ROZŠÍŘENOU
VÝUKU
INFORMATIKY

Švýcarská strojírensko-zámečnická firma se sídlem ve Vyškově hledá
k okamžitému nástupu:

Nákupčí materiálu a plánovač výroby
s němčinou a pracovními zkušenostmi
Požadujeme:
– Náplň vaší práce se bude skládat z objednávek materiálu dle technické
dokumentace, komunikace s dodavateli a hlídání termínů dodávek pro
hladký průběh zakázek. Tato pozice je klíčová pro chod firmy, a proto
upřednostňujeme člověka, který dokáže ze strojírenských a stavebních
výkresů vyčíst možná rizika a tím předejít pozdějším kolizím ve výrobě.
Praxe v oboru je vítána a brána jako dobrý předpoklad pro tuto pozici.
Pod praxí v oboru jsou pro nás relevantní mimo jiné manuální zkušenosti
z výroby strojírenských dílů či stavebních konstrukcí.
– Němčina velkou výhodou
Nabízíme:
– Práci na hlavní pracovní poměr s pracovní smlouvou na dobu neurčitou
– Odpovídající platové podmínky
– Jednosměnný provoz
– Přátelský kolektiv a zázemí prosperující firmy
– Stravenky
– Zajímavou a různorodou práci ve výrobě prototypů (strojírenství)
a ocelových konstrukcí (stavebnictví).
Bližší informace naleznete na internetových stránkách firmy: www.jmqc.cz.
Kontakt: e-mail: info@jmqc.cz, tel.: 730 513 837, Ing. Petr Maděra,
doba k zastižení 8–16 h
ČALOUNICTVÍ KRULICH
Opravím sedací soupravy,
starožitný nábytek, židle a jiné.
Velký výběr pot. látek.
Odvoz i dovoz zajistím.
Drnovice 237,
mob.: 604 560 372

JARNÍ SLEVA AŽ 20%!!

• NA ROČNÍ SERVIS PLYNOVÝCH KOTLŮ
MNOHA ZNAČEK
A REVIZE KOTLŮ VIADRUS
NA TUHÁ PALIVA.
• DÁLE OPRAVY KOTLŮ A BOJLERŮ.
M. NAVRÁTIL,
TEL.: 776 151 143
(SLEVA PLATÍ DO 31. 7. 2019)

ul. Sportovní 12a, Vyškov
(naproti plaveckého bazénu)

l žaluzie, markýzy
l sítě proti hmyzu
l předokenní rolety
l látkové rolety (i střešní)

l PVC, CV, lino, marmoleum
l koberce
(bytové, zátěžové)
l korek (přírodní, barevný)
l plovoucí podlahy
l shrnovací dveře
l čištění a ošetření PVC, CV,
marmolea a vinylových
podl. krytin – domácnosti,
kom. prostory
E-mail: tanex@seznam.cz

budoucím žákům 6. tříd nabízí ZŠ Morávkova
V souladu s dnešním vývojem informačních technologií naše ZŠ od příšho školního roku

zavádí v 6. ročníku třídu s
V hodinách
si žáci rozšíří své
Hravou formou
programovatelných mikropočítačích se žáci seznámí se základy programování
a elektroniky, vytvoří si svou vlastní hru, animaci nebo program pro měření fyzikálních veličin
(měření teploty,
osvětlení,…).
Naučíme je pracovat se zařízením, které umí komunikovat s mobilním telefonem či tabletem
pomocí
aplikace.
V 7. a 8. ročníku si své
žáci rozšíří pomocí chytrých hraček, tzv. mBotů.
V 9. ročníku naučíme žáky jednoduchému modelování.
Pomocí 3D
budou žáci umět vytvářet jednoduché trojrozměrné modely.

„Umět si nejen hrát, ale současně se i učit“.
Přijímací řízení včetně ukázky technického vybavení proběhne

v úterý 21. 5. 2019 v 16:00 hod. v ZŠ Morávkova.
v ýběr žáků bude proveden na základě pohovoru a zájmu.
www.zsmoravkova.vys.cz,
tel.: 517 440 376, e-mail: zsmoravkova@acvyskov.cz.

OBCHOD ZRUŠEN!!!
PRODEJNA V LIKVIDACI
Vše 20–50% sleva na pokladně
Kde: Obchod textil a obuv pod Priorem
Brněnská 2, Vyškov
Kdy: od 6. 5. 2019

Společnost EUROVIA CS, a. s. přijme zaměstnance na pozice:

ŘIDIČ NÁKLADNÍHO VOZIDLA S HYDRAULICKOU RUKOU
OBSLUHA BETONÁRKY (ELEKTRIKÁŘ)
STROJNÍK
Co od Vás požadujeme?
• Manuální zručnost, vztah ke strojům
• Časovou flexibilitu, spolehlivost a ochotu učit se novým věcem
• Zdravotní způsobilost

Hledáme posilu do našeho kolektivu
na pozici švadleny.
Praxe nutná!
Tel.: 732 333 899
Zuzana Grulichová

Nabízíme vypouštění
bílých svatebních holoubků
Kontakt: Dagmar Netopilová,
e-mail: netopilova.d@email.cz,
tel.: 731 909 325
www.svatebniholoubci.cz

Co Vám můžeme nabídnout?
• Zázemí stabilní společnosti, jedničky na trhu v dopravním stavitelství
• Pracovní poměr na dobu určitou jeden rok, s možností prodloužení
na dobu neurčitou – v případě oboustranné spokojenosti
• Možnost zvyšování kvalifikace
• Pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu
• 5 týdnů dovolené
• Stravenky v hodnotě 100 Kč
• Po roce trvání zaměstnaneckého poměru příspěvek na penzijní
připojištění
• Možnost nákupu firemních akcií
• MULTISPORT karta
Své životopisy zasílejte na e-mail: katerina.simlova@eurovia.cz

