
Dobrý den, 
 
po našem dnešním telefonátu, zasíláme poptávku v oboru
Elektrikář, Elektrikář - silnoproud, Elektromechanik pro za
 
Naše společnost se nachází v Č
Budějovice. Je zde spojení MHD 
stanice MÁJ, je to k nám 18 min a z nádraží to trvá 13 min.
 
Byli bychom rádi, pokud by se k nám dostal jako zam
Nabízíme zaměstnání na dobu neur
3 měsíce, navýšení prémií. Máme u nás p
kolegu - elektrikáře, který nám pom
 
Dodáváme solární systémy, potru
staveb. Provádíme projekty, prodej, realizace a servis. Nabízíme systémy pro oh
bazénů a vytápění sluneční energií, komplexní regulaci systému topení a automatizace 
obytných a veřejných budov. 
 

 
 
Při Vašem zájmu, nás 
prosím co nejdříve 
kontaktujte :  
 
+420 604 252 197  
  info@animatrans.cz 
 
 
Přeji pěkný den. 
 
 Alena Cecková 
   Administrativa 
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