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Jste člověk, který se chce učit nové věci? Své zaměstnance vzděláváme důkladně a často. 
Chcete pracovat ve firmě, kde již 20 let platí včas? Chcete být spravedlivě ohodnocen  
za svoji dobře odvedenou práci? U nás přesně víte, za co jste placen. O jaké práci je řeč?

Firma Bühler roste –
proto hledáme posily

Bühler CZ s.r.o., 
Nádražní 696, 564 01 Žamberk
www.buhlercz.cz
www.facebook.com/buhlercz

helena.uhrova@buhlergroup.com
tel.: +420 465 674 210, +420 606 601 494 
 
jitka.pechackova@buhlergroup.com
tel.: +420 465 674 211, +420 727 947 067

CNC obráběč
• SO/SŠ strojní
• praxe v oboru
• práce ve 3 směnném provozu

Svářeč
• SO/SŠ strojní
• Platný průkaz svářeče CO2

Elektromontér
• vyučení v oboru elektro a odborná 

způsobilost (vyhl. č. 50/1978 Sb.)
• znalost AJ/NJ výhodou
• možnost kariérního růstu

Referent prodeje  
a nákupu:
• SŠ/VŠ vzdělání
• znalost AN/NJ slovem i písmem
• aktivní péče o stávající zákazníky 

a dodavatele
• zadávání zakázek do výroby  

a pro nákup
• schopnost práce v týmu,  

zodpovědnost, spolehlivost

Montér/mechanik
• SO/SŠ technického zaměření
• praxe s montáží  

velkých sestav výhodou

Truhlář– balič specialista
• SO/SŠ strojní
• praxe v balení velkých dílců výhodou
• kreativita
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Tereos TTD, třetí největší potravinářská společnost v ČR, hledá 
pro cukrovar České Meziříčí vhodné kandidáty na pozici: 

dělník cukrovarnické výroby 
Nabízíme:

- sezónní práci u stabilní společnosti
- práci na směny

- odpovídající platové ohodnocení
- nástup možný ihned nebo dle dohody

Své životopisy zasílejte elektronicky na adresu:  kontakt@tereos.com
nebo poštou na adresu 

Tereos TTD, a.s., 
personální oddělení,

ul. Osvobození, 517 71 České Meziříčí

kontakt@tereos.com
tel.: 494 679 310

PRODÁM MENŠÍ BYT 3+1
V TÝNIŠTI N. O. U DUBU.

Cena pouze 690.000 Kč.
Spěchá. Při rychlém jednání možná sleva. 

Z RK nevolejte. Tel.: 777 554 484 VÍCE INFORMACÍ NA PRODEJNÁCH

RYCHNOV NAD KNĚŽNOU, DOBRUŠKA

CENTRUM VESTAVĚNÝCH 

SPOTŘEBIČŮ.

V Elmaxu levněji
než na internetu.

Největší výběr v regionu.

Odborné poradenství.

Montáž se sníženou sazbou DPH.




