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„Nečekejte na motivaci před 
vlastní činností - pusťte se do 
práce a motivace se dostaví!“ 

 
(A. A. Lazarus) 

 
 
 
 
 
 

Vzdělávání našich dětí je nedílnou součástí našeho života. Každý chceme, abychom si 
mohli ve stáří poklepat na rameno a říci ano, vychoval jsem dobrého člověka, který je 
slušný, pracovitý, a nemusím se bát, že na sklonku mého života se o mne nepostará. 
Základním kamenem této věty je dobré vzdělání našich dětí. Po absolvování základní 
školy přijde den, kdy pomáháme svým dětem s rozhodnutím: „Co budu jednou v životě 
dělat?“. Zde se často střetávají ambice rodičů s dětskými sny. Zastavme se v tuto dobu, 
hovořme s dětmi o jejich představách a snažme se jim být nápomocni, jak nejlépe do- 
vedeme. Život, který se po ukončení vzdělávání bude odvíjet, není životem naším, ale 
jejich, a každý správný rodič v této fázi přijímá roli pozorovatele.  V případě volby povolání 
je nutné brát ohledy na zájmy a předpoklady, ale také hodnotit situaci na trhu práce. 

 
Krajská  hospodářská komora Pardubického kraje jako zástupce podnikatelské sféry cítí 
potřebu  mapovat trh práce tak, aby byla nápomocna  při výběru dalšího vzdělávání 
našich dětí. Od listopadu 2009 je realizátorem projektu Volba povolání v Pardubickém 
kraji,  který se zaměřuje na podporu  technických profesí v oblasti vzdělávání a násle- 
dovně na trhu práce. Jednou z aktivit projektu je vznik této publikace, která má přiblížit 
jak vycházejícím  žákům základních  škol, tak i studentům  středních škol, podnikatelské 
prostředí a možnosti uplatnění v jejich regionu. 

 
Ing. Roman Sodomka 

hlavní manažer projektu 
Volba povolání v Pardubickém kraji 
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Jednou z aktivit fáze udržitelnosti tohoto projektu, která začala dne 1. 7. 2012, je i vznik 
této elektronické formy publikace přibližující vycházejícím žákům základních škol  
a studentům středních škol možnosti jejich profesního uplatnění v jednotlivých regionech 
Pardubického kraje. 



 
  

 
 

 
 

 

 
 

2VV s.r.o. 
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Poděbradská 289 
530 09 Pardubice 
Tel.: 466 741 815 
Fax: 466 741 839 
www.2vv.cz 

 

 
 
 

Firma     2VV  je český výrobce vzduchových 
clon,  větracích  a  rekuperačních  jednotek 
a  široké škály vzduchotechnických  výrob- 
ků. Společnost  byla založena v roce  1995 
a její výrobní program se neustále rozrůstá, 
stejně jako její finanční  zázemí.   V současné 
době  firma patří k významným evropským 
výrobcům  díky kvalitním, spolehlivým vý- 
robkům a službám. Aby byla schopna  plnit 
nejvyšší požadavky  zákazníků v celé Evropě, 
zaměstnává tým vysoce kvalifikovaných  od- 
borníků, kteří  využívají špičkové technické 
zázemí a nejmodernějších  výrobních tech- 
nologií. A  tak se zákazníci firem, kteří jsou 
například  z  České  republiky,  Finska, Itálie, 
Francie nebo  Německa mohou  spolehnout 
na to, že dostanou  vždy ty nejlepší výrobky, 
které splňují nejpřísnější evropské standar- 
dy 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 interne- 
tových  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 
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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.



 
 

 
 

 
 

 
 

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

 
 
 

Společnost AWOS  s.r.o. byla založena v roce 
1991. Hlavním oborem  činnosti je zakázko- 
vá výroba průmyslové elektroniky.  Firma je 
ve 100 % vlastnictví českých fyzických  osob, v 
současné době zaměstnává šedesát pracov- 
níků. Společnost 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 
výroby, nepřetržité inovaci vybavení jednot- 
livých provozů a neustálému sledování tren- 
dů  a novinek si firma vybudovala renomé 
spolehlivého, kvalitního a odborně zdatného 
obchodního   partnera  mezi svými českými 
i zahraničními   zákazníky. Dodává elektronické 

  běžná administrativa 
  elektromechanik 
  zkušební technik 
  konstruktér elektro a strojní 

díly pro   stroje   textilního,  potravinářského 
a dřevařského průmyslu, pro strojírenství, 
energetiku,  telekomunikace, dopravní  systé- 
my, zdravotnické  a letecké přístroje a v nepo- 
slední řadě pro výpočetní a speciální techniku. 
 
Nároky na kvalitu všech činností vedly firmu 
k tomu, že vybudovala pod  vedením České 
společnosti  pro  jakost v roce  1999 systém 
řízení kvality   ISO  9001, který je certifikován 
britskou firmou MOODY INTERNATIONAL 
CERTIFICATION       LIMITED.    V   roce  2004 byl 
zaveden environmentální systém podle 
normy ISO 14001.  Tím firma  AWOS s.r.o. ofi- 
ciálně potvrdila svou snahu  vyrábět nejen 
efektivně a kvalitně, ale i  šetrně  k našemu 
životnímu prostředí. 

  technik CNC 
  chemik laborant 
  programátor 
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BV elektronik s.r.o. 
 
 
Sídlo firmy : 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 

 
 
 

Firma  BV elektronik    s.r.o. je ekonomicky stabilní, 
středně velká česká firma bez zahraniční účasti 
s progresivním programem   v oblasti návrhu, 
vývoje a  výroby transformátorů  a  ostatních 
vinutých  dílů pro elektrotechnický  průmysl, za- 
měřená  na trvalé dosahování smluvené úrov- 
ně  jakosti svých výrobků tak,  aby zákazníkovi 
byla splněna jeho očekávání a požadavky  v ob- 
lasti jakosti, ceny a časové dostupnosti výrobků. 

 
  technické a dělnické profese 

v oboru elektrotechnické výroby 

Za 17  let  svého  trvání firma získala velmi 
solidní zkušenosti v oblasti  sériové výroby 
a realizace nových typů výrobků. 
 
V      současné době     firma disponuje 
stabilizovaným kádrem cca 400 zaměstnan- 
ců. Má velmi dobré technické a předvýrobní 
zázemí včetně vlastní údržby a nástrojárny. 

BV elektronik s.r.o.
Sídlo firmy: 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

Firma BV elektronik s.r.o. je ekonomicky sta-
bilní, středně velká česká firma bez zahraniční 
účasti s progresivním programem v oblasti 
návrhu, vývoje a výroby transformátorů a 
ostatních vinutých dílů pro elektrotechnic-
ký průmysl, zaměřená na trvalé dosahování 
smluvené úrovně jakosti svých výrobků tak, 
aby zákazníkovi byla splněna jeho očekávání 
a požadavky v oblasti jakosti, ceny a časové 
dostupnosti výrobků.

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

V současné době firma disponuje stabilizova-
ným kádrem cca 400 zaměstnanců. Má velmi 
dobré technické a předvýrobní zázemí včetně 
vlastní údržby a nástrojárny.
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CS PLASTING, s.r.o. 
Sídlo společnosti: P.O. BOX 12 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Lipová 450 
533 41 Lázně Bohdaneč 
Provozovna: 
Výroba, příjem servisu, 
pronájem svářecích strojů 
areál Semtín - UMA 

533 54 Rybitví 
Tel./fax: 466 822 688 
Mob. telefon: 724 020 907 
E-mail: csplasting@centrum.cz 
www.csplasting.cz 

 
 
 
 

Společnost   CS  PLASTING    byla   založena 
v lednu 2001. Hlavními aktivitami naší firmy 
jsou výroba, prodej a servis svářecích strojů 
na  polyolefinové trubky a  výroba záhybo- 
vých ohybů  pro  kompenzaci  horkovodních 
rozvodů. Postupně  se  náš  program  rozšířil 
o  další podpůrné   prvky pro  pokládku ply- 
novodů, vodovodů,  kanalizace,  rozvodů  ISO 
PLUS,     odvodnění    skládek,teflonování dílů 
apod. Současně je u nás zabezpečen  vedle 

servisní činnosti 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 recertifikaci 
systému řízení  jakosti   ČSN EN ISO 9001.  Naše 
produkce je kromě České republiky  namířena 
do dalších zemí Evropy. 
 
  nástrojář 
  obráběč kovů 
  elektrikář 
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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 

 
 
 
 

Výrobní družstvo CYKLOS       je středně  velká, 
stabilní  firma  se   100 %  českým  kapitá- 
lem. Družstvo bylo  založeno  v roce  1928 
a po celou svou historii se zabývá vývojem 
a výrobou strojů pro konečné zpracování 
papíru. Jsou to  zejména  skládací, děrovací, 
rýhovací a perforovací stroje.   Od jednodu- 
chých  ručních  až po  elektrické s vlastním 
řízením. Tyto    výrobky prodáváme    nejen 
na tuzemském  trhu, ale i  do  celého  světa. 
Pro tuto  výrobu potřebujeme  moderní CNC 
stroje na zpracování plechu, soustruhy, fréz- ky.  
Pro zákazníky  z oblasti kovovýroby  jsme 
schopni nabídnout  kompletní servis od ná- 
vrhu cen, vývoje,  přípravu výroby včetně 

nástrojů, přes výrobu, povrchovou úpravu, až 
po balení a dopravu. Máme vlastní nástrojár- 
nu, práškovou lakovnu i  údržbu.  Samozřej- 
mostí je kvalita a dodržování požadovaných 
termínů.   Pro zajištění kvality máme  zave- 
den systém řízení jakosti dle normy ČSN EN 
ISO    9001:2009. Zaměstnancům    nabízíme 
práci  v  kolektivu zkušených  zaměstnanců, 
motivační systém odměňování  a zaměst- 
nanecké  benefity      jako například vlastní 
stravování,  čerpací stanici pohonných  hmot 
a týden dovolené navíc.  Podrobnější a aktu- 
ální informace o dění v naší firmě získáte na 
internetových stránkách www.cyklos.cz 

 
 
 

  zámečník 
  seřizovač a operátor CNC strojů 
  technolog 

  nástrojář 
  konstruktér 
  montážní dělník 
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www.cez.cz 

 

 
 
 

Skupina  ČEZ    zaujímá  v  ČR    nejvýznam- 
nější    místo    v    oblasti    výroby,  obcho- du,    
rozvodu    elektřiny   a    tepla.    Záro- veň   
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  in- 
tegrovaných společností a zhruba dalších 
dvacet   firem. Pracovní  příležitosti  nabízí 

nejen  na  území  celé  ČR  –  v elektrárnách, 
ve   společnostech    pro   distribuci,  měření 
a prodej elektřiny, ale kariéra může být rozví- 
jena i v zahraničních  společnostech. Hlavním 
strategickým cílem je se stát jedničkou na tr- 
zích s elektřinou ve střední a jihovýchodní 
Evropě. Velký   důraz klade na  snahu  o  bu- 
dování  takové  firemní  kultury, která je za- 
ložena na dobrých  vztazích mezi vedením 
a  zaměstnanci  a  zároveň účinně  motivuje 
zaměstnance k plnění náročných úkolů. 

 
  provozní elektrikář 
  technolog provozu 
  operátor sekundárního okruhu 
  operátor bloku 
  vodohospodář 
  úpravař vody 
  specialista přípravy investičních projektů 
  specialista realizace invetičních projektů 
  specialista rozvoje investičních projektů 

  specialista rozvoje distribuční soustavy 
  technik poskytování sítí 
  technik rozvoje distribuční soustavy 
  technik řízení distribučních sítí 
  dispečer distribučních sítí 
  rozvodný 
  elektromontér 
  elektromechanik 
  montér měření 
  dispečer obchodního dispečinku 

Skupina ČEZ zaujímá v ČR nejvýznamnější 
místo v oblasti výroby, obchodu, rozvodu elek-
třiny 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 integro-
vaných společností a zhruba dalších dvacet fi-
rem. Pracovní příležitosti nabízí nejen na úze-
mí celé ČR – v elektrárnách, ve společnostech 

pro distribuci, měření a prodej elektřiny, ale 
kariéra může být rozví- jena i v zahraničních 
společnostech. Hlavním strategickým cílem 
je se stát jedničkou na trzích s elektřinou ve 
střední a jihovýchodní Evropě. Velký důraz 
klade na snahu o budování takové firemní 
kultury, která je založena na dobrých vztazích 
mezi vedením a zaměstnanci a zároveň účin-
ně motivuje zaměstnance k plnění náročných 
úkolů.
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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 

 
 
 
 

EKOPANELY          CZ s.r.o. vyrábí ekologické 
panely,  které  se  využívají především  k vý- 
stavbě nízkoenergetických i  pasivních rodin- 
ných domů.  Dále k výstavbě i   rekonstrukci 
půdních  prostor, příček, 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 ekologic- 
ký stavební  výrobek vhodný  pro  výstavbu 
nízkoenergetických  a pasivních dřevostaveb. 
Společnost také vyvíjí a dodává kompletní 
výrobní technologii  pro  jednotlivé zájemce 
z koutů celého světa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  elektrikář 
  elektrotechnik 
  operátor výrobní linky 
  zámečník 
  obraběč 
  svářeč 
  technolog 
  obchodník 
  projektant 
  konstruktér 

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.

EKOPANELY CZ s.r.o. vyrábí ekologické 
panely, které se využívají především k výstav-
bě nízkoenergetických i pasivních rodinných 
domů. Dále k výstavbě i rekonstrukci půdních 
prostor, příček, vestaveb do hal atd. Základním 
výrobním materiálem je pšeničná sláma, která 
se lisuje na unikátním výrobním zařízení. Čes-

ká stavební akademie Praha udělila společnos-
ti Zlatou cenu za ekologický stavební výrobek 
vhodný pro výstavbu nízkoenergetických a 
pasivních dřevostaveb. Společnost také vyvíjí 
a dodává kompletní výrobní technologii pro 
jednotlivé zájemce z koutů celého světa.
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ELDIS Pardubice, s.r.o. 
 
Dělnická 469 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

53003 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 

 
 
 
 

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  radiolokačním  oboru   komplexní  řeše- 
ní potřeb   a přání zákazníků. Zkušený tým 
specialistů   provádí    analýz y   problémů , 

realizační studie, řízení projektů, vývoj 
obvodů  a programového   vybavení, elek- 
trické 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  elektromechanik 
  programátor a obráběč CNC strojů 
  konstruktér elektro a strojní 
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v červenci roku 1991 se záměrem zajistit kom- 
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Hlavní aktivity firmy ELDIS Pardubice jsou 
v oblasti vývoje a výroby radarové techniky a 
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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 

 
 
 
 

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 více než  60  tisíc 
domácností, dále pak několik stovek 
odběratelských subjektů z kategorie 
průmyslových  objektů,  správních, 
obchodních, sportovních, zdravotnických a 
kulturních zařízení. 

 
  zaměstnanci nepřetržitého 

provozu v oboru elektrotechnickém, 
strojním a chemickém 

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 požadavky platné  legislativy 
na minimalizaci  dopadů  průmyslové činnosti 
na životní prostředí. 
V  rámci svého firemního  dárcovství se spo- 
lečnost  ve výše uvedeném   regionu  zamě- 
řuje na podporu   charitativních a sociálních 
projektů, zdravotnictví,  kultury a na podporu 
školství, dětí a mládeže. 
 
EOP je součástí Energetického a průmyslového 
holdingu. 
 
  zaměstnanci s vysokoškolským 

vzděláním zejména z oborů 
energetických a ekonomických 

Společnost Elektrárny Opatovice, a.s. (EOP) 
je jedním z předních dodavatelů energií v Čes-
ké 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 více než 60 tisíc do-
mácností, dále pak několik stovek odběra-
telských 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 požadavky platné legislativy 
na minimalizaci dopadů průmyslové činnosti 
na životní prostředí.
V rámci svého firemního dárcovství se spo- 
lečnost ve výše uvedeném regionu zamě- řuje 
na podporu charitativních a sociálních projek-
tů, zdravotnictví, kultury a na podporu škol-
ství, dětí a mládeže.

EOP je součástí Energetického a průmyslové-
ho holdingu.
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535 01 Přelouč 
Tel.: 466 736 611 
Fax: 466 953 355 
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www.elmet.cz 

 

 
 
 

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    firma  svůj  výrobní 
program, kterým je v současné  době  především 
výroba zesilovačů pro mobilní použití, včetně pří- 
slušenství pro kompletní ozvučení autobusů,  dále 
výroba výkonových  zesilovačů značky ELSOUND®, 
informačních panelů, zdrojů napětí, multimediální 
zobrazovací techniky značky ELVISION®.    Zajišťuje- 
me 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 firma zaměřena především 
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  administrativa 
  nákupčí 
  technolog elektronik 
  elektromechanik 
  konstruktér elektro 
  kontrolor výroby elektro 
  programátor CNC strojů 
  seřizovač  CNC strojů 
 technolog kovovýroby 
 kontrolor kovovýroby 
  strojní zámečník, zámečník 
  obráběč kovů (na CNC) 
  nástrojář 
  frézař 
  vývojáři, konstruktéři 
  programátor 

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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www.foxconn.cz Specialista zakázkové výroby v oblasti IT 

 

 
 
 

Kdo jsme? 
Jsme   Foxconn  CZ s.r.o.,  česká   pobočka 
mezinárodní  společnosti  Hon  Hai. Zabý- 
váme  se  produkcí  spotřební   elektroniky 
a součástek pro komunikační a elektronic- 
ká zařízení.  Našimi zákazníky  jsou renomo- 
vané  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. nejvý- 
znamnější firmou 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. 

 

  nákupčí 
  logistik 
  inženýr (procesní, výrobní, 

testovací, kvality) 
  technik (procesní, výrobní, 

testovací, kvality) 
  obsluha strojního zařízení 
  montážní dělník 

Co nabízíme? 
STUDENTŮM  nabízíme možnost  absolvování 
odborné  studijní praxe/stáže  v naší společ- 
nosti   a   spolupráci  při  vypracování závě- 
rečných   kvalifikačních prací  (bakalářských, 
diplomových a disertačních). 
ABSOLVENTŮM  nabízíme zaučení a zajímavou 
práci v dynamickém mezinárodním prostře- 
dí s perspektivou profesního a kariérního růs- 
tu, odpovídající finanční 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,   ekono- 
miku a management,  s komunikativní  znalostí 
anglického 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. 
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troniky a IT vybavení.• Jako sociálně odpovědný 
zaměstnavatel jsme členem Electronic Industry 
Citizenship Coalition, jejímž cílem je zlepšovat 
pracovní podmínky, bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci a pečovat o životní prostředí.• V Par-
dubicích 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 exporté-
rem v ČR a největším zaměstnavatelem  v Par-
dubickém kraji. • V roce 2012 jsme byli oceněni 
jako nejlepší zaměstnavatel 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 absolven-
ti technických oborů (IT, elektro, strojírenství, 
kvalita), ale i absolventi oborů zaměřených na 
logistiku, nákup, plánování, účetnictví a finance, 
s komunikativní znalostí anglického jazyka, dob-
rou znalostí práce na PC a aktivním přístupem 
k práci.

Těšíme se na spolupráci s Vámi!
Denně aktualizujeme nabídku volných pracov-
ních míst na www.foxconn.cz, v sekci Kariéra.

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

Společnost FLÍDR s.r.o. již patnáct let nabízí 
pracovní uplatnění ve  strojírenské výrobě. 
Působí úspěšně na českém a mezinárodním 
trhu automobilového, strojírenského, země-
dělského, potravinářského a  elektrotechnic-
kého průmyslu. Ve spolupráci se společností 
Flídr plast s.r.o. realizuje významné projek-
ty pro zákazníky jak v  oblasti kovovýroby, 
tak i  vstřikování termoplastů a  elastomerů.        
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
     mechanik seřizovač CNC strojů,
     obráběč kovů
  pracovníci se středoškolským
     a vysokoškolským vzděláním
     technického směru

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
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Působí úspěšně na českém a mezinárodním 
trhu automobilového, strojírenského, země-
dělského, potravinářského a  elektrotechnic-
kého průmyslu. Ve spolupráci se společností 
Flídr plast s.r.o. realizuje významné projek-
ty pro zákazníky jak v  oblasti kovovýroby, 
tak i  vstřikování termoplastů a  elastomerů.        
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
     mechanik seřizovač CNC strojů,
     obráběč kovů
  pracovníci se středoškolským
     a vysokoškolským vzděláním
     technického směru

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
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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 

 
 
 
 

Firma Gabriel-Chemie se  již  od  roku 1969 
specializuje na barvení a zušlechťování plas- 
tů a dnes patří k předním výrobcům master- 
batchů   v Evropě.  Gabriel-Chemie Bohemia 
s.r.o. byla v r. 1997 založena jako jeden z nej- 
mladších členů mezinárodního koncernu 
Gabriel-Chemie Group.  Mateřská firma Ga- 
briel-Chemie Ges.m.b.H. sídlí v Gumpoldskir- 
chenu   nedaleko  Vídně.  Další dceřiné  firmy 
jsou  v  Německu, Velké   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  stabili- 
zátory,  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, flexibilní 
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 stří- 
kačky 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 po- 
lymerů, fólie a sítě pro stavební průmysl, poly- 
merní pěny, trubky, telekomunikační kabely… 
 
Inovace   a   výzkum  jsou   směřovány   do 
vývoje biopolymerů, antimikrobiálních mas- 
terbatchů, oxo-biodegradabilních master- 
batchů, oxygen  scavenger, PET,    řešení  pro 
popisování laserem, PPSYS - systémů pro 
stadionové sedačky, nano-technologií… 
 
Společnost    je    držitelem   certifikátů   dle 
norem ISO 9001 a ISO 14000 

 
  laborant 
  kolorista 
  aplikační technolog 
  obsluha extruderů 
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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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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 firma Gabriel-Chemie 
Ges.m.b.H. sídlí v Gumpoldskirchenu nedale-
ko Vídně. Další dceřiné firmy jsou v Německu, 
Velké Británii, Maďarsku, Francii, Rumunsku, 
Rusku, Švýcarsku a Polsku. Obchodní zastou-
pení má Gabriel-Chemie prakticky po celém 
světě.

Sortiment našich výrobků: barevné koncentrá-
ty, aditivní koncentráty (UV stabilizátory, anti-
statika, antioxidanty, nadouvadla, zpěňovadla, 
retardéry hoření), kombinované koncentráty, 
koncentráty se speciálním efektem (perleť, po-
pis laserem).

Hlavní oblasti použití našich produktů:

obaly na potraviny: nápojové obaly, flexibilní 
obaly, vícevrstvé fólie, desky, nádoby, kanyst-
ry, síťky, tašky, lahve a uzávěry …
obaly na kosmetiku a pro medicínu:
dekorativní obaly na kosmetiku, kelímky, 
dávkovače, dózy, tuby, uzávěry, injekční stří- 
kačky 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 zeměděl-
ských fólií, aditiva pro zpěňování po- lymerů, 
fólie a sítě pro stavební průmysl, poly- merní 
pěny, trubky, telekomunikační kabely…

Inovace a výzkum jsou směřovány do vývoje 
biopolymerů, antimikrobiálních masterbatchů, 
oxo-biodegradabilních masterbatchů, oxygen 
scavenger, PET, řešení pro popisování laserem, 
PPSYS - systémů pro stadionové sedačky, na-
no-technologií…

Společnost je držitelem certifikátů 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
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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 

 
 
 
 

Společnost   se  zaměřuje   na  tři  základní 
oblasti činností: 
1. Výrobní  linky a jednoúčelové stroje – vývoj, 
výroba a dodání zařízení.  Vyvíjíme a dodává- 
me automatické výrobní linky a zařízení ( jed- 
noúčelové stroje) navržené podle potřeb  zá- 
kazníka. Se zákazníky úzce  spolupracujeme 
od  první přípravné  fáze návrhu  vhodných 
technologií, podílíme se na zkoušk ách a do- 
poručujeme   vhodná   řešení. Při   zpracování 
poptávek  nalézáme  ekonomicky nejvýhod- 
nější varianty. Řešíme jak celé montážní linky, 
technicky a  technologicky náročné   jedno- 
účelové  stroje, tak i    jednoduché   montážní 
testovací přípravky a svařovací přípravky. 

 
2. Konstrukční kancelář. Při úzké spolupráci se 
zákazníkem se podílíme na vývoji nových vý- 
robků. Pomáháme navýšit potřebné vývojové 

a  konstrukční kapacity k zvládnutí i    velmi 
rozsáhlých  úkolů. Naším cílem je poskytnout 
zákazníkovi komplexní  služby  konstrukční 
kanceláře v oblasti vývoje nového  výrobku 
a maximálně vyhovět jeho potřebám   (mar- 
ketingové studie, vývoj,   spolupráce  s desig- 
nérem, výroba a testování prototypu, příprava 
a zavádění výroby). 
 
3. Prodej vlastních produktů. Podavače dílů, 
dopravníkové  systémy, lisy,    nýtovací  stroje, 
kontrola těsnosti.  Při   návrhu  výrobních linek 
jsme vyřešili uzly, které jsou použitelné buď sa- 
mostatně, nebo  jako součást v různých zaříze- 
ních. Jejich dalším  vývojem  jsme získali řady no- 
vých produktů, které se snažíme dále rozšiřovat. 
Dodáváme buď standardní provedení, nebo 
speciální provedení dle potřeby zákazníka. 

 
 
 
 

  konstruktér 
  elektrotechnik 
  obsluha CNC strojů 
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nické účely. Je dodavatelem pro automobi-
lový průmysl, stavebnictví, průmyslovou 

zaměstnává přibližně 255 osob. Majoritním 
vlastníkem společnosti je dánský FIBERTEX 
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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-
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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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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 

 
 
 
 

Společnost JTEKT  Automotive Czech Pardubice 
s.r.o.se  specializuje na výrobu přesných  me- 
chanických dílů do převodovek osobních 
automobilů a součástí pro řízení automobilů. 

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

V  současné době  je naším hlavním 
zákazníkem přední   globální  výrobce  auto- 
mobilů společnost Toyota. Mezi  další význam- 
né  zákazníky  se  řadí automobilky Mercedes- 
Benz,  BMW, Peugeot, Citroen, Renault a Nissan. 
 
Naši výrobu  neustále   rozšiřujeme, a   to 
především  v  oblasti  součástí  pro  řízení 
auto mobilů. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  obráběč kovů 
  strojní zámečník 
  seřizovač  CNC obráběcích strojů 
  technolog 
  slévač 
  technolog tlakového lití hliníku 
  seřizovač slévárenských linek 
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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 

 
 
 
 

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 pracovníků. Zárukou kvality  jsou cer- 
tifikace dle ISO/TS  16949 a ISO  14001, které 
firma získala v devadesátých letech. Hlavním 
předmětem   činnosti je montáž  a  komple- 
tace  sestav, podsestav  zámků a  centrálního 
zamykání do  automobilů. Denně  je zde  vy- 
robeno   přibližně 100 000 kusů zámkových 
systémů. Koncern Kiekert je největším světo- 
vým 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,  dovednos- 
tí práce na PC,  orientací v technické oblasti 
a aktivním přístupem k práci. 
 
Vzhledem   k zaměření firmy 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 



 
 

 
 

 
 

 
 

KYB Manufacturing Czech s.r.o. 

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

 
 
 

Jsme  výrobním závodem  Japonské  společ- 
nosti 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 evrop- 
ského automobilového trhu a zrychlení reakce 
na potřeby našich zákazníků. 

 
Mezi naše   hlavní  zákazníky patří  kolínsk á 
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. 

 
 
 
 

  obráběč kovů 
  strojní zámečník 

  seřizovač  CNC obráběcích strojů 
  lakýrník 
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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 

 

 
 
 

LABSKÁ,   strojní a stavební  společnost  s.r.o. 
Pardubice provádí generální dodávky vodo- 
hospodářských a pozemních  staveb. Dále 
provádí   výrobu  ocelových   konstrukcí pro 
tuzemský i     zahraniční trh. Provozuje lodní 
dopravu, nákladní dopravu, servis náklad- 
ních  automobilů. Středisko mechanizace  je 
vybaveno pro veškeré zemní práce. Středisko 
truhláři provádí montáž sádrokartonů a vyrá- 
bí práce na zakázku. Firma zaměstnává více 
jak 150 pracovníků. 
Vlastní veškeré  vybavení  pro   hlavní  stavební 
výrobu   ( jeřáby,    zemní   stroje,   míchačky, 
vrátky, nákladní dopravu   vč. tahačů). Je 
vlastníkem samostatného   areálu ve kterém 
jsou umístěny dílny PSV  (truhlárna, zámeč- 

nické  dílny,   sk lady,   autoopravna,   doprava 
a stavební dvůr) vybavené potřebným stroj- 
ním vybavením, které dává záruku k zabez- 
pečení   vešker ých prací  profesí  PSV.    Tyto 
provozy  zajišťují dostatečné zázemí  pro 
provádění jednotlivých zakázek. 
Firma je na svoji činnost držitelem Certifikátu 
systému řízení jakosti dle ČSN  EN ISO 90001, 
vydaného společností Český lodní a průmys- 
lový registr v roce 2002 a Certifikátem 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 

Přehled pracovních pozic Svitavsko 3

 údržbáři
 elektrikáři
 obsluhy výrobních linek
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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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Společnost   Multi-VA C    spol.  s  r.o. je  ryze 
českou  firmou s  20ti letou  historií. Spo- 
lečnost započala svoji činnost v roce 1992 
jako  prodejce  ohebných      vzduchotech - 
nických  hadic,   potrubí    a   příslušenství. 
V  roce 2008 rozšířila  firma Multi-VAC  svoji 
prodejní  síť     i    na  Slovenskou republiku 
prostřednictvím firmy    Multi-VAC    SK. Spo - 
lečnost Multi- VAC  úzce spolupracuje s vý- 
robní 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 přizpůsobuje měnícím se tren- 
dům trhu. Zboží zahrnuté v sortimentu spo- 
lečnosti pochází od  renomovaných  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 benefit y 
 
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 

Společnost Multi-VAC spol. s r.o. je ryze 
českou firmou s 20ti letou historií. Společnost 
započala svoji činnost v roce 1992 jako prodej-
ce ohebných vzduchotechnických hadic, potru-
bí a příslušenství. V roce 2008 rozšířila firma 
Multi-VAC svoji prodejní síť i na Slovenskou 
republiku prostřednictvím firmy 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 sor-
timentem většinu požadavků zákazníků a ne-
ustále se přizpůsobuje měnícím se trendům 
trhu. Zboží zahrnuté v sortimentu společnosti 
pochází od renomovaných výrobců z Evropy  
a dalších částí světa, nejvíce jsou ovšem prefe-
rovaní 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 benefit y

Studentům nabízíme:
• možnost konzultace bakalářských diplomo-
vých a jiných závěrečných prací
• praxe a stáže
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Holandská 34 
533 01 Pardubice 
Tel.: 467 002 111 
Fax: 467 002 257 
E-mail: sales.cz@nedcon.com 
www.nedcon.com 

 
 
 
 

Nedcon je výrobcem a dodavatelem 
regálových systémů pro velkosklady  a dis- 
tribuční centra  a ve svém oboru  zaujímá 
vůdčí postavení na evropském trhu. 

 
Nedcon Bohemia, s.r.o. je dceřiná společnost 
holandské firmy Nedcon Group a v Pardubi- 
cích úspěšně  působí od  roku 1994. Výrobní 
závod v Pardubicích, jehož plocha činí téměř 
21.000 m2    a zaměstnává  více než 220 lidí, 
nabízí široké uplatnění  zejména  technickým 
profesím, nadstandardní   pracovní  podmín- 
ky,    perspektivu  a  jistotu, kterou  garantuje 
finančně silná zahraniční společnost. 

Výrobní program   firmy  Nedcon    zahrnuje 
nejen  standardní  regálové systémy, jako jsou 
paletové    regály,   policové   regály,   systémy 
plošin atd., ale také specifické  konstrukce vy- 
ráběné  na zakázku pro automatizované  skla- 
dování. Inovace, vědecký a praktický výzkum, 
použití  certifikovaných ocelí, vysoká kvalita 
povrchové úpravy aplikací epoxidového práš- 
ku, důraz na  bezpečnost   a pečlivě vybrané 
komponenty, to   vše  je  charakteristické pro 
regálové systémy společnosti Nedcon. 
 
Mezi spokojené zákazníky  Nedconu se řadí 
největší světové a tuzemské společnosti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  absolventi technických škol 
a učilišť 

  obsluha profilových linek 

Nedcon je výrobcem a dodavatelem regálo-
vých systémů pro velkosklady a distribuční 
centra a ve svém oboru zaujímá vůdčí postave-
ní na evropském trhu. 

Nedcon Bohemia, s.r.o. je dceřiná společnost 
holandské firmy Nedcon Group a v Pardubi-
cích úspěšně působí od roku 1994. Výrobní 
závod v Pardubicích, jehož plocha činí téměř 
21.000 m2 a zaměstnává více než 220 lidí, 
nabízí široké uplatnění zejména technickým 
profesím, nadstandardní pracovní podmínky, 
perspektivu a jistotu, kterou garantuje finančně 
silná zahraniční společnost.

Výrobní program firmy Nedcon zahrnuje 
nejen standardní regálové systémy, jako jsou 
paletové regály, policové regály, systémy 
plošin atd., ale také specifické konstrukce vy- 
ráběné na zakázku pro automatizované skla- 
dování. Inovace, vědecký a praktický výzkum,
použití certifikovaných ocelí, vysoká kvalita 
povrchové úpravy aplikací epoxidového práš-
ku, důraz na bezpečnost a pečlivě vybrané 
komponenty, to vše je charakteristické pro 
regálové systémy společnosti Nedcon. 

Mezi spokojené zákazníky Nedconu se řadí 
největší světové a tuzemské společnosti.
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nejen  standardní  regálové systémy, jako jsou 
paletové    regály,   policové   regály,   systémy 
plošin atd., ale také specifické  konstrukce vy- 
ráběné  na zakázku pro automatizované  skla- 
dování. Inovace, vědecký a praktický výzkum, 
použití  certifikovaných ocelí, vysoká kvalita 
povrchové úpravy aplikací epoxidového práš- 
ku, důraz na  bezpečnost   a pečlivě vybrané 
komponenty, to   vše  je  charakteristické pro 
regálové systémy společnosti Nedcon. 
 
Mezi spokojené zákazníky  Nedconu se řadí 
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  absolventi technických škol 
a učilišť 

  obsluha profilových linek 

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.

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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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.retez y-posamo.cz 

 
 
 
 

Řetězy,  ocelová  lana, řetízky a  další bohatý 
sortiment  výrobků začala společnost   PÖSA- 
MO – Řetězárna, spol. s r.o.  vyrábět v Holi- 
cích  roku  1993. Know-how  jsme  převzali 
od německé  zak ladatelské  společnosti Pötz 
und  Sand GmbH und  Co.KG,  která vyrábí 
řetěz y již od roku 1876. Díky dlouholeté tra- 
dici prohlašujeme, že řetěz y a lana od  nás 
patří ke špici v oboru. 

 
Jen  u  nás si můžete  vybrat ze široké škály 
sortimentu – speciální řetěz y, 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,    dodáva- 
jícím   kvalitní  řetěz y    v    krátkých   termí- 
nech. Směřujeme k tomu, abyste 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  nástrojář 
  strojní zámečník 
  mechanik strojů a zařízení 

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 
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PROKOP INVEST, a.s. 
 
Dělnická 35 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

533 01 Pardubice, Česká Republika 
Tel.: 466  655  300 
Fax: 466 655 301 
GSM:  724 995 248 
E-mail: prokop@prokop.cz 
www.prokop.cz 

 
 
 
 

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   kafilérií,  obil- 
ních sil, krmiváren, strojů a zařízení pro chemický 
a  potravinářský  průmysl a  zařízení na  komplexní 
řešení zpracování výpalků z výroby bioetanolu. Té- 
měř 80% výroby směřuje na zahraniční trhy,  jako 
například do   Ukrajiny, Kazachstánu,  Mongolska, 
Belgie, Běloruska,  Egypta, Rumunska, Slovenska, 
Slovinska,  Sudánu, Maďarska,  Polska,  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   143 letou 
tradici od svého založení.   V roce 1870 založil Josef 
Prokop v Pardubicích malou  strojírnu a slévárnu, 
ve které se postupem  času začaly vyrábět zeměděl- 
ské stroje jako žentoury, mlátičky, pluhy nebo  secí 
stroje.  Novodobá  historie firmy 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  pouze 
její výrobky nebo  počet  zákazníků,  ale i  její sou- 
stavné působení   na  odbornou   a širokou veřej- 
nost, které přispívají  k tvorbě dobrého jména naší 
firmy. Jedním  z hlavních úkolů marketingového 
zaměření firmy je také účast na několika význam- 
ných veletrzích v zahraničí i v tuzemsku. Tradičně 
se naše firma účastní  již několik   let po sobě svojí 
expozicí na světových mlynářských konferencích, 
kter ých se zúčastňuje každoročně cca 800 mlyná- 
řů z celého světa. Tato setkání mlynářů nám veli- 
ce pomáhají nejen stále udržovat vazby a dobrý 
vztah s obchodními  partnery, ale zároveň nabízí 
možnost prezentovat nové str oje. 

 
  konstruktér 

(tvorba výrobní dokumentace) 
  obráběč kovů (soustružník, frézař) 
  svářeč v ochranné atmosféře CO2 
  svářeč tlakových zařízení 
  svářeč hliníku a nerezu 
  strojní zámečník 
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TRADICE, která zavazuje 
Společnost PROKOP INVEST, a.s. navazuje na více 
jak stočtyřicetiletou tradici strojírenské výroby obil-
ních mlýnů v Pardubicích. V současné době je vý-
robní program rozšířen o výrobu kafilérií, obilních 
sil, krmiváren, strojů a zařízení pro chemický a po-
travinářský průmysl a zařízení na komplexní řešení 
zpracování výpalků z výroby bioetanolu. Téměř 80% 
výroby směřuje na zahraniční trhy, jako například do 
Ukrajiny, Kazachstánu, Mongolska, Belgie, Bělorus-
ka, Egypta, Rumunska, Slovenska, Slovinska, Sudá-
nu, Maďarska, Polska, Holandska, Chorvatska a Nor-
ska. Výrobky dodávané pod značkou PROKOP jsou 
známé i u odběratelů na jihoamerickém kontinentě.

Mlynářská tradice
V letošním roce společnost oslavuje již 144 letou 
tradici od svého založení. V roce 1870 založil Josef 
Prokop v Pardubicích malou strojírnu a slévárnu, ve 
které se postupem času začaly vyrábět zemědělské 
stroje jako žentoury, mlátičky, pluhy nebo secí stro-
je. Novodobá historie firmy 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 současné době 
realizuje několik velice významných zahraničních 
zakázek do Belgie, Běloruska, Chorvatska, Kaza-
chstánu, Maďarska, Německa, Rumunska a Ukra-
jiny. Ukazatelem úspěšnosti a vyspělosti moderní 
společnosti nejsou pouze její výrobky nebo počet 
zákazníků, ale i její soustavné působení na odbornou  
a širokou veřejnost, které přispívají k tvorbě dobrého 
jména naší firmy. Jedním z hlavních úkolů marke-
tingového zaměření firmy je také účast na několika 
významných veletrzích v zahraničí i v tuzemsku. 
Tradičně se naše firma účastní již několik let po sobě 
svojí expozicí na světových mlynářských konferen-
cích, kterých se zúčastňuje každoročně cca 800 mly-
nářů z celého světa. Tato setkání mlynářů nám velice 
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PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
533 01 Pardubice, Česká Republika 
Tel.: 466 655 300
Fax: 466 655 301
GSM: 724 995 248
E-mail: prokop@prokop.cz 
www.prokop.cz
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Tel: 466 710 511 
E-mail: ronal@ronal.cz 
w17.personalistika@ronal.cz 
http://alu-kola.ronal.cz/ 
www.ronal.ch 

 
 
 
 

Společnost Ronal byla založena v roce 1969, 
patří  k průkopníkům  v  oblasti  výroby kol 
z lehkých kovů, a nyní představuje absolut- 
ní  světovou   špičku. Blízkost požadavkům 
zákazníka,  marketing, know-how při výrobě 
nástrojů a produktů, jakož  i filozofie   Full-Servi- 
ce, 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@ronalgroup.com 
W17_Personalistika@ronalgroup.com
www.ronalgroup.com

Společnost RONAL byla založena v roce 
1969 a patřila tehdy k průkopníkům na světo-
vém trhu v oblasti  výroby kol z lehkých kovů. 
Nyní představuje absolutní světovou špič-
ku. Přestože působíme po celém světě, jsme 
pro naše zákazníky lokálním dodavatelem. 
V České republice působí tato společnost od 
počátku 90-tých let, kdy začala výroba litých 

kol ve výrobním závodě v Jičíně a od roku 
2006 i v Pardubicích. Společnosti  koncernu 
RONAL GROUP nabízí pracovní příležitost 
více než 5 500 zaměstnancům nejen v Evro-
pě. Moderní a otevřený styl řízení společnosti 
je naším krédem. 
Pracovní uplatnění u nás najdou motivovaní 
zájemci s aktivním přístupem k práci.
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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.

elektrikář - elektronik
obráběč kovů
strojní zámečník
seřizovač CNC strojů

slévač Al
technolog slévárny – nízkotlaké lití
pracovník údržby licích forem
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 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

Společnost FLÍDR s.r.o. již patnáct let nabízí 
pracovní uplatnění ve  strojírenské výrobě. 
Působí úspěšně na českém a mezinárodním 
trhu automobilového, strojírenského, země-
dělského, potravinářského a  elektrotechnic-
kého průmyslu. Ve spolupráci se společností 
Flídr plast s.r.o. realizuje významné projek-
ty pro zákazníky jak v  oblasti kovovýroby, 
tak i  vstřikování termoplastů a  elastomerů.        
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
     mechanik seřizovač CNC strojů,
     obráběč kovů
  pracovníci se středoškolským
     a vysokoškolským vzděláním
     technického směru

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
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Služby města Pardubic a.s., SmP-Odpady a.s. 
 

Služby města Pardubic a.s. 
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 

 
 
 
 

Obchodní společnost  Služby  města  Pardubic 
a.s. je zcela v majetku města  Pardubic a její 
činnosti jsou prováděny v souladu s jeho zá- 
měry. Společnost  vlastní dceřinou společnost 
SmP – Odpady a.s. 

 
Služby, které poskytuje městu a jeho občanům 
jsou postarat se o čistotu města a včas odstra- 
nit  nepříznivé  následky zimy,   svoz  odpadu 
a osvětlení města. Dále podniká v oblasti rekla- 
my, údržby zeleně 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 měs- 
to, městské obvody a ostatní obchodní  sub- 
jekty další zakázky o které se uchází ve výbě- 
rových řízeních. Jsou to  například výstavby 
nových souborů veřejného osvětlení, opravy 
vozovek či chodníků, údržba  trávníků a ošet- 
řování stromů  a  keřů, mobilní sběr  nebez- 
pečné   složky komunálního  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. 

 
 
 
 
 
 
  elektromontér 
  řidič 
  zahradník 
  zámečník 
  zemědělský dělník 
  dělník svozu odpadu 
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STROJON spol. s r. o. 
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Dělnická 535 
533 01 Pardubice 
Tel.: 466 053 043 
Fax: 466 053 040 
E-mail: strojon@strojon.cz 
www.strojon.cz 

 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

  konstruktér 
(tvorba výrobní dokumentace) 

  nákupčí (technické materiály) 
  účetní 
  technolog 
  zámečník (práce s uklíkovou 

a nerezovou ocelí) 
  svářeč (MIG/MAG, ATP, TIG) 
  kovoobráběč (NC a CNC frézky, 

vrtačky, soustruhy, karusel) 



 
  

 
 

 
 

 
 

 

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

 
 
 
 

Jsme   předním    evropským   výrobcem 
kvalifikované  chemie s více než devadesá- 
tiletou tradicí. V našem areálu o rozloze 4,4 km2 

zaměstnáváme cca 1800 zaměstnanců, z toho 
více než 200 v dceřiné 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 pěti strategických 
výrobně-obchodních jednotek:    Organická 
chemie, Nitrocelulóza, Pigmenty a barviva, Ener- 
getika (vlastní energetická distribuční soustava) 
a SBU SemtinZone. Produkce je zaměřena z 
jedné čtvrtiny 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 dlou- 
holetou 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 
potřeby ze strany firmy nebo  s ohledem  na 
přání a požadavky studentů. 
 
Pro absolventy  středních odborných a vysokých 
škol  každoročně připravujeme   atraktivní Trainee 
program. 
 
 
 
 
 
 
 
  operátor výroby 
  dělnické a technické 

pozice v oboru chemické výroby 

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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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 

 
 
 
 

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  vozidel tuzemských  i    zahraničních 
značek včetně oprav autobusů. Pro servisní a opra- 
vářské práce jsou využívány nejnovější měřící a di- 
gitální přístroje a technologická vybavení. Součástí 
běžných oprav vozidel a agregátů  je i  řada speci- 
álních prací, kterou zajišťují  průběžně  zaškolovaní 
servisní pracovníci. 
Součástí  opravárenských  činností  je  rychloser vis 
pro osobní a dodávková vozidla a pneuservis. 
Částí výrobního programu  jsou speciální nástavby 
hákových kontejnerových  nosičů, montáže   hyd- 
raulických ruk a montáže  a  servis hydraulických 
zvedacích plošin. 

V   oblasti výroby firma zaujala jedno  z předních 
míst v tuzemsku jako výrobce široké řady speciál- 
ních klanicových návěsů TOM  pro přepravu dřeva. 
V  této  souvislosti se společnost  zúčastnila mnoha 
mezinárodních  výstav pořádaných  v ČR,  kde zís- 
kala 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 
hydraulických 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 
realizované ve svých prodejnách a pro zajištění své 
výrobní opravárenské činnosti. 
Hlavním cílem společnosti je poskytovat komplexní 
služby směřující ke spokojenosti zákazníků. 
Společnost je certifikována ČNS EN ISO 9001:2001. 

 
  automechanik 
  autoelektrikář – diagnostik 
  autoklempíř 

  svářeč 
  strojní zámečník 

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 za-
měřením na opravy nákladních, užitkových, a pří-
pojných vozidel tuzemských i zahraničních značek 
včetně oprav autobusů. Pro servisní a opravářské 
práce jsou využívány nejnovější měřící a digitální 
přístroje a technologická vybavení. Součástí běž-
ných oprav vozidel a agregátů je i řada speciálních 
prací, kterou zajišťují průběžně zaškolovaní servis-
ní pracovníci.
Součástí opravárenských činností je rychloser vis 
pro osobní a dodávková vozidla a pneuservis.
Částí výrobního programu jsou speciální nástavby 
hákových kontejnerových nosičů, montáže hydrau-
lických ruk a montáže a servis hydraulických zve-
dacích plošin.

V oblasti výroby firma zaujala jedno z předních 
míst v tuzemsku jako výrobce široké řady spe-
ciálních klanicových návěsů TOM pro přepravu 
dřeva. V této souvislosti se společnost zúčastnila 
mnoha mezinárodních výstav pořádaných v ČR, 
kde zís- kala 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 
hydraulických 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 
realizované ve svých prodejnách a pro zajištění 
své výrobní opravárenské činnosti.
Hlavním cílem společnosti je poskytovat kom-
plexní služby směřující ke spokojenosti zákazníků.  
Společnost je certifikována ČNS EN ISO 
9001:2001.
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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.
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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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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 

 
 
 
 

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 široké- 
ho okolí Pardubic a Hradce Králové. Je nutné 
ocenit, že do Transformu dováží  plasty  i značně 
vzdálená města a obce. Je to důkaz odpověd- 
ného ekologického 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 sběro- 
vých nádob. Z těchto výrobků po pečlivém 
vytřídění a  další úpravě  vyrábí Transform 
celou  řadu  kvalitních praktických výrobků 
jako například plastovou zatravňovací dlaž- 
bu, plastové chodníky,  zahradní obrubníky, 

plotovky, plotové   sloupky, prkna, přepravní 
palety,  kabelové  žlaby,  prvky pro  výstavbu 
protihlukových stěn   a  plastové  desky pro 
stavebnictví  a   zemědělství.  Největší před- 
ností  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,  Itá- 
lie, Německa, Polska, Slovenska, Maďarska 
a dalších států jako například Island. 
Transform a.s. se rovněž podílel na výstavbě 
slovenské firmy s podobným  předmětem 
činnosti   a to  Transform  Recycling a.s. Ve 
Žiaru nad Hronom. 
Transform  Lázně Bohdaneč, zavedl a  pou- 
žívá systém řízení jakosti podle ČSN  EN ISO 
9001:2009 a byl certifikován jako „Odborný 
podnik pro  nakládání s odpady“. Je členem 
Hospodářské komory ČR   a  České asociace 
odpadového hospodářství. 
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zaměstnává přibližně 255 osob. Majoritním 
vlastníkem společnosti je dánský FIBERTEX 
NONWOVENS A/S, Aalborg.
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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.

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 širo-
ké- ho okolí Pardubic a Hradce Králové. Je 
nutné ocenit, že do Transformu dováží plasty 
i značně vzdálená města a obce. Je to důkaz 
odpovědného ekologického myšlení a aktiv-
ního přístupu lidí, kteří jsou v nich za odpady 
odpovědni. Kvalita jednotlivých dodávek se 
značně liší. Někde je odpad tříděn na dotřiďo-
vacích linkách, odjinud je dodáván přímo ze 
sběrových nádob. Z těchto výrobků po pečli-
vém vytřídění a další úpravě vyrábí Transform 
celou řadu kvalitních praktických výrobků 
jako například plastovou zatravňovací dlaž- 
bu, plastové chodníky, zahradní obrubníky, 

plotovky, plotové sloupky, prkna, přepravní 
palety, kabelové žlaby, prvky pro výstavbu 
protihlukových stěn a plastové desky pro sta-
vebnictví a zemědělství. Největší předností 
těchto výrobků je mimořádná odolnost proti 
povětrnostním vlivům a výborné mechanické 
vlastnosti.
Transform více než 25% své produkce úspěš-
ně exportuje zejména do zemí Beneluxu, Itá- 
lie, Německa, Polska, Slovenska, Maďarska a 
dalších států jako například Island. 
Transform a.s. se rovněž podílel na výstavbě 
slovenské firmy s podobným předmětem čin-
nosti a to Transform Recycling a.s. Ve Žiaru 
nad Hronom.
Transform Lázně Bohdaneč, zavedl a použí-
vá systém řízení jakosti podle ČSN EN ISO 
9001:2009 a byl certifikován jako „Odborný 
podnik pro nakládání s odpady“. Je členem 
Hospodářské komory ČR a České asociace 
odpadového hospodářství.
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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 sta- 
lo  jedním  z nejvýznamnějších zpracovatelů 
plastů  v České republice. V   současné  době 
vyrábí pro tuzemské a zahraniční trhy široký 
sortiment  kvalitních výrobků z termoplastů 
a laminátů, který je vhodně doplňován i dal- 
šími technologiemi. Svým obchodním  part- 
nerům je schopno  poskytnout dokonalý zá- 
kaznický servis počínaje  vývojem, návrhem 
designu, konstrukcí na CAD/CAM  systémech, 
po  výrobu nástroje, jeho odzkoušení a ově- 
ření, zhotovení nulté série včetně vstřiková- 
ní 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 výlis- 
ky a laminace. S výrobky  výrobního družstva 
TVAR  Pardubice se již 67 let denně setkávají 
zákazníci nejen  v tuzemsku,ale i   v mnoha 
zemích Evropy a světa. Za návrh a zhotove- 
ní plastových obalů na kosmetiku a šperky 
obdrželo  družstvo již   po  dvakrát prestižní 
ocenění  Obal roku, v soutěži 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 
zavedlo a používá systém řízení jakosti dle 
ČSN EN ISO 9001. 

 

  nástrojář 
  obráběč kovů 
  dělník (dělnice) pro obsluhu 

vstřikovacích lisů 

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

TVAR výrobní družstvo Pardubice bylo zalo-
ženo v roce 1945 a za dobu svého trvání se 
stalo jedním z nejvýznamnějších zpracovate-
lů plastů v České republice. V současné době 
vyrábí pro tuzemské a zahraniční trhy široký 
sortiment kvalitních výrobků z termoplastů a 
laminátů, který je vhodně doplňován i dalšími 
technologiemi. Svým obchodním partnerům je 
schopno poskytnout dokonalý zákaznický ser-
vis počínaje vývojem, návrhem designu, kon-
strukcí na CAD/CAM systémech, po výrobu 
nástroje, 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 výrobků, rozdělených do 4 zá-
kladních okruhů, které tvoří obaly, spotřební 
zboží, technické výlisky a laminace. S výrob-
ky výrobního družstva TVAR Pardubice se již 
téměř 70 let denně setkávají zákazníci 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 Par-
dubice zavedlo a používá systém řízení jakosti 
dle ČSN EN ISO 9001.



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Krajská hospodářská komora Pardubického kraje 
náměstí Republiky 12, 530 02 Pardubice 
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Krajská hospodářská             komora 
Pardubického  kraje (Khk  Pk) je dob- 
rovolným sdružením podnikatelů 
Pardubického   kraje. Hlavním cílem 
její činnosti  je  podpora   podnikání. 
Svým členům  a i  ostatním  podnika- 
telům   poskytuje   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. 

Anna Bednářová

bednarova@khkpce.cz
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