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ŘETĚZY VAMBERK

ŘETĚZY VAMBERK spol. s r.o.
Dvořákova 426 • 517 54 Vamberk

w w w . r e t e z y - v a m . c o m

významný a stabilní výrobce válečkových, dopravních a speciálních řetězů
hledá pracovníky na pozice

SEŘIZOVAČ CNC OBRÁBĚCÍCH STROJŮ
Požadavky: vyučení v oboru obráběč kovů nebo příbuzném, min. 2 roky 
praxe na CNC obráběcích strojích. 

SEŘIZOVAČ LISŮ
Požadavky: vyučení v oboru strojní zámečník nebo příbuzném, oprávnění 
k řízení VZV.

Mimo mzdu nabízíme další benefity: 
týden dovolené navíc, příspěvek na penzijní připojištění, závodní stravování, 
mimořádné roční odměny, příspěvek na dovolenou.
Kontakt - personální oddělení společnosti
tel.: 494 512 237, 494 512 111 • fax: 494 512 255 • e-mail: ullrych@retezy-vam.cz
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AKCE: ZÁŘÍ 2017
charBIT ELAST G S40 DOPORUČUJEME 
natavitelný pás z modifi kovaného asfaltu s vložkou ze skelné tkaniny - velmi pevný - protiradonová ochrana

105,50 Kč/m2

původní cena 132,- Kč/m2

charBIT AL S35 natavitelný pás z oxidovaného asfaltu 
s kombinovanou nosnou vložkou ze skelné rohože a hliníkové folie - protiradonová ochrana

77,- Kč/m2

původní cena 94,50 Kč/m2

ALP Penetral PARAMO - 9 kg
Osvědčená kvalita z Parama, penetrační lak na beton 

396,- Kč
původní cena 417,- Kč

Z nestandardů vybíráme:
charBIT R 330 H 
Vhodné na provizorní zakrytí 
Nepoužívat pod skládanou krytinu (šindel)

10,- Kč/m2

charBIT HOBBY střešní šindel OBDÉLNÍK
černý, šedý; 2,0 m2/balení

75,- Kč/m2

charBIT HOBBY střešní šindel HEXAGONAL
terracotta; 3,5 m2/balení

80,- Kč/m2

Uvedené ceny jsou včetně DPH - platí do vyprodání zásob.
V podnikové prodejně také:
NOVĚ PRODEJ PLYNU 2 kg a 10 kg • silný úklidový papír + zakrývací 
mikrotenová fólie za výhodné ceny • silný ALOBAL NA GRILOVÁNÍ 
 • bazénová chemie • písky: do fi ltrací, na pískoviště a dlažby • asfaltová 
obalovaná směs za studena • a ještě více…

PODNIKOVÁ PRODEJNA - Čestice 169 (u kruhového objezdu)
Od dubna otevřeno: Po–Čt 7.00–17.00 • Pá 7.00–18.00
tel: 494 383 193, mobil: 774 170 343, e-mail: prodejna@charvat.cz      

• MONTÁŽNÍ DĚLNÍK
• STROJNÍ ZÁMEČNÍK
• ELEKTROMECHANIK
• SVÁŘEČ KOVŮ
• OBRÁBĚČ KOVŮ
• LAKÝRNÍK
• LOGISTIK

Ammann je předním dodavatelem stavebních strojů, systémů a služeb 
s klíčovými kompetencemi v oblasti asfaltu a silničního stavitelství na celém 
světě. Společnost vyvíjí a vyrábí stroje a zařízení pro zpracování asfaltu, 
betonu a kamene /zeminy a rovněž i pro další aplikace v oblasti zhutnění půdy.

Ammann Czech Republic a. s. | Náchodská 145
549 01 Nové Město nad Metují | tel. 491 476 111 
www.ammann-group.com

Pro posílení našeho týmu hledáme 
vhodné kandidáty/kandidátky na pozice:

Pokud vás naše nabídka zaujala, volejte 491 476 265, nebo nám zašlete 
svůj životopis na adresu sídla společnosti nebo e-mailem na adresu  
job.acz@ammann-group.com

ZA DOBŘE ODVEDENOU 
PRÁCI VÁM NABÍZÍME:
• zázemí silné mezinárodní 

společnosti
• příjemné pracovní prostředí
• dobré finanční ohodnocení
• benefity společnosti
• týden dovolené nad 

rámec zákona
• penzijní připojištění
• příspěvek na dojíždění
• kafetérii
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Bří. Štefanů 492, Hradec Králové, mob.: 724 733 950,
prodej.suzuki@autoregina.cz, www.autoregina.czREGINA, a.s. autorizovaný prodej a servis Suzuki


