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Firma HM-Metal s.r.o. 
přijme zaměstnance  

na pozici 

MISTR VÝROBY
Požadavky:

samostatnost, schopnost vést tým, středoškol-
ské vzdělání nebo praxi na podobné pozici

Pracovní náplň
směnový mistr v zámečnické dílně, rozdělo-

vání práce, komunikace s kooperanty

KONTROLOR
Požadavky:

samostatnost, vyučen v oboru zámečník, 
čtení výkresů, praxe vítána

Pracovní náplň
kontrola prac. postupů, vyráběných dílů

VEDOUCÍ MONTÁŽE
Požadavky:

samostatnost, schopnost vedení týmu, 
schopnost čtení výkresů

Pracovní náplň
kompletace, balení a expedice výrobků podle 

výrobní dokumentace

Nabízíme
Možnost získání odměn a benefitů, stravenky
při uzavření pracovní smlouvy minimálně na 2 
roky nárok na náborový příspěvek, při splnění 
podmínek nárok na příspěvek na dopravu

Bližší informace na tel: 608 550 735
V případě zájmu zašlete Váš strukturovaný životopis na:

stanislava.svobodova@hm-metal.cz 
nebo vlastimil.behan@hm-metal.cz

více na www.hm-metal.cz

Zde účastníky uvítal náměstek gene-
rálního ředitele Národního muzea doc. 
PhDr. Michal Stehlík, Ph.D. V krátkém pro-
slovu ocenil záslužnou práci těch, kteří 
přispívají k zachování díla našich předchá-
zejících generací. Přítomné dále přivítal 
starosta Dačic Ing. Karel Macků. V areálu 
pivovaru se veterány pokochala i řada obdi-
vovatelů z Dačic a okolí. Všechna vozidla po 

občerstvení posá-
dek pokračovala do 
mimořádně fotoge-
nického parku Stát-
ního zámku Dačice, 
kde při krásném 
počasí nepřetržitě 
cvakaly spouště fo-
toaparátů. Veteráni, 
ať už to byly 2 Rolls 
Royce, Bugatti, či 
Tatry nebo Aero, 
všichni se v kulise 
zámku skvěle vyjí-
maly. Po prohlídce 
interiéru zámku část 

účastníků pokračovala ve vyjížďce po okolí  
a část se vrátila zpět, zaparkovat v Telči.

Ukázalo se, že veteráni Dačicím i Státní-
mu zámku Dačice mimořádně sluší. Všem, 
kteří v Dačicích napomohli k opravdu sr-
dečnému přijetí účastníků i jejich spokoje-
nosti při poznání nového, zajímavého cíle, 
patří mimořádný dík.    

text: Jiří Mátl, foto: Jarka Melicharová

Mezi dvěma branami letos i v Dačicích
Letošní výlet 3. ročníku telčské obnovené vzpomínkové jízdy pro veterány smě-

řoval v sobotu 15. 7. z Telče do Dačic. Koloně 41 vozidel vyrobených do roku 1939 
vévodil Panhard-Levassor z roku 1911 pana Jaroslava Pokorného, který kolonu aut 
zavedl do areálu nádherně zrestaurovaného bývalého panského pivovaru. 

--- inzerce ---
--- inzerce ---
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