
STAŇ SE SOUČÁSTÍ TÝMU PROFESIONÁLŮ 

STAVEBNĚ—STROJÍRENSKÉ FIRMY



Společnost H&B delta působí na trhu od roku1992. Specializujeme se na stře-
chy a stavby a na odvětrávané fasády. Již čtvrt století budujeme tradici v obo-
rech klempířství, pokrývačství, tesařství, izolatérství a fasád. Úspěšně se rozvíjí-
me v oblasti lehkých odvětrávaných plášťů, kde navazujeme na dlouhou historii 
zpracování plechu a dalších plošných materiálů.

O společnosti





Divize

Střechy a stavby

Divize Střechy a stavby se specializuje na střechy a fasády s širokou nabídkou 
služeb. Realizujeme veškeré typy budov — církevní stavby, historické budovy (ze-
jména historické fasády včetně restaurátorských prací), technické a hospodářské 
objekty, stavby občanské vybavenosti, rodinné a bytové domy. Jsme zakládají-
cím členem Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů. Za svou práci jsme získali  řadu 
ocenění.



V divizi Střechy a stavby 
nabízíme příležitost pro 
následující profese:

Kdo najde  
v této divizi uplatnění?

> Tesař
> Klempíř
> Pokrývač
> Izolatér
> Stavbyvedoucí

> Obchodník
> Rozpočtář
> Přípravář
> Zedník



Podílejte se na exkluzivních 
stavbách s kouzlem historie



Divize Lehkých obvodových plášťů se zaměřuje na výrobu a montáž provět-
rávaných fasád, dále na ohýbání a ohraňování plechu, formátování plošných 
materiálů (cementovláknových desek, vysokotlakých laminátů a kompozitních 
materiálů). Vyrábíme fasádní kazety a lamely z plechů a bondů, designové výpl-
ně a obklady, klempířské výrobky, oplechování a lemování hal a budov, kompo-
nenty stínicí techniky nebo lehké plechové střešní krytiny.

Divize 

Lehké obvodové pláště



Kdo najde  
v této divizi uplatnění?

V divizi Lehkých obvo-
dových plášťů (LOP ) 
nabízíme příležitost pro 
následující profese:

> CNC operátor
> Frézař
> Strojírenský dělník
> Montážník LOP
> Stavbyvedoucí

> Obchodník
> Rozpočtář
> Konstruktér
> Skladník
> Stavební technik



Podílejte se na utváření podoby 
moderní architektury



Zaměstnanecké výhody

Ceníme si všech našich zaměstnanců, víme, že všichni tvrdě pracují, a proto 
všem nabízíme řadu benefitů. Samozřejmostí je přátelský tým a vstřícné vedení 
společnosti. Kancelářské profese ocení také čisté a příjemné pracovní prostředí. 

> Příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění
> V závislosti na výsledku hospodaření možnost finančního bonusu
> 2 dny zdravotního volna navíc
> 13. plat pro dělnické profese
> Příspěvek na stravování
> Zvýhodněné zaměstnanecké půjčky
> Příspěvek zaměstnavatele k životnímu jubileu
> Vzdělávací kurzy, školení
> Proplácení přesčasů nad rámec zákona
> Odměny za nové zaměstnance až do výše 10.000 Kč
> Kulturní, společenské a sportovní akce pro zaměstnance 
    (tábory pro děti zaměstnanců, sportovní zážitky, výlety, a jiné)



Kariérní růst a vzdělávání

Naše společnost disponuje vlastním systémem zaškolování zaměstnanců. Jako 
člen Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů se účastníme také certifikovaných 
školení. Pro konkrétní profese jsou pořádána školení individuální, jako například 
pravidelná technologická a specializovaná školení CAD a CAM. Samozřejmostí 
jsou jazykové kurzy.



Nabízíme příležitost zkušeným pracovníkům — mužům, ženám i čerstvým absol-
ventům. V případě zájmu nás prosím kontaktujte.

Kontaktní osoba:
Mgr. Tereza Kolínková
M: 725 675 531
T: 571 499 130
E: tereza.kolinkova@hbdelta.cz, info@hbdelta.cz 

Tyto adresy slouží i pro zaslání životopisu.
Zasláním životopisu dáváte souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely 
výběrového řízení na volné pracovní místo v souladu se zákonem č. 101/2000 
Sb. „O ochraně osobních údajů“ ve znění pozdějších předpisů. Údaje budou 
uchovány a využívány pouze pro potřeby náborových a výběrových aktivit 
společnosti, a to až do odvolání písemnou formou. Poskytnutí osobních údajů je 
dobrovolné a souhlas se zpracováním těchto údajů je možno kdykoliv odvolat.

Kde nás najdete? Kontaktní osoba

Výrobní areál společnosti H&B delta se nachází na okraji průmyslové zóny 
Bobrky. Je snadno dostupný pomocí hromadné dopravy (příměstské autobusy, 
městská hromadná doprava), v těsné blízkosti se nachází autobusová zastávka. 
Parkování v areálu firmy je samozřejmostí, stejně tak i krytý přístřešek pro kola 
(pro cyklisty máme připraveny sprchy i šatnu).



T: +420 571 499 130
E: info@hbdelta.cz
www.hbdelta.cz

H & B delta, s.r.o.
Bobrky 382
755 01 Vsetín


