
JISTOTA I BUDOUCNOST
Vzhledem ke stále narůstající zátěži pozemních 
komunikací a jejich kritickým stavem se dostává 
do popředí stále rostoucí význam železniční do-
pravy. Železniční stavitelství se tak stává jedním  
z profilových stavebních oborů současnosti. 
Společnost TOMI – REMONT a.s. se za 25 let své 
existence stala stabilní součástí dodavatelského 
systému oprav a rekonstrukcí železničních tratí 
včetně přejezdů, mostů, propustů a pozemních 
objektů.

KVALIFIKACE A KVALITA
Železniční stavitelství se v dnešní době neobejde  
bez speciální techniky a vysoké kvalifikace její 
obsluhy. TOMI – REMONT disponuje širokou 
škálou drážní techniky a mechanizace: kolejo- 
vými jeřáby, dvoucestnými i kráčejícími bagry, 
kolejovou i výhybkovou podbíječkou, pluhy na 
údržbu štěrkového lože a dalšími stroji, vyžadu-
jícími erudované strojníky a odborně vyškolenou 
obsluhu. Nasazení této mechanizace vyžaduje  
i vysokou odbornost techniků stavební výroby.

SILNÁ FIRMA S PEVNÝM 
ZÁZEMÍM
Strategií managementu společnosti je další posi- 
lování její výrobní a technické nezávislosti. Ta je  
dána velkorysým areálem Mechanizačního závo- 
du s opravárenskou halou v Prostějově, další 
provozovnou v Ostravě - Kunčicích a skladovacím 
areálem v Kostelci na Hané. Vše s přímým napo- 
jením na železniční síť. Významná je rovněž  
ubytovací kapacita pro turnusové dělníky a tech-
niky. Příslušnost k mezinárodní skupině OHL  
vytváří společnoti TOMI – REMONT a.s. pevné  
zázemí v konkurenčním prostředí stavebního 
trhu v ČR.

Uvítáme ve svých řadách  
ty z vás, kteří se rozhodnete 
svojí odborností, zkušenos-
tí nebo pracovitostí posílit  
naše dobré jméno! Své místo 
si najde určitě každý z vás:

   úsek železničního  
   svršku a spodku  

   úsek inženýrských    
   staveb 

   úsek pozemních staveb

www.tomi-remont.cz



VÝHODY PRO ZAMĚSTNANCE 
TOMI - REMONT a.s.

TOMI - REMONT a.s.
Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov 
tel.: 582 330 876
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FINANČNÍ POBÍDKY  
A ODMĚNY

náborové a stabilizační příspěvky
výkonnostní odměny a bonusy
příspěvek na penzijní připojištění  
a spoření
příspěvek na kapitálové životní  
pojištění pro vybrané profese
příspěvek na pojištění odpověd- 
nosti z výkonu povolání 
příspěvek na stravování  
– stravenky v nadstandardní  
hodnotě
možnost čerpání bezúročných  
půjček na bytové účely
odměna za počet odpracovaných  
let při odchodu do starobního  
důchodu

ZVYŠOVÁNÍ KVALIFIKACE

příspěvek na autorizace a osvědčení  
využívaná zaměstnavatelem
podpora vzdělávání zaměstnanců
program jazykového vzdělávání

týden dovolené navíc nad zákonný nárok
příspěvek na rekreaci
příspěvek k životním jubileím
možnost využití vybraných sportovních  
zařízení
sportovní dny

ODPOČINEK A VOLNÝ ČAS


