, průmyslo-

vou filtraci a nábytkářský průmysl. Na českém 
trhu působí od roku 1949 a v současné době 
zaměstnává přibližně 267 osob. Majoritním 
vlastníkem společnosti je dánský FIBERTEX 
NONWOVENS A/S, Aalborg.
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Obchodní společnost Služby města Pardubic a.s. 
je zcela v majetku města Pardubic a její činnosti jsou 
prováděny v  souladu s  jeho záměry. Společnost  
vlastní dceřinou společnost SmP – Odpady a.s.

Služby, které poskytuje městu a  jeho občanům 
jsou postarat se o  čistotu města a  včas odstranit 
nepříznivé následky zimy, svoz odpadu a osvětlení 
města. Dále podniká v oblasti reklamy, údržby ze-
leně a stará se o místa věčného odpočinku včetně 
provozování krematoria.

Prioritou je ochrana životního prostředí                      
a  bezpečnost práce v  souladu s  požadavky 
mezinárodních norem ISO 9001:2000  a  ISO 
14001:2004, jehož je držitelem.

Kromě každodenní práce, která má především            
charakter oprav a  údržby, realizuje pro město, 
městské obvody a  ostatní obchodní subjekty 
další zakázky o  které se uchází ve  výběrových 
řízeních. Jsou to například výstavby nových 
souborů veřejného osvětlení, opravy vozovek či 
chodníků, údržba  trávníků a ošetřování stromů 
a keřů, mobilní sběr nebezpečné složky komunál-
ního odpadu, ruční úklid veřejných ploch nebo 
opravy a čištění dešťových kanalizačních vpustí. 

Mise společnosti spočívá v  důrazu na  kvalitu 
prováděných prací, bez kterých se město a jeho 
obyvatelé neobejdou a  přispívat v  souladu se 
záměry města ke zlepšování životního prostředí 
s cílem udržet se dlouhodobě na trhu.

 zámečník
 zemědělský dělník
 dělník svozu odpadu
 elektromontér
 řidič
 zahradník

Hůrka 1803 – Bílé náměstí
530 02 PARDUBICE
Tel.: 466 260 811
Fax: 466 260 812
E-mail: info@smp-pce.cz
www.smp-pce.cz
SmP-Odpady a.s.
Hůrka 1803 – Bílé předměstí 
530 02 PARDUBICE
Tel.: 466 260 811
Fax: 466 260 831
E-mail: odpady@smp-pce.cz
www.smp-pce.cz

Služby města Pardubic a.s.
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 konstruktér 
     (tvorba výrobní dokumentace)
 nákupčí (technické materiály)
 účetní
 technolog
 zámečník (práce s uhlíkovou
     a nerezovou ocelí)
 svářeč (MIG/MAG, ATP, TIG)
 kovoobráběč (NC a CNC frézky, 
     vrtačky, soustruhy, karusel)

Návrh a  výroba tlakových nádob, tepelných 
výměníků a  fi ltračních stanic pro chemické, 
ropné, energetické a  jiné průmyslové využití 
dle evropských a amerických norem (ASME, AD 
2000, ČSN EN, PED, GOST-R)

STROJON spol. s r. o.
Dělnická 535, 533 01 Pardubice
Tel.: 466 053 043
Fax: 466 053 040
E-mail: strojon@strojon.cz
www.strojon.cz
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Jsme předním evropským výrobcem kvalifi kované 
chemie s více než devadesátiletou tradicí. V na-
šem areálu o rozloze 4,4 km2 zaměstnáváme cca 
1800 zaměstnanců, z  toho více než 200 v  dce-
řiné společnosti Výzkumný ústav organických 
syntéz (www.vuos.com). Patříme do silné skupiny 
Agrofert Holding, a.s. 

Mezi naše klíčové zákazníky patří především        
výrobci nátěrových hmot a  tiskových barev, 
zpracovatelé barviv a  pigmentů pro textilní 
průmysl, koželužny, papírny, farmaceutické 
koncerny, zbrojařské firmy, producenti kosme-
tiky, či podniky z oblasti zemědělství.  V závis-
losti na  tomto širokém sortimentu je organi-
zační struktura rozdělena do čtyř strategických 
výrobně-obchodních jednotek: Organická 

chemie, Nitrocelulóza, Pigmenty a  barviva, 
Energetika (vlastní energetická distribuční 
soustava). Produkce je zaměřena z jedné čtvr-
tiny na  tuzemský trh, tři čtvrtiny výroby jsou 
určeny pro export na  vyspělé evropské trhy        
či do zámoří. 

Našim zaměstnancům nabízíme stabilní                      
zaměstnání v  ryze české společnosti s  dlouho-
letou tradicí, bohatý balíček zaměstnaneckých 
výhod a široké možnosti profesního rozvoje. 

Společnost Synthesia, a.s. je výrazně nakloněna 
spolupráci se studenty a absolventy středních 
a  vysokých škol s  chemickým či technickým 
zaměřením. Vysokoškolským studentům vyš-
ších ročníků nabízíme témata diplomových 
a bakalářských prací, a to buď na základě po-
třeby ze strany firmy nebo s ohledem na přání 
a požadavky studentů.

Pro absolventy středních odborných a vysokých 
škol jsme připravili atraktivní Trainee program.

 dělnické a technické pozice 
      v oboru chemické výroby
 operátor výroby

Synthesia, a.s.
Semtín 103
532 17  Pardubice
Tel.: 466 821 111
E-mail: zamestnani@synthesia.cz
www.synthesia.eu
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Synthesia, a.s.
Semtín 103
530 02 Pardubice
Tel.: 466 821 111
E-mail: zamestnani@synthesia.cz
www.synthesia.eu

Jsme předním evropským výrobcem kvalifi ko-
vané chemie s více než devadesátiletou tradicí. 
V našem areálu o rozloze 4,4 km2 zaměstnává-
me cca 1800 zaměstnanců, z toho více než 200 
v dceřiné společnosti Výzkumný ústav organic-
kých syntéz (www.vuos.com). Patříme do silné 
skupiny Agrofert Holding, a.s.

Mezi naše klíčové zákazníky patří především vý-
robci nátěrových hmot a tiskových barev, zpra-
covatelé barviv a pigmentů pro textilní průmy-
sl, koželužny, papírny, farmaceutické koncerny, 
zbrojařské firmy, producenti kosmetiky, či pod-
niky z oblasti zemědělství. V závislosti na tomto 
širokém sortimentu je organizační struktura 
rozdělena do čtyř strategických výrobně-ob-
chodních jednotek: Organická chemie, Nitroce-
lulóza, Pigmenty a barviva, Energetika (vlastní  

energetická distribuční soustava). Produkce je 
zaměřena z jedné čtvrtiny na tuzemský trh, tři 
čtvrtiny výroby jsou určeny pro export na vy-
spělé evropské trhy či do zámoří.

Našim zaměstnancům nabízíme stabilní za-
městnání v ryze české společnosti s dlouhole-
tou tradicí, bohatý balíček zaměstnaneckých 
výhod a široké možnosti profesního rozvoje.

Společnost Synthesia, a.s. je výrazně nakloněna 
spolupráci se studenty a absolventy středních 
a vysokých škol s chemickým či technickým za-
měřením. Vysokoškolským studentům vyšších
ročníků nabízíme témata diplomových a baka-
lářských prací, a to buď na základě potřeby ze 
strany firmy nebo s ohledem na přání a poža-
davky studentů.

Pro absolventy středních odborných a vyso-
kých škol každoročně připravujeme atraktivní 
Trainee program.
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Společnost TOM service s.r.o. působí na  trhu od  roku 
1991 a  svoji činnost realizuje v  provozovnách                          
Holice a Moravany.

Ve své opravárenské činnosti zabezpečuje široký rozsah 
služeb uživatelům dopravní techniky se zaměřením 
na  opravy nákladních, užitkových, a  přípojných vozi-
del tuzemských i  zahraničních značek včetně oprav 
autobusů. Pro servisní a  opravářské práce jsou vyu-
žívány nejnovější měřící a  digitální přístroje a  tech-
nologická vybavení. Součástí běžných oprav vozidel 
a agregátů je i  řada speciálních prací, kterou zajišťují 
průběžně zaškolovaní servisní pracovníci.

Součástí opravárenských činností je rychloservis pro 
osobní a dodávková vozidla a pneuservis.

Částí výrobního programu jsou speciální nástavby             
hákových kontejnerových nosičů, montáže hydraulických 
ruk a montáže a servis hydraulických zvedacích plošin.

V  oblasti výroby fi rma zaujala jedno z  předních míst 
v  tuzemsku jako výrobce široké řady speciálních kla-
nicových návěsů TOM pro přepravu dřeva. V této sou-
vislosti se společnost zúčastnila mnoha mezinárodních 
výstav pořádaných v  ČR, kde získala několik ocenění 
z nichž významné je získání prvního místa na mezinárodní 
výstavě Silva Regina 2006 v Brně.

Neodvisle k  této výrobní činnosti patří i  montáž hyd-
raulických jeřábů a  nástaveb LIGHT na  tahače i  návěsy,                     
kompletování lesních odvozních souprav a výroba přívěsů.

Firma má i  obchodní a  technické zázemí v  prodeji             
náhradních dílů pro tuzemská a zahraniční vozidla reali-
zované ve svých prodejnách a pro zajištění své výrobní 
opravárenské činnosti.

Hlavním cílem společnosti je poskytovat komplexní 
služby směřující ke spokojenosti zákazníků.
Společnost je certifi kována ČNS EN ISO 9001:2001.

 autoelektrikář – diagnostik
 automechanik
 autoklempíř
 svářeč
 strojní zámečník

TOM service s.r.o.
Nádražní 273, 534 01 Holice
Tel.: 466 009 311
Fax: 466 681 954
E-mail: holice@tomservice.cz
www.tomservice.cz
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V Lázních Bohdaneč má od roku 1992 své sídlo 
akciová společnost Transform, která se zabývá 
zpracováním – recyklací plastových odpadů 
z komunálních i průmyslových zdrojů. Jedná se 
o závod na efektivní využití odpadů, které dříve 
končily bez užitku na skládkách.

V  současné době Transform odebírá plasty         
z  takřka 500 obcí a měst, převážně ze širokého 
okolí Pardubic a Hradce Králové. Je nutné ocenit, 
že do Transformu dováží plasty i značně vzdále-
ná města a obce. Je to důkaz odpovědného eko-
logického myšlení a aktivního přístupu lidí, kteří 
jsou v nich za odpady odpovědni.

Kvalita jednotlivých dodávek se značně liší.        
Někde je odpad tříděn na dotřiďovacích linkách, 
odjinud je dodáván přímo ze sběrových nádob. 

Z těchto výrobků po pečlivém vytřídění a další 
úpravě vyrábí Transform celou řadu kvalitních 
praktických výrobků jako například plastovou 
zatravňovací dlažbu, plastové chodníky, za-
hradní obrubníky, plotovky, plotové sloupky, 
prkna, přepravní palety, kabelové žlaby, prvky 
pro výstavbu protihlukových stěn a  plastové 
desky pro stavebnictví a zemědělství. Největší 
předností těchto výrobků je mimořádná odol-
nost proti povětrnostním vlivům a  výborné 
mechanické vlastnosti.

Transform více než 25% své produkce úspěšně 
exportuje zejména do  zemí Beneluxu, Itálie, 
Německa, Polska, Slovenska, Maďarska a dalších 
států jako například Island.

Transform a.s. se rovněž podílel na  výstavbě               
slovenské fi rmy s podobným předmětem činnosti  
a to Transform Recycling a.s. Ve Žiaru nad Hronom.

Transform Lázně Bohdaneč, zavedl a používá systém 
řízení jakosti podle ČSN EN ISO 9001:2009 a  byl 
certifi kován jako „Odborný podnik pro nakládání 
s  odpady“. Je členem Hospodářské komory ČR 
a České asociace odpadového hospodářství.

 elektrotechnik – slaboproud
 pracovník obchodního oddělení
     – obchodní akademie, jiná SŠ 
     ekonomického směru
 pracovník údržby
     – strojnické obory

Transform a.s. Lázně Bohdaneč
Na Lužci 659, 533 41 Lázně Bohdaneč
Tel.: 466 921 068
Fax: 466 921 077
E-mail: obchod@recyklace.cz
www.recyklace.cz
www.transrec.sk
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Transform a.s. Lázně Bohdaneč
Na Lužci 659, 533 41 Lázně Bohdaneč
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Fax: 466 921 077
E-mail: obchod@recyklace.cz
www.recyklace.cz
www.transrec.sk
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TVAR výrobní družstvo Pardubice bylo založeno 
v  roce 1945 a  za  dobu svého trvání se stalo 
jedním z nejvýznamnějších zpracovatelů plastů 
v  České republice. V  současné době vyrábí pro 
tuzemské a zahraniční trhy široký sortiment kva-
litních výrobků z  termoplastů a  laminátů, který 
je vhodně doplňován i  dalšími technologiemi. 
Svým obchodním partnerům je schopno po-
skytnout dokonalý zákaznický servis počínaje 
vývojem, návrhem designu, konstrukcí na CAD/
CAM systémech, po  výrobu nástroje, jeho od-
zkoušení a  ověření, zhotovení nulté série včet-
ně vstřikování výrobků, jejich dekorace potisky 
a  vlastní dopravy výrobků do  sídla zákazníka. 

Výrobní sortiment obsahuje přes 300 druhů                 
výrobků, rozdělených do  4 základních okruhů, 
které tvoří obaly, spotřební zboží, technické vý-
lisky a  laminace. S  výrobky výrobního družstva 
TVAR Pardubice se již 67 let denně setkávají zá-
kazníci nejen v tuzemsku,ale i v mnoha zemích 
Evropy a světa. Za návrh a zhotovení plastových 
obalů na kosmetiku a šperky obdrželo družstvo 
již po dvakrát prestižní ocenění Obal roku, v sou-
těži o družstevní Design 2005 obsadilo druhé a tře-
tí místo a v roce 2011 se svými výsledky již potřetí 
zařadilo mezi 100 nejlepších fi rem České republiky. 
TVAR výrobní družstvo Pardubice zavedlo a používá 
systém řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001.

 nástrojář
 dělník (dělnice) pro obsluhu
     vstřikovacích lisů
 obráběč kovů
 frézař
 soustružník
 seřizovač

TVAR výrobní družstvo Pardubice
Husova 1682, 530 03 Pardubice
Tel.: 467 409 911
Fax: 467 409 924
E-mail: tvar@tvar.cz
www.tvar.cz

TVAR výrobní družstvo Pardubice bylo založeno v 
roce 1945 a za dobu svého trvání se stalo jedním z 
nejvýznamnějších zpracovatelů plastů v České re-
publice. V současné době vyrábí pro tuzemské a za-
hraniční trhy široký sortiment kvalitních výrobků z 
termoplastů a laminátů, který je vhodně doplňován 
i dalšími technologiemi. Svým obchodním partne-
rům je schopno poskytnout dokonalý zákaznický 
servis počínaje vývojem, návrhem designu, kon-
strukcí na CAD/CAM systémech, po výrobu nástro-
je, jeho odzkoušení a ověření, zhotovení nulté série 
včetně vstřikování výrobků, jejich dekorace potisky  
a vlastní dopravy výrobků do sídla zákazníka. 
Výrobní sortiment obsahuje přes 300 druhů vý-

robků, rozdělených do 4 základních okruhů, kte-
ré tvoří obaly, spotřební zboží, technické výlisky 
a laminace. S výrobky výrobního družstva TVAR 
Pardubice se již téměř 70 let denně setkávají zá-
kazníci nejen v tuzemsku, ale i v mnoha zemích 
Evropy a světa. Za návrh a zhotovení plastových 
obalů na kosmetiku a šperky obdrželo družstvo 
již po dvakrát prestižní ocenění Obal roku, v sou-
těži o družstevní Design 2005 obsadilo druhé  
a třetí místo a v roce 2011 se svými výsledky již 
potřetí zařadilo mezi 100 nejlepších firem České 
republiky. TVAR výrobní družstvo Pardubice zaved-
lo a používá systém řízení jakosti dle ČSN EN ISO 
9001.
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Společnost AUTO MOTIVE INDUSTRIAL a.s. se 
zabývá výrobou dvousloupových hydraulic-
kých zvedáků používaných v  autoopraváren-
ství. Vlastními silami zajišťuje prodej na  tu-
zemském a  zahraničním trhu. Společnost je 
rovněž významným dodavatelem vagónového 
topení pro České a  Slovenské dráhy. Zbývající 
výrobní kapacity vyplňuje výroba hydraulických                             
svěráků a strojírenská výroba.

Společnost spolupracuje s VOŠ a SOŠ technickou 
v Litomyšli v oblasti vzdělávání zaměstnanců. Také 
umožňuje vykonávání odborných praxí žáků.

 technolog
 konstruktér
 nástrojař
 obsluha CNC strojů
 obráběč kovů
 svářeč
 strojní zámečník

AUTO MOTIVE INDUSTRIAL a.s.
Sokolovská 1169, 570 01  LITOMYŠL
Tel.: 461 618 555-7
Fax: 461 612 132
E-mail: info@automotive.cz
www.automotive.cz
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Společnost ATEK s.r.o. byla založena v  roce 
2004 a  je ryze českou společností, jejímž 
hlavním podnikatelským záměrem je výroba 

plastových a pryžových výrobků a to především 
pro automobilový průmysl. Firma se zabývá 
také vývojem a  výrobou vstřikovacích ná-
strojů a kontrolních přípravků ve spolupráci 
s externími firmami v ČR i zahraničí.

V průběhu své existence investovala fi rma ATEK 
do  nejmodernějších technologií, které ji staví 
na špici v daném oboru. Úspěšně zavedla nové 
a perspektivní technologie, díky nimž je schop-
ná dodávat svým zákazníkům výrobky nejvyšší 
kvality a plnit jejich vysoké nároky, a to i v řadě 
dalších oblastí jako např. montáže, svařování,            
externího lakování či opěňování dílů.

 metrolog
 konstruktér CAD
 technolog
 seřizovač vstřikovacích lisů
 technik kvality
 projektový manažer

ATEK s.r.o.
Svitavská 1599/66
571 01 Moravská Třebová
Tel.: 461 550 002
Fax: 461 550 029
E-mail: personalni@atek.cz
www.atek.cz
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Společnost Fibertex, a.s. se sídlem ve Svitavách 
je významným světovým výrobcem v  perspek-
tivním oboru netkaných textilií pro technické 
účely. Je dodavatelem pro automobilový prů-
mysl, stavebnictví, průmyslovou fi ltraci a nábyt-
kářský průmysl. Na českém trhu působí od roku 
1949 a  v  současné době zaměstnává přibližně 
255 osob. Majoritním vlastníkem společnosti                      
je dánský FIBERTEX NONWOVENS A/S, Aalborg.

 obsluhy výrobních linek
 údržbáři
 elektrikáři
 skladoví operátoři

Fibertex a.s.
Průmyslová 2179/20, 568 23 Svitavy
HR department,
Iva Tomečková
Tel.: 461 573 253
E-mail: it@fi bertex.com

Fibertex Nonwovens, a.s.
Průmyslová 2179/20
568 23 Svitavy
HR department,
Iva Tomečková
Tel.: 461 573 253
E-mail: it@fibertex.com
www.fibertex.com

Společnost Fibertex Nonwovens, a.s. se sídlem 
ve Svitavách je významným světovým výrobcem
v perspektivním oboru netkaných textilií pro 
technické účely. Je dodavatelem pro automobi-
lový průmysl, stavebnictví, průmyslovou filtraci a 
nábytkářský průmysl. Na českém trhu působí od 
roku 1949 a v současné době zaměstnává přibliž-
ně 267 osob. Majoritním vlastníkem společnosti 
je dánský FIBERTEX NONWOVENS A/S, Aalborg.

SVITAVSKO

66

Společnost Fibertex, a.s. se sídlem ve Svitavách 
je významným světovým výrobcem v  perspek-
tivním oboru netkaných textilií pro technické 
účely. Je dodavatelem pro automobilový prů-
mysl, stavebnictví, průmyslovou fi ltraci a nábyt-
kářský průmysl. Na českém trhu působí od roku 
1949 a  v  současné době zaměstnává přibližně 
255 osob. Majoritním vlastníkem společnosti                      
je dánský FIBERTEX NONWOVENS A/S, Aalborg.

 obsluhy výrobních linek
 údržbáři
 elektrikáři
 skladoví operátoři

Fibertex a.s.
Průmyslová 2179/20, 568 23 Svitavy
HR department,
Iva Tomečková
Tel.: 461 573 253
E-mail: it@fi bertex.com
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Společnost Flídr plast s.r.o. již deset let nabízí 
pracovní uplatnění ve  výrobě vstřikovaných 
dílů z  termoplastů a  elastomerů. Své výrobky 
dodává na  český a  mezinárodní trh automo-
bilového, strojírenského, potravinářského 
a elektrotechnického průmyslu. Od svého za-
ložení zaměstnává více jak 50 % zaměstnanců 
se zdravotním postižením a  má uznán statut 
chráněné dílny. Je úzce propojena se společ-
ností FLÍDR s.r.o. zaměřenou na  strojírenskou 
výrobu. Společným cílem je dosažení špičkové 
kvality při využití moderních technologií  a postupů 
šetrných k životnímu prostředí.

V našich provozech nacházejí uplatnění:
  absolventi odborných učilišť v oboru 
     zpracování termoplastů a elastomerů 
  pracovníci se středoškolským
     a vysokoškolským vzděláním
     technického směru

Flídr plast s.r.o.
Široký Důl 200, 572 01 Polička
Ředitel: Ing. Karel Flídr
Tel.: 461 550 930
Fax: 461 723 730
E-mail: fl idr@fl idr.cz
www.fl idr.cz

 obsluha a seřizovač
     vstřikovacích strojů
 technolog
 pracovník úseku vývoje
 pracovník technické kontroly
 pracovník technické přípravy
     výroby
 pracovník ekonomického
     a obchodního úseku, 
     kontroling
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VHOS, a.s. Moravská Třebová vznikla k 1. 11. 1993 
a v současné době je součástí koncernu ENERGIE 
AG a  je největší provozovatel vodárenské infra-
struktury v okrese Svitavy. Hlavním oborem čin-
nosti a.s. VHOS Moravská Třebová je provozování 
vodovodů a  kanalizací, jejich čištění a  monito-
ring. Ve spolupráci s majiteli provozovaných sítí 
budujeme vodárenské dispečinky, které sledují 
provoz a umožňují dálkové řízení.

 provozní zámečník
 elektrikářVHOS, a.s.

Nádražní 1430/6
571 01 Moravská Třebová
Tel.: 461 357 111
E-mail: vhos@vhos.cz
www.vhos.cz

Společnost Flídr plast s.r.o. již patnáct let nabízí
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  obsluha a seřizovač
 vstřikovacích strojů
  technolog
 pracovník úseku vývoje
  pracovník technické kontroly
 pracovník technické přípravy
 výroby
  pracovník ekonomického
 a obchodního úseku,
 kontroling
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Společnost FLÍDR s.r.o. již patnáct let nabízí              
pracovní uplatnění ve  strojírenské výrobě. Pů-
sobí úspěšně na  českém a  mezinárodním trhu 
automobilového, strojírenského, zemědělského, 
potravinářského a elektrotechnického průmyslu. 
Ve spolupráci se společností Flídr plast s.r.o. rea-
lizuje významné projekty pro zákazníky jak v ob-
lasti kovovýroby, tak i  vstřikování termoplastů 
a elastomerů. Společným cílem je dosažení špič-
kové kvality při využití moderních technologií 
a postupů šetrných k životnímu prostředí.

V našich provozech nacházejí uplatnění:
  absolventi odborných učilišť v oboru
     mechanik seřizovač CNC strojů,
     obráběč kovů
  pracovníci se středoškolským
     a vysokoškolským vzděláním
     technického směru

 obsluha a seřizovač CNC 
      soustruhů CNC vrtacích
       a frézovacích center
 obráběč kovů
 zámečník - svářeč
 operátor konvenčních
      a CNC strojů
 pracovník technické kontroly
 pracovník technické přípravy
      výroby
 pracovník ekonomického
      a obchodního úseku, kontroling
 pracovník úseku vývoje
 technolog
 logistik
 konstruktér
 metrolog
 nástrojář

Flídr s.r.o.
Široký Důl 200, 572 01 Polička
Ředitel: Ing. Karel Flídr
Tel.: 461 550 930
Fax: 461 723 730
E-mail: fl idr@fl idr.cz
www.fl idr.cz

dvacet

  

FLÍDR s.r.o.
Široký Důl 200, 572 01 Polička
Ředitel: Ing. Karel Flídr
Tel.: 461 550 930
Fax: 461 723 730
E-mail: flidr@flidr.cz
www.flidr.cz
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VHOS, a.s. Moravská Třebová vznikla k 1. 11. 1993 
a v současné době je součástí koncernu ENERGIE 
AG a  je největší provozovatel vodárenské infra-
struktury v okrese Svitavy. Hlavním oborem čin-
nosti a.s. VHOS Moravská Třebová je provozování 
vodovodů a  kanalizací, jejich čištění a  monito-
ring. Ve spolupráci s majiteli provozovaných sítí 
budujeme vodárenské dispečinky, které sledují 
provoz a umožňují dálkové řízení.

 provozní zámečník
 elektrikářVHOS, a.s.

Nádražní 1430/6
571 01 Moravská Třebová
Tel.: 461 357 111
E-mail: vhos@vhos.cz
www.vhos.cz

  pracovník úseku výroby
  obsluha a seřizovač CNC soustruhů
 CNC vrtacích a frézovacích center
 obráběč kovů
 zámečník - svářeč
 operátor konvenčních a CNC strojů
 pracovník technické kontroly
 pracovník technické přípravy výroby 
	projektový manažer
	pracovník úseku vývoje
 technolog
 logistik
 konstruktér
 metrolog
 nástrojář
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Firma Matoušek CZ a.s. působí na trhu stavebních 
prací v České republice již od roku 1991. V sou-
časné době se zaměřuje především na  kom-
pletní engeneering – řízení, příprava a realizace 
investičních projektů v  oblastech občanských 
a  bytových staveb, průmyslu, petrochemie, 
energetiky, inženýrských staveb s  důrazem 
na tvorbu a ochranu životního prostředí v České 
republice a v zahraničí.

 zedník
 tesař

Matoušek CZ a.s.
Olomoucká 226, 569 43 Jevíčko
Tel.: 461 327 800, 461 327 801
461 325 302, 461 325 303
E-mail: info@matousek.cz
www.matousek.cz
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Společnost MEDESA s.r.o. zahájila svou činnost 
v roce 1996. Jedná se o obchodní organizaci, kte-
rá se během svého působení stala významným 
dodavatelem komplexního přístrojového vy-
bavení a služeb pro klinické laboratoře ve zdra-
votnictví i pro další laboratoře ve vědě, výzkumu             
či průmyslu v České i Slovenské republice.

Cílem je zabezpečit klientům co nejmodernější 
světové produkty s  důrazem na  technickou 
a  technologickou kvalitu, servisní zabezpečení, 
dostupnou cenu a optimální fi nancování. MEDESA 
spolupracuje jak s českými, tak i  zahraničními vý-
robci a dodavateli – např. z Belgie, Japonska, USA, 
Německa, Číny,  Dánska, Nizozemí nebo Maďarska.

Z  výsledků své činnosti společnost podporuje 
různé neziskové organizace charitativního či 
sportovního charakteru (z  regionálních je to 
např. Denní stacionář pro mentálně postižené 
v  Poličce, Dětský domov, základní školy, ZUŠ 
a  Gymnázium v  Poličce, různé dětské zájmové 
organizace a regionální sportovní kluby).

Společnost zaměstnává administrativní pracovníky, 
pracovníky pro příjem a  expedici zboží, servis-
ní techniky, obchodníky, chemiky či biology 
(na pozicích tzv. aplikačních specialistů s odbor-
nou znalostí z oblasti chemie, medicíny, biochemie, 
biologie a příbuzných oborů).

 administrativní pracovník
 pracovník pro příjem
     a expedici zboží
 servisní technik
 obchodník
 chemik
 biolog

MEDESA s.r.o.
Na Vyšehradě 1092, 572 01 POLIČKA
Tel.: 461 723 555
Fax: 461 723 560
E-mail: medesa@medesa.cz
www.medesa.cz
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Prioritou společnosti MILTRA B s.r.o. Městečko 
Trnávka je výroba eidamských salámových 
sýrů, klasického tvarohu, tvarohových krémů                     
a sýrových specialit.

Miltra B s.r.o.
Městečko Trnávka 292, 569 41
Tel.: 461 352 030
Fax: 461 352 031
E-mail: sekretariat@miltra.cz
www.miltra.cz

 mlékař/ka
 mistr/ová výrobních středisek
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Společnost OR-CZ poskytuje komplexní služby 
a  špičková řešení informačních technologií 
od roku 1991. Zabývá se vývojem, implementací 
a podporou IT ve zdravotnických zařízeních, výrob-
ních a  obchodních společnostech, advokátních 
kancelářích a státní správě. OR-CZ rozšířila v roce 
2011 certifi kovaný systém jakosti na  oblast           

managementu služeb a  bezpečnosti informací, 
je tak v  současné době držitelem následujících 
certifi kátů: systémy řízení kvality a ochrany život-
ního prostředí podle norem ISO 9001, ISO 13485 
a  ISO 14001 a  systémů řízení služeb IT dle ISO 
20000 a bezpečnosti informací dle ISO 27001. 

Za  své projekty získala OR-CZ v  roce 2004                  
(Nemocnice Břeclav) a  2009 (SAPELI) ocenění             
IT projekt roku. 

 analytik
 programátor
 technik

OR-CZ spol. s r.o.
Brněnská 19, 571 01 Moravská Třebová
Tel.: 461 361 111
Fax: 461 319 030
E-mail: orcz@orcz.cz
www.orcz.cz

22011 certifi kovanýý syystém jakosti na oblastt           
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Společnost PROFISTAV Litomyšl, a.s. je nástupnickou 
společností fi rmy Profi stav s.r.o., která byla zalo-
žena v  roce 1992. Od  té doby fi rma rozšiřovala 
svoji činnost od pozemní výstavby přes průmys-
lovou a  zemědělskou až k  vodohospodářským 
a  dopravním stavbám. Společnost provádí re-
konstrukce památkových objektů a  dále také 
např. výstavbu nových a  rekultivaci starých          
skládek komunálního odpadu. 

Uplatnění u nás nacházejí absolventi učňovských 
oborů jako zedník, tesař, kameník, montér vo-
dovodů a  kanalizací, truhlář, zámečník a  au-
toopravář, středních odborných škol v  oboru 
stavebním a také vysokých škol technických se 
zaměřením na stavebnictví.

Společnost provádí stavby po  celé České            
republice moderními technologickými postupy 
a mechanizací.

Společnost PROFISTAV Litomyšl, a.s. je držitelem 
certifi kátů ISO 9001:2001, ISO 14001:2005,              
OHSAS 18001:1999. 

PROFISTAV spolupracuje s Vyšší odbornou školou 
stavební a  Střední školou stavební ve Vysokém 
Mýtě a podporuje tuto školu. Absolventi ve spo-
lečnosti PROFISTAV Litomyšl, a.s. nacházejí uplat-
nění v  oborech, které je škola naučila. Zaměst-
nanci společnosti využívají možnosti dalšího 
vzdělávání, které škola nabízí. Společnost také 
sponzoruje kulturní a společenské akce.

 montér vodovodů a kanalizací
 zedník
 tesař
 kameník
 truhlář
 zámečník
 autoopravář

Tyršova 231
570 01  Litomyšl
Tel./Fax: 461 612 050
E-mail: profi stav@profi stav.cz
www.profi stav.cz

PROFISTAV 
Litomyšl, a.s.
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  Vstřikování termoplastů, technické 
     výlisky, díly s kovovými zálisky, optika, 
     dvoukomponentní výlisky, díly určené
     k pokovení
  Stroje ENGEL a BATTENFELD
     uzavírací síly 28 až 350 tun
  Konstrukce a výroba forem
      - zajišťujeme externě ve vysoké kvalitě
 
Zajišťujeme kompletní servis pro zákazníka 
od  projektu výrobku, přes konstrukci  a  výrobu 
formy. Od vzorkování na prototypové formě až 

po seriovou výrobu výlisků a případnou montáž.
Zpracováváme tyto  termoplasty: PE, PP, PS, 
ABS, SAN, PC, PA6, PA6.6, PA12, PBT, PVC, TPU, 
PMMA, POM.

Naše společnost působí na českém a evropském 
trhu téměř  20 let.  Od  začátku se zaměřujeme 
na  technické díly.   V  roce 2007  byla dokonče-
na výstavba nového závodu,  kde jsou zajištěny          
veškeré možnosti dalšího rozvoje.

 obsluha vstřikovacích lisů
 seřizovač vstřikovacích lisů
 technolog

Přemysl Strachoň, RS PLAST
Vančurova ul. 19, 56802 Svitavy
výrobní závod: Průmyslová zóna, 
Průmyslová ul. 2211, Svitavy 
Tel.: 461 616 737
Fax: 461 616 739
E-mail: p.strachon@svi.cz
www.rsplast.cz
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REHAU je německá rodinná fi rma s  více než 60-ti 
letou tradicí, která celosvětově zaměstnává přes 
15.000 zaměstnanců. Zabýváme se náročným zpra-
cováním polymerů pro oblasti průmyslu, stavebnictví                      
a automobilového průmyslu.

V  našich závodech v  Moravské Třebové a  Jevíčku 
vyrábíme složité díly určené především pro auto-
mobilový průmysl. Našimi zákazníky jsou významné 
automobilky, jako např. Škoda, VW, BMW, Mercedes, 
Suzuki, Audi, Porsche, Volvo, TPCA, a  další. Pro naši 
výrobu používáme vyspělé technologie a  moderní 
strojní vybavení.

Zaměstnancům nabízíme příjemné pracovní prostředí, 
široké možnosti uplatnění na  různých pracovních po-
zicích, zajímavou mzdu odpovídající náročnosti práce 
a rozsáhlý systém zaměstnaneckých benefi tů a výhod.

Na  našich pracovištích umožňujeme studentům 
středních, vyšších a vysokých škol vykonání stáží a odbor-
ných praxí. Studentům nabízíme také témata k napsání 
závěrečných, bakalářských a diplomových prací.

Pro žáky základních škol připravíme v našem závodě 
v Moravské Třebové školní i individuální exkurze.

REHAU, s.r.o.
Linhartice 177
571 01 MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
a Biskupická 781
569 43 JEVÍČKO
Tel.: 461 355 111
E-mail: Tomas.Kroulik@rehau.com
www.rehau.cz

 mechanik plastikářských strojů
 nástrojař
 elektromechanik
 programátor
 zámečník
 specialista oddělení kvality
 technolog
 logistik
 strojní inženýr
 inženýr ekonomie
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VHOS, a.s. Moravská Třebová vznikla k 1. 11. 1993 
a v současné době je součástí koncernu ENERGIE 
AG a  je největší provozovatel vodárenské infra-
struktury v okrese Svitavy. Hlavním oborem čin-
nosti a.s. VHOS Moravská Třebová je provozování 
vodovodů a  kanalizací, jejich čištění a  monito-
ring. Ve spolupráci s majiteli provozovaných sítí 
budujeme vodárenské dispečinky, které sledují 
provoz a umožňují dálkové řízení.

 provozní zámečník
 elektrikářVHOS, a.s.

Nádražní 1430/6
571 01 Moravská Třebová
Tel.: 461 357 111
E-mail: vhos@vhos.cz
www.vhos.cz

 mechanik plastikářských strojů 
	nástrojař
	elektromechanik
 programátor
 zámečník
 specialista oddělení kvality
 technolog
 logistik
 strojní inženýr
 inženýr ekonomie
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Přemýšlíte už dnes o své budoucnosti?
Chcete se vzdělávat v  moderním oboru                
a profesně růst?

Hledáte:
 atraktivní obor s perspektivou zaměstnání?
 kvalitní vzdělání na škole s tradicí
    a podporou silného zaměstnavatele?
 možnost vykonání praxí v moderním
    prostředí mezinárodní fi rmy?
 obor, který Vás seznámí s nejmodernější 
    technikou?

Sami jste:
 technicky tvořiví a vynalézaví?
 otevřeni novým výzvám a možnostem?
 nadšeni z High-Tech zařízení?
 nebojácní a zvídaví, co se techniky týká?

Máte smysl pro:
 přesnost a odpovědnost?
 samostatnost a vlastní úsudek?
 kamarádství a týmového ducha?
 pořádek a systematičnost?

Pak se zaměřte na nový 4-letý obor MECHANIK 
PLASTIKÁŘSKÝCH STROJŮ, který s  podporou 
společnosti REHAU vyučuje Střední odborné 
učiliště Svitavy.

Informujte se o  novém maturitním oboru 
na  výše uvedených kontaktech. Přijeďte se po-
dívat přímo do  SOU Svitavy nebo do  REHAU. 
Využijte stipendia, která jsou studentům tohoto 
oboru poskytována.

Střední odborné učiliště Svitavy
Nádražní 1083/8, 568 02 SVITAVY
Tel.: 461 534 343, 689
E-mail: info@sou.svitavy.cz
www.sou.svitavy.cz

REHAU s.r.o.
Linhartice 177
571 01 MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
Tel.: 461 355 324
E-mail: Tomas.Krouli@rehau.com
www.rehau.cz
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REHAU, s.r.o.
Linhartice 177
571 01 MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
Tel.: 461 355 324
E-mail: Tomas.Kroulik@rehau.com
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 grafi k
 polygrafi cké profese

Reklamní agentura RUSTIKA se zaměřuje 
na  komplexní služby v  oblasti reklamy. Svým 
zákazníkům nabízíme grafi cké zpracování a  tisk 
nejrůznějších tiskovin, reklamní tabule a  trans-
parenty, informační systémy, polepy výloh a au-
tomobilů, plastické nápisy, reklamní předměty 
s potiskem, textil s výšivkou.

Reklamní agentura RUSTIKA
Svitavská 166, 569 43 Jevíčko
Tel.: 461 326 698,
775 760 080
E-mail: rustika@rustika.cz
www.rustika.cz
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Společnost SVITAP J.H.J. s.r.o. patří k  tradičním 
českým výrobcům technického textilu a výrob-
ků z něj. V  současnosti má fi rma široký výrobní 
program, který zahrnuje výrobu  technických 
tkanin  (stanovky a  plachtoviny, lnářské tkaniny, 
technické tkaniny, fi ltrační tkaniny) a  technické 
konfekce, POE plachtoviny, netkané textilie, po-
tahové tkaniny a přikrývky, tkaniny na pracovní 
ošacení, úklidové textilie a upravené textilie, dále 
pak ubrusy, utěrky, ručníky, povlečení, geotextílie 

atd. V  roce 2008 byla přikoupena továrna na   
výrobu  syntetických usní v  Chropyni, jež byla 
součástí Fatra a.s. SVITAP J.H.J. s.r.o. je dodavate-
lem Armády České republiky. Spolupracujeme 
na  vývoji maskáčových tkanin. Vyrábíme pro-
středky civilní obrany. V červnu 2009 jsme zahá-
jili výrobu vázacích PET pásků pod názvem SVI-
TAPET. Vycházíme vstříc požadavkům o plnění 
podmínek ochrany životního prostředí, které je 
naší prioritou při výrobních procesech.

 obsluha linky na výrobu PET pásku
 šička technické konfekce
 obsluha linek při výrobě fi ltrů
     do klimatizací
 vývojový pracovník
 obchodník
 technolog

SVITAP J.H.J. spol. s r.o.
Kijevská 8, 568 02 Svitavy
Tel.: 461 568 111
Fax: 461 568 300
E-mail: svitap@svitap.cz
www.svitap.cz

  tkadlena
	seřizovač tkalcovských stavů 
	šička technické konfekce
 obsluha linek při výrobě filtrů
 do klimatizací
 vývojový pracovník
 obchodník
 technolog
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 údržbáři
 elektrikáři
 obsluhy výrobních linek
 skladoví operátoři

spektivním oboru netkaných textilií pro tech-
nické účely. Je dodavatelem pro automobi-
lový průmysl, stavebnictví, průmyslovou 

zaměstnává přibližně 255 osob. Majoritním 
vlastníkem společnosti je dánský FIBERTEX 
NONWOVENS A/S, Aalborg.

Průmyslová 2179/20

HR department,
Iva Tomečková

www.�bertex.com

Fibertex Nonwovens, a.s.

Společnost Fibertex Nonwovens, a.s. se sídlem 
ve Svitavách je významným světovým výrob-
cem v perspektivním oboru netkaných textilií 
pro technické účely. Je dodavatelem pro au-
tomobilový průmysl, stavebnictví, průmyslo-

vou filtraci a nábytkářský průmysl. Na českém 
trhu působí od roku 1949 a v současné době 
zaměstnává přibližně 267 osob. Majoritním 
vlastníkem společnosti je dánský FIBERTEX 
NONWOVENS A/S, Aalborg.
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Vyrábíme prostředky civilní obrany. V červnu 
2009 jsme zahájili výrobu vázacích PET pás-
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SVITAP J.H.J. spol. s r.o.
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Továrna hasicí techniky, s.r.o. (THT, s.r.o.) je největším 
tuzemským výrobcem v oboru mobilní požární tech-
niky – širokého sortimentu požárních automobilů 
a dále požárních armatur a příslušenství.

Firma má vlastní vývojové a konstrukční oddělení.
Ve výrobě jsou postupně zaváděny nové pokrokové 
technologie výroby.

Jakost řízení všech procesů je certifi kována dle 
ISO 9001:2008 a AQAP 2110.

Výroba probíhá na následujících pracovištích:
 dělení materiálu – pily, nůžky, řezání 
    vodním paprskem
 obrábění – CNC, klasické třísk. obrábění
 svařovna – ocel, nerez. ocel, hliník
 lakovna
 zkušebna
 montážní linky
 elektrodílna

THT, s.r.o.
Starohradská 316, 572 01 Polička
Tel.: +420 461 755 111
Fax: +420 461 725 370
E-mail: tht@tht.cz
www.tht.cz

 obráběč
 strojní zámečník
 strojírenský dělník
 autoelektrikář
 autoklempíř
 autolakýrník
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Firma TONER s.r.o. je tradičním výrobcem              
nerezových jídelních příborů a  doplňků pro 
stolování. V  rámci České republiky je společ-
nost TONER prakticky jediným výrobcem těchto 
příborových komplementů. Značkové příbory 
TONER mají silné zastoupení ve všech segmen-
tech tuzemského trhu a  téměř 30 % produkce                 
odebírají zahraniční zákazníci.

TONER s.r.o. jako strojírenský podnik odvíjí svůj 
výrobní program především od  komplexního 
zpracování nerezavějících ocelí, počínaje tvá-
řením materiálu a  konče fi nálními operacemi, 
dodávajícími produkci vysoký lesk. Společnost 
disponuje vlastním konstrukčním a  technolo-
gickým zázemím jak pro inovaci vlastní výro-
by, tak pro zajišťování atypických dodávek dle                        
individuálních požadavků zákazníků.

 obsluha CNC obráběcích strojů
      a seřizování jednoúčelových strojů
 nástrojář
 rytec kovů

TONER  s.r.o.
Lanškrounská 74
571 12 Moravská Třebová
Tel.: 461 354 111
Fax: 461 311 522
E-mail: sales@toner.cz
www.toner.cz
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VHOS, a.s. Moravská Třebová vznikla k 1. 11. 1993 
a v současné době je součástí koncernu ENERGIE 
AG a  je největší provozovatel vodárenské infra-
struktury v okrese Svitavy. Hlavním oborem čin-
nosti a.s. VHOS Moravská Třebová je provozování 
vodovodů a  kanalizací, jejich čištění a  monito-
ring. Ve spolupráci s majiteli provozovaných sítí 
budujeme vodárenské dispečinky, které sledují 
provoz a umožňují dálkové řízení.

 provozní zámečník
 elektrikářVHOS, a.s.

Nádražní 1430/6
571 01 Moravská Třebová
Tel.: 461 357 111
E-mail: vhos@vhos.cz
www.vhos.cz

  instalatér
 elektrikář
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vlastníkem společnosti je dánský FIBERTEX 
NONWOVENS A/S, Aalborg.
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 inženýr neustálého zlepšování
 inženýr kvality

Řadíme se mezi nejvýznamnější středoevropské 
výrobce potištěných obalů z hladké skládačkové 
lepenky a papíru s ročním obratem  převyšujícím 
jednu miliardu korun. 

Jsme dceřinnou společností MeadWestvaco 
a v souladu se strategií našeho majitele se zamě-
řujeme na poskytování obalových řešení se silným 
důrazem na kvalitu výrobků a zákaznických služeb.

Westvaco Svitavy s.r.o.
Pražská 48
568 02 Svitavy
Tel.: 461 552 111
Fax: 461 552 222
www.meadwestvaco.com 
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Nadnárodní společnost AVX se sídlem v USA je 
přední světový výrobce pasivních elektronických 
součástek, hlavně keramických a  tantalových 
kondenzátorů. Jejími zákazníky jsou přední svě-
toví výrobci elektronických přístrojů a zařízení – 
mobilních telefonů a telekomunikační techniky, 
počítačů a  spotřební elektroniky. V  současné 
době AVX pokrývá více než čtvrtinu světového 
trhu tantalových a niobových kondenzátorů.

AVX působí v  ČR od  roku 1992, a  to:                                                    
v Lanškrouně – výroba tantalových a niobových 
čipových kondenzátorů, 2  000 zaměstnanců. 
V  Uherském Hradišti – výroba keramických            
kondenzátorů a konektorů,  1 400 zaměstnanců.

 mechanik - elektronických zařízení
 elektrotechnická specializace
 aj. výuční obory
 mechanik opravář

AVX Czech Republic s.r.o. Lanškroun
Dana Horská, HR manažerka
Dvořákova 328
563 01 Lanškroun, Česká republika
tel.: +420 465 358 140
e-mail: dana.horska@eur.avx.com
http: //www.avxcorp.com
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www.avx.com 
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Navazujeme na  bohatou tradici průmyslové              
výroby ve městě Brandýs nad Orlicí v Pardubic-
kém kraji. K naší tradiční výrobní náplni – odpru-
ženým sedadlům řidiče pro nákladní automo-
bily a autobusy – se přidala sedadla cestujících 
a  sedadla pro speciální použití a  také lakované 
ocelové rámy a  skelety sedadel cestujících,          

hlavových opěrek a další díly pro automobilový 
průmysl. Od listopadu 2006 jsme součástí skupi-
ny Commercial Vehicle Group (CVG), předního 
amerického výrobce působícího v  oboru kabin 
užitkových motorových vozidel. Jsme certifi kováni 
dle ISO/TS 16949:2002.

 svářeč
 zámečník
 technolog
 čalouník
 lisař
 montážní dělník
 seřizovač CNC strojů
 nástrojář
 nákupčí
 konstruktér
 kontrolor kvality
 švadlena

C.I.E.B. Kahovec, spol. s.r.o.
Dělnická 53, 561 12 Brandýs nad Orlicí
Tel: 465 519 311
Fax: 465 544 491
E-mail: cieb@cieb.cz
http://www.cieb.cz

yy yy jj ,,
ISO/TS 16949 a ISO 14001.
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Společnost CZ LOKO, a.s., je jeden z nejvýznam-
nějších podniků českého železničního strojí-
renství. Ve  vlastním oddělení projekce a  vývoje 
navrhuje a  ve  svých výrobních závodech pro-
dukuje moderní dieselelektrické lokomotivy. CZ 
LOKO, a.s., provádí také komplexní modernizace, 
úpravy a  opravy hnacích železničních vozidel 
včetně vozidel speciálních. Úroveň dosažených 
výsledků dokládá Zlatá medaile ŽEL-RAIL 2011 
a  Výroční cena Asociace podniků českého 

železničního průmyslu ACRI 2011, které získalo 
nové speciální drážní vozidlo SUPERMUV 74. 
Nové i  modernizované stroje jsou výsledkem 
úzké spolupráce zákazníka a  týmu špičkových 
odborníků s dlouholetými zkušenostmi v oboru 
kolejových vozidel. Veškeré přípravné i  výrobní 
procesy jsou certifi kovány s akcentem na kvalitu 
a  ekologii. Parametry strojů splňují nejen kon-
krétní potřeby provozovatelů, ale i  nejpřísnější                                       
evropská železniční kritéria.

 elektromechanik
 elektrotechnik
 zámečník
 obráběč
 svářeč
 technolog
 konstruktér

CZ LOKO, a.s.
Semanínská 580, 560 02 Česká Třebová
Tel.: 465 558 101
Fax: 465 558 105
E-mail: czloko@czloko.cz
www.czloko.cz

Společnost CZ LOKO, a.s., je jeden z nejvýznam-
nějších podniků českého železničního strojírenství. 
Ve vlastním oddělení projekce a vývoje navrhuje 
a ve svých výrobních závodech produkuje mo-
derní dieselelektrické lokomotivy. CZ LOKO, a.s., 
provádí také komplexní modernizace, úpravy a 
opravy hnacích železničních vozidel včetně vozi-
del speciálních. Úroveň dosažených výsledků do-
kládá Zlatá medaile ŽELRAIL 2011 a Výroční cena 
Asociace podniků českého železničního průmyslu 

ACRI 2011, které získalo nové speciální drážní vo-
zidlo SUPERMUV 74. Nové i modernizované stroje 
jsou výsledkem úzké spolupráce zákazníka a týmu 
špičkových odborníků s dlouholetými zkušenost-
mi v oboru kolejových vozidel. Veškeré přípravné 
i výrobní procesy jsou certifikovány s akcentem na 
kvalitu a ekologii. Parametry strojů splňují nejen 
konkrétní potřeby provozovatelů, ale i nejpřísnější
evropská železniční kritéria.
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Společnost FOREZ s.r.o. byla založena v  roce 
1996. Je nástrojárnou střední velikosti, počtem 
konstrukčních  kapacit však konkuruje největším 
nástrojárnám v  České republice. Firma získala 
certifi kát řízení jakosti ČSN EN ISO 9001:2001.

Od  roku 2001 pracuje fi rma podle systému                
jakosti a enviromentu, v současné době je drži-
telem certifi kátů ČSN EN ISO 90001:2008, ISO TS 
169 49, 14001:2005.

Společnost se stala propagátorem nových trendů 
v oblasti obrábění. Je velmi dobře technologic-
ky vybavena (mj. několik špičkových CNC a HSC 
CNC fréz, nejmodernější elektroerosivní drátové 
řezačky AGIE CUT nebo elektroerosivní hloubící 

stroje AGIE). Všechny výše uvedené CNC stroje 
jsou plně vytíženy a pracují nepřetržitě 24 hodin 
7 dní v týdnu, což zaručuje pružnou reakci na zá-
kazníkovy požadavky. Právě velmi dobré tech-
nologické vybavení fi rmy, spolu se schopností 
dodávat kvalitní formy a nástroje pro technicky 
náročné výlisky fi rmám jako Robert Bosch, Witte, 
Schneider Electric, Visteon, Valeo a další, je hlavním 
důvodem pokračujícího růstu.

Firma FOREZ vyrábí a  dodává jako subdodavatel 
do  autoprůmyslu a  elektroprůmyslu. Objem 
výroby pro autoprůmysl je 75 %, pro elektroprů-
mysl 20 %  a  zbylých 5 % výroby je určeno pro 
ostatní zákazníky.

FOREZ s.r.o.
561 22 Ostrov 2
Tel.: 465 352 111
Fax: 465 352 222
E-mail: forez@forez.cz
www.forez.cz

Forez s.r.o.
561 22 Ostrov 2
Tel.: 465 352 111
E-mail: forez@forez.cz
www.forez.cz

 konstruktér
	technolog
	nástrojař
	mechatronik
	obráběč kovů
	seřizovač CNC strojů

Společnost Forez s.r.o. je výrobcem kovových 
i plastových dílů zejména pro automobilový  
a elektrotechnický průmysl. 
Již od roku 1996 naplňujeme svoji vizi komplex-
ních dodávek z jednoho místa. Daří se nám držet 
svůj růst a dynamiku vytváření pracovních míst.
Studentům nabízíme podporu v jejich cestě za 
zvoleným technickým povoláním a absolventům 
uplatnění se v zajímavém a dynamicky se rozvíje-
jícím oboru výroby automobilových komponentů.
Díky svým technickým znalostem, vybavení a ši-
roké škále poskytovaných služeb jsme si vydobyli 
významné místo subdodavatele pro nadnárodní 
koncerny, jako jsou Automotive Lighting, BOSCH, 
Continental, Schneider Electric, WOCO, atd.
Vyráběné produkty jsou převážně určeny pro nej-
náročnější trhy automobilového průmyslu. 

Naše výrobky se stávají součástí aut značek Škoda, 
BMW, Audi, VW, Peugeot, Ford, Nissan, Toyota či 
Volvo.
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Společnost CZ LOKO, a.s., je jeden z nejvýznam-
nějších podniků českého železničního strojí-
renství. Ve  vlastním oddělení projekce a  vývoje 
navrhuje a  ve  svých výrobních závodech pro-
dukuje moderní dieselelektrické lokomotivy. CZ 
LOKO, a.s., provádí také komplexní modernizace, 
úpravy a  opravy hnacích železničních vozidel 
včetně vozidel speciálních. Úroveň dosažených 
výsledků dokládá Zlatá medaile ŽEL-RAIL 2011 
a  Výroční cena Asociace podniků českého 

železničního průmyslu ACRI 2011, které získalo 
nové speciální drážní vozidlo SUPERMUV 74. 
Nové i  modernizované stroje jsou výsledkem 
úzké spolupráce zákazníka a  týmu špičkových 
odborníků s dlouholetými zkušenostmi v oboru 
kolejových vozidel. Veškeré přípravné i  výrobní 
procesy jsou certifi kovány s akcentem na kvalitu 
a  ekologii. Parametry strojů splňují nejen kon-
krétní potřeby provozovatelů, ale i  nejpřísnější                                       
evropská železniční kritéria.

 elektromechanik
 elektrotechnik
 zámečník
 obráběč
 svářeč
 technolog
 konstruktér

CZ LOKO, a.s.
Semanínská 580, 560 02 Česká Třebová
Tel.: 465 558 101
Fax: 465 558 105
E-mail: czloko@czloko.cz
www.czloko.cz
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Společnost fortell s.r.o. poskytuje svým             
zákazníkům od  svého vzniku v  roce 1995 
komplexní služby zejména v oblasti dodávek 
plastových výrobků. Kromě vlastního vstřiko-
vání plastových dílů je naší výhodou vysoce 
kvalitní konstrukce a výroba vstřikovacích fo-
rem ve vlastní nástrojárně s možností prová-
dět potřebné úpravy na formách a zajišťovat 
včasné dodávky plastových dílů.

Dalším oborem naší činnosti jsou dodávky        
kovových výrobků včetně samotné konstrukce 
a výroby lisovacích nástrojů na tváření kovů. Kovo-
vé dílce jsme schopni lisovat ve vlastní lisovně kovů 
na  excentrických lisech a  lisovacích automatech 
a dodávat je včetně povrchové úpravy.

Naše výrobky nacházejí uplatnění v automobilovém, 
elektrotechnickém, spotřebním a  zdravotnic-
kém průmyslu nejen v České republice, ale také 
v  Německu, Velké Británii, Dánsku, Švédsku, 
Nizozemí, Finsku, Francii, Rakousku, Švýcarsku 
a Maďarsku.

Fortell s.r.o.
Nádražní 1111, 563 01 Lanškroun
Tel.: 465 466 500
Fax: 465 466 599
E-mail: fortell@fortell.cz
www.fortell.cz

 nástrojář
 obráběč kovů
 konstruktér vstřikovacích 
      forem a nástrojů
 lisař plastikář
 programátor CNC strojů
 seřizovač excentrických lisů
 technolog
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Firma fortell s.r.o. se zabývá zejména zakázkovou vý-
robou vstřikovaných plastových a lisovaných kovo-
vých dílů, a také konstrukcí a výrobou vstřikovacích 
forem na plast.
Byla založena v roce 1995 jako konstrukční a ob-
chodní kancelář a postupně se rozšířila o vlastní li-
sovnu kovů, nástrojárnu a vstřikovnu plastů. V  roce 
2008 jsme se přestěhovali do nového výrobního zá-
vodu, kde pracuje momentálně 130 zaměstnanců.

Naší největší výhodou jsou všechny služby pod jed-
nou střechou. Jsme schopni pomoci zákazníkům 
s vývojem dílu, a dále pokračovat ve vlastní kon-
strukci forem/nástrojů, jejich výrobě v nástrojárně, 
až po samotnou velkosériovou výrobu plastových a  
kovových dílů ve vlastní vstřikovně plastů a lisovně 
kovů.
Naše výrobky nacházejí uplatnění v automobilo-
vém, elektrotechnickém, spotřebním a zdravotnic-
kém průmyslu nejen v České republice, ale také v  
mnoha zemích EU, USA a Japonsku.

Fortell s.r.o.
Nádražní 1111, 563 01 Lanškroun
Tel.: 465 466 500
E-mail: fortell@fortell.cz
www.fortell.cz
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Firma IMS-Drašnar s.r.o. vyvíjí a  vyrábí výlisky 
z  plastu s  vysokou přidanou hodnotou určené 
zejména pro autoprůmysl. Díky vlastní nástro-
járně je společnost nezávislá na  externích do-
dávkách nástrojů, a  je tedy schopna nabídnout 
komplexní řešení výrobku od vývoje, přes výro-
bu příslušných nástrojů až po  samotnou sério-
vou produkci včetně montáže podsestav, a  to 
s důrazem na vysoký standard kvality.

VÝVOJ
KONSTRUKCE

NÁSTROJÁRNA
LISOVNA PLASTŮ

MONTÁŽ

 konstruktér vstřikovacích nástrojů
 technolog strojírenské výroby
 CNC nástrojář
 seřizovač vstřikovacích lisů
 kontrolor kvality

IMS - Drašnar s.r.o.
Semanínská 2090, 560 02 Česká Třebová
Tel.: 464 622 111
Fax: 465 531 050
E-mail: ims@ims-sro.cz
www.ims-sro.cz

	konstruktér vstřikovacích nástrojů
 technolog strojírenské výroby 
 CNC nástrojář 
 seřizovač vstřikovacích lisů 
 kontrolor kvality 
 elektromechanik
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Isolit – Bravo
Kariéra ve vlastních rukou…

Společnost Isolit – Bravo Jablonné nad Orlicí 
získala za  dobu své existence pověst renomo-
vaného výrobce kuchyňských přístrojů, výlisků 

z plastů, forem a nástrojů. Mezi naše spokojené 
zákazníky patří prestižní nadnárodní společnosti, 
kterým nabízíme vysokou kvalitu, nízké dodací 
lhůty a příznivé ceny. Úspěšná strategie společ-
nosti spočívá na trvalém zvyšování produktivity 
práce, rozsáhlých investicích do  nových tech-
nologií, v  neposlední řadě pak na  investicích 
do vzdělání spolupracovníků.

Isolit-Bravo spol. s r.o.
Isolit-Bravo, spol. s r.o.
Jablonské nábřeží č.p. 305
561 64 Jablonné nad Orlicí
Tel.: 465 616 214
Fax: 465 616 213
E-mail: kariera@isolit-bravo.cz
www.isolit-bravo.cz

	nástrojař
	konstruktér
	operátor CNC strojů

Isolit – Bravo
Kariéra ve vlastních rukou…

Společnost Isolit – Bravo Jablonné nad Orlicí 
získala za dobu své existence pověst renomo-
vaného výrobce kuchyňských přístrojů, výlisků 
z plastů, forem a nástrojů. Mezi naše spokojené 

zákazníky patří prestižní nadnárodní společnosti, 
kterým nabízíme vysokou kvalitu, nízké dodací 
lhůty a příznivé ceny. Úspěšná strategie společ-
nosti spočívá na trvalém zvyšování produktivity 
práce, rozsáhlých investicích do nových tech-
nologií, v neposlední řadě pak na investicích do 
vzdělání spolupracovníků.

Isolit-Bravo spol. s r.o.
Isolit-Bravo, spol. s r.o.
Jablonské nábřeží č.p. 305
561 64 Jablonné nad Orlicí
Tel.: 725 456 473
E-mail: kariera@isolit-bravo.cz
www.isolit-bravo.cz
www.bravokariera.cz
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Největší tuzemský výrobce autobusů - společnost 
Iveco Czech Republic, a. s. je významným za-
městnavatelem Pardubického kraje. Jsme sou-
částí nadnárodní skupiny IVECO. Patříme mezi 
největší a nejúspěšnější fi rmy v České republice. 
Výrobním programem společnosti je úplný sorti-
ment od městských přes linkové až po turistické 
autobusy a minibusy. Příkladná péče o zaměst-
nance patří k  charakteristickým znakům spo-
lečnosti Iveco Czech Republic, a. s. Firma klade 
velký důraz na podporu osobního růstu a celoži-
votního vzdělávání zaměstnanců a poskytuje široké 
spektrum zaměstnaneckých výhod. Samozřejmostí 
je bezpečné pracovní i životní prostředí.

Nabízíme: 

 Zázemí silné nadnárodní společnosti
 Zajímavé zaměstnanecké benefi ty
    a další výhody dle platné
    kolektivní smlouvy
 Odpovídající mzdové ohodnocení
    a růst ve fi rmě i skupině
 Možnost dalšího osobního rozvoje
    a vzdělávání

Iveco Czech Republic, a. s.
Dobrovského 74/II
566 03 Vysoké Mýto
Monika Tesařová
Tel.: 465 452 121
monika.tesarova@irisbus.iveco.com

Iveco Czech Republic, a. s.
Dobrovského 74
Pražské Předměstí
566 01 Vysoké Mýto 
Monika Tesařová, Tel.: 465 452 121
monika.tesarova@iveco.com

Iveco Bus je značkou skupiny CNH Industial N. 
V., celosvětového lídra v oblasti investičních pro-
duktů. Společnost Iveco Bus, která je významným 
hráčem v oblasti veřejné dopravy a patří mezi 
největší výrobce autobusů a autokarů v Evropě, 
navrhuje, vyrábí a prodává široký sortiment vo-
zidel, která splňují veškeré potřeby veřejných i 
soukromých provozovatelů:
• školní, meziměstské a turistické autokary • stan-
dardní a kloubové městské autobusy, včetně 
specializovaných verzí Bus Rapid Transit (BRT), s 
významným postavením v oblasti čistých tech-
nologií, jako jsou CNG a hybridy • minibusy pro 
všechny druhy osobní dopravy • podvozky pro 
karosářské společnosti Iveco Bus zaměstnává 
více než 5 000 lidí a provozuje dva výrobní závo-
dy, jeden v Annonay ve Francii a druhý ve Vyso-
kém Mýtě v České republice. Oba závody získaly v 
roce 2013 bronzovou medaili World Class Manu-
facturing (WCM), jenž je mezinárodní metodikou 
pro řízení výrobních procesů v souladu s nejlep-
šími standardy po celém světě.Široká servisní síť 
Iveco Bus garantuje technickou podporu všude 
tam, kde jsou vozidla Iveco v provozu.

Závod ve Vysokém Mýtě je největším výrobním 
závodem Iveco Bus. Společnost Iveco Czech Re-
public, a. s. navazuje na dnes již 85letou tradici 
výroby autobusů v tomto městě a na 119letou 
historii firmy založené Josefem Sodomkou. Fir-
ma, známá od roku 1948 pod jménem Karosa, 
se již v druhé polovině čtyřicátých let minulého 
století orientovala převážně na výrobu autobusů 
a je spojena s řadou úspěšných a dnes legendár-
ních vozidel.
Společnost, známá od roku 2007 jako Iveco 
Czech Republic, a. s., exportuje více jak 90 % své 
produkce do zhruba 30 zemí světa. Firma je vý-
znamným zaměstnavatelem v regionu - v České 
republice generuje zhruba 3 000 pracovních 
míst přímo, a navíc vytváří další pracovní místa 
u svých tuzemských dodavatelů a umisťuje se v 
první polovině Czech TOP 100 nejvýznamnějších 
firem.
Výrobní program společnosti, zázemí pro vývoj 
nových výrobků a rozsáhlá obchodní síť vytváří 
vhodné předpoklady pro uplatnění absolventů 
především z technicky zaměřených škol.

	automechanik
	autoelektrikář
	autotronik
	lakýrník
	strojní zámečník
	svářeč a klempíř
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 obchodní manažer v oboru
     stavebnictví

Společnost KLAHOS spol. s  r.o. byla založena 
počátkem roku 1992 se sídlem v České Třebové 
s oblastí působnosti v České a Slovenské republi-
ce a zabývá se obchodně-dodavatelskou činností
v  oblasti stavebnictví, dodávkami a  montáží 

materiálů pro střešní pláště a  obvodové stěny, 
dodávkami a  montáží zařízení pro samočinné 
odvětrání (SOZ), včetně servisu a revizí SOZ.

Další činností společnosti jsou dodávky speciálních 
univerzálních upínacích páskových systémů, 
držáků a prvků KLAHOS uplatňující se v mnoha 
dalších průmyslových odvětvích a službách. 

V  současné době vlastní fi rma velkoobchodní 
skladovací prostory o ploše cca 3000m2, kde rovněž 
zajišťuje zásilkovou službu. 

Mimo sídlo společnosti provozuje společnost 
obchodně - technické středisko v  Praze. 
Ve  Slovenské republice je činnost firmy pro-
vozována prostřednictvím sesterské firmy 
KLAHOSS s.r.o. v Bratislavě. 

KLAHOS spol. s r.o.
Riegrova 175, 560 02 ČESKÁ TŘEBOVÁ 
Tel.: 465 568 871 
Fax: 465 568 872 
E-mail: klahos@klahos.cz 
www.klahos.cz 
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Česká fi rma Komfi  spolu s dceřinými společnostmi 
na  Slovensku a  v  Nizozemí představují vyso-
ce kvalitní značku neustále se rozvíjející fi rmy 
s dlouholetou strojírenskou tradicí nejen na tu-
zemském trhu. Ve svém bohatém výrobním pro-
gramu se zaměřujeme především na stroje pro         
elektrotechnické obory a polygrafi i.

Mezi tradiční aktivity společnosti Komfi  však i nadále 
patří vývoj, konstrukce a výroba jednoúčelových 
strojù, které zhotovujeme také na  zakázku dle            
přání i těch nejnáročnějších zákazníkù.

 elektrotechnický průmysl
 automobilový průmysl
 polygrafi e
     (laminovací a lakovací stroje)
 robotika
 zakázková výroba

KOMFI spol. s r.o.
Dvořákova 1001, 563 01Lanškroun
Tel.: 465 352 711
Fax: 465 352 718
E-mail: info@komfi .cz
www.komfi .cz

Automatická balící linka kondenzátorů Laminovací stroj Delta

77
1
0 

Přehled pracovních pozic Orlicko 

 
 

 
 

 
 

 
 

KOMFI spol. s r.o. 

Dvořákova 1001, 563 01 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Lanškroun 
Tel.: 465 352 711 
Fax: 465 352 718 
E-mail: info@komfi.cz 
www.komfi.cz 

 
 
 
 

Česká firma Komfi spolu s dceřinými 
společnostmi  na  Slovensku a v Nizozemí 
představují vysoce kvalitní značku neustá- 
le se rozvíjející firmy  s dlouholetou  strojí- 
renskou tradicí nejen na tuzemském trhu. 
Ve   svém  bohatém   výrobním  programu 
se zaměřujeme především na stroje pro 
elektrotechnické obory a polygrafii. 

Mezi tradiční  aktivity společnosti  Komfi 
však i nadále patří vývoj, konstrukce a vý- 
roba jednoúčelových strojù, které zhoto- 
vujeme také na zakázku dle přání i  těch 
nejnáročnějších zákazníkù. 

 
  konstruktér  
  mechanik  
  elektrotechnik  

 

  mechanik elektronik  
  obráběč kovů 
  programátor CNC strojů  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laminovaí stroj Delta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lakovací stroj Spotmatic 54 Automatická balící linka kondenzátorů 
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Laminovací stroj Delta

Lakovací stroj Spotmatic 54 Automatická balící linka kondenzátorů

	konstruktér 
	mechanik 
	elektrotechnik 
	mechanik elektronik 
	obráběč kovů 
	programátor CNC strojů 
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 mechanik
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 svářeč
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Akciová společnost KORADO je největším              
českým a jedním z největších evropských výrob-
ců ocelových otopných těles, radiátorů. Historie 
fi rmy se datuje od roku 1990, kdy byla společnost 

založena v České Třebové. Od té doby prošlo KO-
RADO dynamickým vývojem, který z malé české 
fi rmy vytvořil úspěšnou  a ambiciózní fi rmu, která 
je pátou největší na světě ve svém oboru.

Z  dělnických profesí ve  společnosti nacházejí 
uplatnění především zaměstnanci se strojním 
zaměřením (mechanik, strojní zámečník, seřizovač, 
svářeč), dále také lakýrníci a  elektromechanici. 
Složení technicko-hospodářských profesí je 
různorodé, převládají profese s  ekonomickým 
a technickým vzděláním.

Tato informace není nabídkou volných pracovních 
míst má jen informační charakter.

KORADO, a.s.
Bří Hubálků 869, 560 02 Česká Třebová
Tel.: 465 506 111
Fax: 465 533 126
E-mail: info@korado.cz
www.korado.cz
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Firma LDM, spol. s r.o. byla založena v roce 1991 
a svou činností navazuje na dlouholetou tradici 
výroby průmyslových armatur v České Třebové. 
Společnost se zaměřuje na vývoj, výrobu, prodej 
a servis regulačních ventilů, havarijních uzávěrů, 
uzavíracích ventilů a  regulátorů tlaku pro po-
užití v  oborech vytápění, chlazení, klimatizace, 
průmysl a  energetika. Během bezmála dvaceti 

let své činnosti zřídila fi rma LDM, kromě dvou 
obchodních kanceláří v ČR (Praha a Ústí nad La-
bem), i zahraniční dceřiné společnosti na Slo-
vensku, v  Polsku, v  Německu, v  Bulharsku, 
Rusku a  Kazachstánu. Jedním z  hlavních cílů 
LDM je být společensky uznávanou firmou, je-
jíž jméno je symbolem vysoké užitné hodnoty, 
kvality a spolehlivosti.

 elektrikář
 zámečník
 obráběč kovů
 seřizovač CNC
 svářeč
 technolog

LDM, spol. s r.o.
Litomyšlská 1378, 56002 Česká Třebová
Tel.: 465 502 511
Fax: 465 533 101
E-mail: sale@ldm.cz
www.ldm.cz
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Firma ORPA Papír a.s. se zabývá zpracováním papíru, které 
má na Lanškrounsku více jak stoletou tradici.

 Výroba je rozdělena do pěti hlavních směrů:
 spirálově vinuté papírové trubice a dutinky
 paralelně vinuté dutinky a kotoučové   
    cívky z papíru
 papírové manžety pro navíjení
    skleněných vláken
 papírové dutinky pro navíjení
    chemických vláken
 obaly a obalové prostředky – válcové 
    papírové tubusy, zasílatelské tubusy,  biokontejnery

Mezi hlavní odběratele výrobků ORPA Papír a.s. patří 
výrobci a  zpracovatelé vláken (skleněných, textilních 
a  syntetických), výrobci folií, fi rmy z  papírenského, tex-
tilního, hutního a  stavebního průmyslu. Podstatná část 
výrobků je určena také pro potravinářský průmysl.

V  současnosti ORPA Papír a.s. exportuje třetinu svých 
výrobků do zemí EU a pobaltských republik.

Ve  společnosti jsou zavedeny systémy řízení kvality – 
certifi kát EN ISO 9001:2008 a enviromentální systém řízení 
– certifi kát EN ISO 14001:2004.

 zpracovatel papíru
 seřizovač
 manipulační dělník

ORPA Papír a.s.
Nádražní 150 , 563 26 Lanškroun
Tel: 465 386 111, 381 
Fax: 465 386 100 
E-mail: orpa@orpa.cz 
www.orpa.cz

ORPA Papír a.s.
Nádražní 150 
563 26 Lanškroun 
Tel: 465 386 111, 381 
E-mail: orpa@orpa.cz 
www.orpa.cz

Přehled pracovních pozic Orlicko 1
3 

 
  

 
 

 
 

 
 
 

 
 

ORPA Papír a.s. 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Nádražní 150 
563 26 Lanškroun 
Tel: 465 386 111, 381 
Fax: 465 386 100 
E-mail: orpa@orpa.cz 
www.orpa.cz 

 
 
 
 

Firma ORPA Papír a.s. se zabývá zpracováním 
papíru,  které má na Lanškrounsku více jak 
stoletou tradici. 

 
Výroba je rozdělena do pěti hlavních směrů: 
 spirálově vinuté papírové trubice 

a dutinky 
 paralelně vinuté dutinky a kotoučové 

cívky z papíru 
 papírové manžety pro navíjení 

skleněných vláken 
 papírové dutinky pro navíjení 

chemických vláken 
 obaly a obalové prostředky – válcové 

papírové tubusy, zasílatelské tubusy, 
biokontejnery 

Mezi hlavní odběratele  výrobků ORPA Papír 
a.s. patří výrobci a zpracovatelé vláken (skle- 
něných, textilních a syntetických), výrobci folií, 
firmy z papírenského, textilního, hutního a sta- 
vebního průmyslu. Podstatná část výrobků je 
určena také pro potravinářský průmysl. 
 
V současnosti ORPA Papír a.s. exportuje třetinu 
svých výrobků do  zemí EU  a pobaltských 
republik. 
 
Ve   společnosti   jsou   zavedeny   systémy 
řízení  kvality – certifikát EN  ISO  9001:2008 
a enviromentální systém řízení – certifikát 
EN ISO 14001:2004. 

 
 
 
 

  zpracovatel papíru 
  seřizovač 
  manipulační dělník 
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Firma Sepos patří v  České republice mezi     
nejvýznamnější prodejce a dodavatele interi-
érových dveří, vchodových dveří, obložkových 
zárubní, kování a doplňků.

Od roku 2008 je Sepos také výrobcem obložkových 
zárubní. I  v  tomto oboru se okamžitě zařadil 
mezi špičku v České republice s měsíční produkcí 
cca 8 tisíc zárubní.

V případě zájmu poskytujeme k našemu sortimentu 
kompletní profesionální služby (zaměření, doprava, 
montáže…)

 obchodník
 skladový operátor
 montážník
 truhlář

SEPOS spol. s r.o.
Rantířovská 583/100, Jihlava 586 01
Pobočka Sepos Lanškroun
Lázeňská 120, 563 01Lanškroun
Tel/Fax: 465 322 982, 724 720 346
E-mail: lanskroun@sepos.cz
www.sepos.cz

81



ORLICKO

97

Firma Sklenář s. r. o. se sídlem v Dlouhoňovicích 
u  Žamberka, je obchodně-výrobní fi rma pů-
sobící v  oblasti technologií pro manipulaci se 
sypkými materiály a v oblasti speciálních maziv 
především pro kolejovou dopravu. 

Na trhu působí již od roku 1993, pod současným 
názvem Sklenář s. r. o. funguje od roku 1997.

Firma Sklenář s. r. o. sama navrhuje jak komponenty, 
tak i  celé technologické celky a  systémy pře-
devším pro pneumatickou dopravu, dopravu 
materiálů pomocí dopravníků, paletizaci nebo 
provzdušňování zásobníků. 

Kompletní celky pak kvalifi kovaní montéři instalují 
přímo u  zákazníků. Projektovou dokumentaci 
fi rma zpracovává v 2D nebo 3D CAD softwaru. 

Firma Sklenář s. r. o. má certifi kaci systému              
managementu kvality dle ISO 9001:2008.

 konstruktér projektant
 pracovníci obchodního úseku
 technolog
 elektrikář
 zámečník
 svářeč

Sklenář s.r.o.
Na Pustině 152, 564 01 Dlouhoňovice
Tel.: 465 677 640
Fax: 465 612 754
E-mail: sklenar@sklenar.cz
www.sklenar.cz
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Společnost Soma je dynamicky se rozvíjející fi rmou 
s bohatou minulostí, stabilním výrobním progra-
mem a  vlastním know-how, tvořícím základní 
pilíře jejího úspěšného a dlouhodobého rozvoje.

Náš výrobní program je od počátků devadesátých 
let zaměřen na dva základní okruhy činnosti. Prv-
ní část podniku se zabývá vývojem a  výrobou 
vysoce kvalitních strojů na  zpracování a  potisk 
materiálu, zejména pak fl exotiskových strojů, po-
délných řezaček, montážních stolic, laminátorů, 
příčných řezaček a vysekávacích automatů. Dru-
há divize podniku je zaměřena na výrobu speci-
álních jednoúčelových strojů podle konkrétního 
přání zákazníka.

Společnost prochází trvalou expanzí, byly              
vybudovány nové haly, veškeré výrobky prochá-
zejí neustálou modernizací, a to včetně designu. 
Významné aktivity v  oblasti exportu dokládají 
nejen každoroční účasti na řadě výstav po celém 
světě, ale zejména obchodní aktivity Somy v zá-
padní, střední i východní Evropě, USA a Kanadě. 
Základní předpoklad úspěšného rozvoje fi rmy 
vidíme v  dobrém obchodním plánu a  týmové 
spolupráci kvalifi kovaných expertů.

Významným úspěchem fi rmy se stalo začlenění 
fl exotiskových strojů značky Soma do řetězce fi r-
my HEIDELBERG, která patří mezi přední světové 
výrobce ofsetových strojů. Velice si ceníme toho-
to prestižního obchodního partnerství dokládající 
dosaženou kvalitu našich výrobků.

 konstruktér mechanik
 konstruktér elektro
     - programátor PLC
 technolog, programátor CNC
 operátor CNC strojů
 mechatronik
 strojní zámečník
 elektromechanik

SOMA spol. s r.o.
B. Smetany 380, 56301 Lanškroun
Tel.: 465 350 811
Fax: 465 350 815
E-mail: sales@soma.cz
www.soma-eng.com
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Firma SOR Libchavy, spol. s  r.o. je v současnosti 
druhým největším výrobcem autobusů v ČR. Vy-
rábí autobusy střední kategorie v délkách 8,5m, 
9,5m, 10,5m, 12 m, 13,5 a 18m v provedení měst-
ském, meziměstském, turistickém, nízkopod-
lažním městském a  nízkopodlažním meziměst-
ském s obsaditelností od 25 až po 51 sedících 
a celkové obsaditelnosti až 177 cestujících. Tyto 
autobusy se vyrábí na základě vlastní konstruk-
ce. Samozřejmostí je zajišťění servisu, oprav 
a prodej náhradních dílů.

Od roku 2001 je fi rma držitelem certifi kátu kvality 
ISO 9001. Autobusy SOR jsou funkčně i designo-
vě průběžně modernizovány s ohledem na po-
žadavky jak zákazníků, tak stále se zvyšujícího 
standardu bezpečnosti a komfortu pro cestující.

Firma SOR Libchavy spol. s  r. o. nacházející se 
v blízkosti města Ústí nad Orlicí, je fi rmou s tra-
dicí strojírenské výroby. Do roku 1990 zde probí-
hala výroba zemědělské techniky – krmné vozy, 

obraceče píce, vybírače siláže, horské malotraktory 
a řada dalších strojů.

V roce 1991 privatizací s přímým prodejem došlo 
ke  změně orientace výrobního programu smě-
rem k  dopravní a  stavební technice. Na  pozadí 
této produkce probíhal vývoj autobusů a zahá-
jením jejich výroby v  roce 1995 se začaly psát 
dějiny nové automobilky v České republice.

Společnost SOR Libchavy spol. s  r. o. vznikla 
v roce 1991 s podnikatelským záměrem zabývat 
se vývojem, výrobou, prodejem a servisem ma-
lých autobusů. Vedení společnosti se rozhodlo 
pro vývoj 7,5 metru dlouhého autobusu, který by 
používal karoserii i podvozek vlastní konstrukce 
a  hnací agregáty od  renomovaných světových 
výrobců. Vývojové práce byly zahájeny koncem 
roku 1992 a již koncem roku 1993 vyjel první pro-
totyp s  motorem Perkins a  samočinnou převo-
dovkou Voith. S postupujícím časem byly uváděny 
na trh i prodloužené verze.

 automechanik
 autoklempíř
 autoelektikář
 svářeč
 lakýrník
 truhlář
 skladník
 obráběč kovů
 frézař CNC
 konstruktér
 technolog

SOR Libchavy spol. s r.o.
Libchavy 48, 561 16 Libchavy
Tel.: 465 519 411
Fax: 465 519 471 
E-mail: sor@sor.cz
www.sor.cz
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Firma Šplíchal byla založena v  roce 1993 jako 
rodinná fi rma, zabývající se nástrojařskou 
činností. V  roce 1999 jsme se přetransfor-
movali ve  společnost s  ručením omezeným.

Nabízíme výrobu velmi přesných částí nástrojů, 
razníků, matric, desek a  náhradních dílů z  ná-
strojařských ocelí i  z  tvrdokovu. Jsme vybaveni 
CNC technologií v  třískovém obrábění, elektro-
erozívním obrábění i  v  broušení. Výroba je rea-
lizována ve vlastních moderních prostorách. Pro 
konstrukci modelů, technických výkresů a  pro 
přesné zvětšeniny určené pro stroje PeTeWe vy-
užíváme konstrukční software Autocad-Mecha-
nical, Autodesk-Invertor. K měření výrobků pou-
žíváme certifi kovaná měřidla značky MITUTOYO.

V  roce 2001 jsme pro zvýšení úrovně řízení 
a  sledování kvality zavedli systém ISO 9002.

V roce 2003 jsme systém ISO 9002 recertifi kovali 
na systém ČSN EN ISO 9001:2001

V  roce 2009 jsme systém certifi kovali podle            
normy ISO 9001:2009.

 kovoobráběč
 nástrojář

Šplíchal s.r.o.
Lidická 403, 563 01 Lanškroun
Tel.: 465 325 188
Fax: 465 320 218
E-mail: fi rma@splichal-sro.cz
www.splichal-sro.cz
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Firma TTK CZ s.r.o. byla založena v  roce 1992 
a  postupně se vypracovala na  středně velký 
podnik, specializovaný na  výrobu dřevěných 
a dřevohliníkových eurooken, vchodových dveří 
a posuvných či skládacích stěn včetně atypických 
výrobků jako jsou např. oblouky nebo šikminy.

Naše společnost zaměstnává především truhláře 
a pracovníky řídící CNC centra na  výrobu oken 
a dveří.

 truhlář a pracovníky řídící CNC
     centra na výrobu oken a dveří

TTK CZ s.r.o.
Dolní Čermná 12, 561 53 Dolní Čermná
Tel.: 465 393 246
Fax: 465 393 385
E-mail: ttkcz@ttkcz.eu
www.ttkeurookna.cz

Přehled pracovních pozic Svitavsko 3

 údržbáři
 elektrikáři
 obsluhy výrobních linek
 skladoví operátoři

spektivním oboru netkaných textilií pro tech-
nické účely. Je dodavatelem pro automobi-
lový průmysl, stavebnictví, průmyslovou 

zaměstnává přibližně 255 osob. Majoritním 
vlastníkem společnosti je dánský FIBERTEX 
NONWOVENS A/S, Aalborg.

Průmyslová 2179/20

HR department,
Iva Tomečková

www.�bertex.com

Fibertex Nonwovens, a.s.

Společnost Fibertex Nonwovens, a.s. se sídlem 
ve Svitavách je významným světovým výrob-
cem v perspektivním oboru netkaných textilií 
pro technické účely. Je dodavatelem pro au-
tomobilový průmysl, stavebnictví, průmyslo-

vou filtraci a nábytkářský průmysl. Na českém 
trhu působí od roku 1949 a v současné době 
zaměstnává přibližně 267 osob. Majoritním 
vlastníkem společnosti je dánský FIBERTEX 
NONWOVENS A/S, Aalborg.
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VAKSTAV spol. s  r.o. Jablonné n. Orlicí provádí 
stavby vodovodů a kanalizací, práce na vodních 
tocích, opěrné zdi, komunikace, občanské a prů-
myslové stavby. Dále dodává betonovou směs, 
stavební a hutní materiály a spojovací materiál.

VAKSTAV spol. s r.o. Jablonné n. Orlicí zaměstnává 
profese montér vodovodů a kanalizací, zedník, te-
sař, klempíř, zámečník, řidič nákladních automobilů, 
strojník zemních strojů, mistr, stavbyvedoucí.

 montér vodovodů a kanalizací
 strojník zem. strojů
 zedník
 zámečník
 tesař
 klempíř

VAKSTAV spol. s r.o.
Jablonné n. Orlicí
561 65 Jamné nad Orlicí 136
Tel.: 465 649 115
E-mail: vakstav@vakstav.cz
www.vakstav.cz
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Firma obnovila v  roce 1990 třistaletou rodinnou 
tradici. Zabývá se ručním a  strojním vyšívá-
ním. Zhotovuje vyšívané vlajky pro slavnost-
ní a  venkovní použití, nástěnné znaky, stol-
ní vlaječky, nášivky, výšivky a  stuhy včetně 
příslušenství - žerdě, stojany, stožáry. Nabízí 
renovace a repliky starých výšivek. Vyrábí církev-
ní textilní zboží – šité, případně zdobené ruční 
a  strojovou výšivkou – ornáty, štoly, oltářní             
přikrývky, korouhve, baldachýny apod.

103

Velebný & Fam s.r.o.
J. Nygrína 334, 562 01 Ústí nad Orlicí
Ičo: 25960709
Dič: CZ25960709
Tel.: 465 525 012, 603 531 589
E-mail: vysivani@velebny.cz
www.velebny.cz

 administrativní pracovnice
 obsluha vyšívacích automatů
 vyšívačka
 švadlena
 programátor
 grafi k
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Krajská hospodářská komora Pardu-
bického kraje (Khk Pk) je dobrovolným 
sdružením podnikatelů Pardubické-
ho kraje. Hlavním cílem její činnosti 
je podpora podnikání. Svým členům 
a  i  ostatním podnikatelům poskytu-
je informační servis   a  další služby, 
které vyplývají z  jejich požadavků 
a  potřeb. Khk Pk nabízí své služby 
prostřednictvím svých Oblastních 
kanceláří v České Třebové, Chrudimi,                       
Pardubicích a Svitavách.

Ve  všech kancelářích Khk Pk jsou 
poskytovány bezplatné poradenské 
služby a  fungují zde kontaktní mís-
ta systému CzechPoint, která nabízí 
ověřovatelské služby a výstupy z ve-
řejných rejstříků. Dále Khk Pk poskytu-
je ve své pardubické kanceláři služby 
spojené s vývozem zboží, elektronic-
kým mýtným a  poradenství v  rám-
ci regionální sítě Kontaktních míst       
Hospodářské komory ČR.

Jana Lukesová
koordinátor projektových aktivit
Krajská hospodářská komora
Pardubického kraje
kancelář Orlicko
Nádražní 547
560 02 Česká Třebová
tel.: 724 613 928
e-mail: orlicko@khkpce.cz

Lenka Báčová 
koordinátor projektových aktivit
Krajská hospodářská komora
Pardubického kraje
kancelář Svitavy
Wolkerova alej 92/18
568 02 Svitavy 
tel.: 724 613 968
e-mail: svitavy@khkpce.cz

Ing. Roman Sodomka
hlavní manažer projektu
Krajská hospodářská komora
Pardubického kraje
kancelář Pardubice
náměstí Republiky 12
530 02 Pardubice
tel.: 466 658 002
e-mail: sodomka@khkpce.cz

Hana Kaplanová 
koordinátor projektových aktivit
Krajská hospodářská komora
Pardubického kraje
kancelář Chrudim
Široká 29
537 01 Chrudim
tel.: 724 613 926
e-mail: chrudim@khkpce.cz

Bc. Ivana Králová
oblastní manažer projektu
Krajská hospodářská komora
Pardubického kraje
kancelář Pardubice
náměstí Republiky 12
530 02 Pardubice
tel.: 734 416 174
e-mail: kralova@khkpce.cz

Krajská hospodářská komora Pardubického kraje 
náměstí Republiky 12, 530 02 Pardubice

Realizační tým projektu Volba povolání v Pardubickém kraji

Iva Roušarová

Anna Bednářová

bednarova@khkpce.cz
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