Vážení přátelé,
recyklační jaro je v plném proudu a my jsme potěšeni, že Vás můžeme
informovat o našich novinkách a aktivitách.
Váš tým JARÝ s.r.o

Splňujeme ČSN normy 90016:2016 a 14001:2016 - Management kvality a
Enviromentální management.
Prokazujeme tím naši schopnost trvale poskytovat produkty a služby, které
splňují požadavky zákazníka a příslušné požadavky zákonů a předpisů.

Hledáme posily do našeho týmu!
Sháníte práci? Přidejte se k nám a získejte nadstandardní finanční
ohodnocení a další bonusy!
V tuto chvíli hledáme vhodné kandidáty na tuto volnou pozice:


Řidič nákladního vozidla s nakládací hydraulickou rukou nad 3,5T

Více informací se dozvíte na našem webu. Neváhejte a pojďte pracovat k nám!

SUPER občanské výkupní ceny kovů
Stále držíme nejlepší výkupní ceny kovů na trhu. Nyní jsme pro Vás
připravili akční ceny na tyto položky:


Cu - měď mix za 117,-Kč/Kg



Ms - mosaz mix za 86,-Kč/Kg



Nerez mix za 28,-Kč/Kg

Firemní ceny jsou vždy ještě lepší, tak neváhejte a kontaktujte naše obchodní
oddělení.
Kompletní ceník

Výdejní místo technických plynů
Na provozovně Milheimova ulice jsme pro vás otevřeli výdejní místo
technických plynů pro společnost Air Liquide CZ, s.r.o.
Nabízíme různé druhy plynů pro technické využití sváření, pálení i pro
potravinářský průmysl a vše v dostupných obalech: 20l, 50l, svazky 12x50l.


Kyslík



CO2



ALPHAGAZ



Acetylene



Dusík



LASAL, ALIGAL, ARCAL, Vodík, Helium

Zlepšujeme náš areál
Jsme rádi, že se nám daří rozvíjet náš areál a zlepšovat pracovní prostředí. V
měsíci dubnu jsme rekonstruovali betonovou plochu o rozměru 2000 m2, která
slouží pro sklad a nakládku kovů na vlakové vagóny. Nově opravenou plochu
oceňují již teď hlavně zaměstnanci naší firmy.
Nové zázemí pro personál
V tuto chvíli připravujeme rekonstrukci buněk, které rozšíří a výrazně zlepší
zázemí pro naše zaměstnance, kteří se můžou těšit na nové šatny, sprchy a
toalety, ale také kanceláře a novou zasedací místnost. Věříme, že to výrazně
zvýší úroveň naší základny a že se tu všichni zaměstnanci, ale také zákazníci a
partneři budou cítit spokojeně :-)

Pomáhejte s námi Elišce sběrem papíru!
Máte doma nebo i ve firmě staré noviny, použitý papír, letáky, časopisy nebo
karton či lepenku a přemýšlíte, co s tím? Přivezte papír do provozoven sběrných
surovin JARÝ s.r.o. a společně pomůžeme nemocné Elišce. Za odevzdaný papír
dostanete korunky a zároveň i pomůžete dobré věci! Naše firma se rozhodla
podporovat nemocnou holčičku Elišku a z každého odevzdaného kila papíru
bude odesláno 0,10 Kč na Elišky transparentní účet. Více informací
naleznete zde.
Jsme velmi rádi, že i díky Vaší pomoci jsme Elišce v roce 2017 poslali 28.927,Kč a v letošním roce prozatím 49.674,-Kč.

Těšíme se na Vaši návštěvu!
Váš tým JARÝ s.r.o.

