
 

Vážení rodiče, žáci ZŠ a studenti odborných učilišť, 
 

 

Ve spolupráci s odbornými učilišti a školami bychom Vám touto 

cestou chtěli nabídnout možnost praxe při studiu v naší 

společnosti provozovny v Bělé pod Bezdězem.  

 

                                                               

Máme zájem o studenty:  

 tiskař/ka na polygrafických strojích  

 obalový technik/konstruktér  

 „černých řemesel“ zámečnické profese, obsluhy 

strojů a zařízení,  

 elektrikáře, elektromechaniky 

 
V dnešní době, kdy není snadné najít po ukončení studia 

zaměstnání v daných oborech, NAŠE FIRMA NABÍZÍ: 

 

 odbornou praxi přímo v naší společnosti 

 jistotu zaměstnání po ukončení studia 

 stipendijní  program 1000,- Kč na každý měsíc 

školního roku a navíc ještě stipendium dle 

průměrného prospěchu, kde můžete dostat dalších 

až 2000,- Kč na každý měsíc ve školním roce 

 možnost další odměny za vykonanou praxi  

 

Tato nabídka platí i pro studenty, kteří již uvedené  

obory studují! 

 

 
 



 

Naše společnost má mnohaletou historii sahající až do 17. století. 

S našimi výrobky se každý z nás denně setkává.  

Postupem času došlo k mnoha úpravám, modernizaci technologií, 

k investicím na koupi kartonážních strojů a byly vytvořeny 

základní podmínky pro možnost rozšíření sortimentu o obaly z 

vlnité lepenky. 

Náš výrobní program rozdělujeme do tří základních sekcí - 

hladká kartonáž, produkty pro gastronomický průmysl a vlnitá 

kartonáž. Rozsáhlá kartonážní výroba z hladkých skládačkových 

lepenek, s téměř padesátiletou tradicí, zahrnuje skládačky (s 

tiskem i bez tisku), výseky a proložky. Nově jsme instalovali linku 

pro kašírování lepenek a dále kompletní systém pro zpracování 

vlnitých lepenek. Tisk je realizován na nejmodernějších 

ofsetových formátových strojích a v rámci vlnité kartonáže 

tiskneme metodou flexo. 

 

 

 

Naši  zaměstnanci mohou využívat tyto benefity:   

 na stravování 

 důchodové připojištění 

 25 dní dovolené 

 podporujeme další vzdělávání našich zaměstnanců 

 

 

 

 

Kontakt na personální oddělní 

Ivana Lisická, 326 700 362, 737 240 314 ivana.lisicka@kavalier.cz 

info@papirny-bela.cz 
Při zájmu, je možné, se domluvit na individuální prohlídku závodu. 
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