
Inzerujte v Regionu – Info na tel.:

517 342 756

BÖTTCHER ČR, k.s.,
Tovární 6, Vyškov 

Výrobní závod v oblasti pogumování válců 
Hledáme do trvalého pracovního poměru tuto pozici:

Požadujeme:
n Minimální vzdělání – vyučen
n Spolehlivost, zručnost
n Práce ve dvousměnném provozu

Nabízíme:
n Odpovídající mzdové ohodnocení
n 13. plat 
n Příspěvek na dovolenou
n Závodní stravování, stravenky
n Při mimořádné směně zvýšené příplatky 
n Možnost dalšího profesního rozvoje 

V případě zájmu o nabízenou pracovní pozici,
kontaktujte vedoucího výroby pana Martina Sedláčka

tel.: 608 522 906,
nebo personální oddělení: paní Jana Vychodilová  tel.: 724 590 832 

operátor výroby 

Ivanovice na Hané
Osvoboditelů 889/89

Hledá zaměstnance na pozici

Náplň práce: • Montáž plastových výrobků
• Práce ve dvou/třísměnném provozu

Dělnice – ruční montáž

Náplň práce: • Odebírání výlisků od stroje, měření a kontrola
kvality 

• Práce v nepřetržitém provozu

Dělnice – lisovna

Náplň práce: • Vychystávání a naskladňování dílů, obsluha VZV
• Provádění skladových operací v interním ERP systému 
• Práce ve dvou/třísměnném provozu

Skladník

Požadujeme: • Orientaci v problematice oprav vstřikolisů
• Vyhl. 50/1978 Sb. 
• Praxe v servisní nebo výrobní firmě
• Práce na PC 

Nabízíme: Práci ve stabilní společnosti, odpovídající platové ohod-
nocení, jistotu zaměstnání ve špičkovém pracovním prostředí, pří-
spěvek na dopravu a další benefity, závodní stravování, firemní oble-
čení, místo výkonu práce: nový závod v Ivanovicích na Hané

Strukturované životopisy zasílejte na
e-mail info@fischer-automotive.cz, do předmětu e-mailu uveďte

název pozice. Kontaktní osoba: Hana Hladká tel.: 516 429 115

Údržbář

PRODEJNÍ TRHY
v neděli 20. září 2015
na letišti ve Vyškově. 
Těšíme se na vás každou sudou neděli od 8.00 do 12.00 hodin
Odjezd autobusu z autobusového nádraží Vyškov: 8.07 hodin
Informace: www.aeroklubvyskov.cz, tel.: 775 557 811

Následující termíny trhů: 
4. října 2015, 18. října 2015

OVOCE A ZELENINA HLEDÍK

Na Hraničkách 15, Vyškov, tel. číslo: 774 700 800, www.zelenina-vyskov.cz

Zahájen prodej českých jablek
z úsovských sadů

BURČÁK z Dolních Dunajovic

BRAMBORY 9,90 Kč

Nabídka zaměstnání
Název pozice: operátor skladu
Náplň práce
• Nakládka a vykládka zboží
• Řezání na pásových a kotoučových pilách
• Balení
• Úklid
• Přejímka zboží
• Vyplňování průvodních dokumentů
• Plnění úkolů nadřízených

Organizační struktura
• Žádný podřízený
• Přímý nadřízený vedoucí směny

Požadavky
• Jeřábnický průkaz
• Vazačský průkaz
• Znalost práce na PC výhodou
• Logické myšlení
• Ochota učit se novým věcem
• Práce v třísměnném provozu

Odměna a hodnocení
• Základní mzda po zapracování 22 000 Kč
• Příspěvek na ubytování a dopravu 4 000 Kč

Benefity
• Pravidelný roční růst mzdy
• Příspěvek na stravování
• Pracovní oděv
• Zajištění vstupní lékařské prohlídky u závodního lékaře
• Zaměstnání v dynamické a prestižní společnosti

Kontaktní osoba: Ing. Pavel Čuba, e-mail: pcuba@vanleeuwen.cz, tel.: 774 440 865, 
adresa firmy (místo výkonu práce): Van Leeuwen Pipe and Tube, s. r. o., Krátká 753/3b, 
682 01 Vyškov. Životopis elektronicky na e-mail nutností.

Fritzmeier s. r. o., 
Tovární č. p. 592/3, 682 01 Vyškov-Předměstí

Přední výrobce komponentů pro zemědělské,
stavební a manipulační stroje (kabiny, karoserie,
bezpečnostní rámy) přijme do trvalého pracov-
ního poměru vhodné kandidáty a kandidátky na
pozice: 

Nabízíme:
n motivující finanční ohodnocení
n velké množství zaměstnaneckých benefitů
n moderní pracovní prostředí
n možnost dalšího profesního vzdělávání a jazykových kurzů

Požadujeme:
SŠ/VŠ vzdělání (technického směru výhodou), 1 rok praxe na
obdobné pozici velkou výhodou, pokročilá znalost MS Office
(Excel, Outlook, Word), komunikativní znalost AJ podmínkou,
základy čtení výkresové dokumentace, řidičský průkaz skupiny B,
spolehlivost, pečlivost, flexibilita.
Náplň práce:
– zajišťuje dodávky materiálu, zboží a služeb v požadovaném

množství, termínu a kvalitě
– vyhledává a hodnotí dodavatele, zboží a cenové nabídky,

aktivně komunikuje s dodavateli
– udržuje stav skladových zásob v optimální výši, hospodaří

s finančními prostředky apod.

NÁKUPČÍ

Požadujeme:
SŠ vzdělání elektro-technického směru, min. 3 roky praxe
v oboru, platná vyhl. 50/1978Sb. § 6, flexibilita, vysoké
pracovní nasazení, schopnost samostatné práce, ochotu
pracovat ve směnném provozu. 
Náplň práce:
– zajišťuje chod lakovací linky
– udržuje v provozu všechna svěřená elektrická zařízení
– odstraňuje závady na elektrickém zařízení včetně příslušné

evidence
– dává podněty k nákupu potřebných náhradních dílů

ÚDRŽBÁŘ-ELEKTRO

Strukturovaný profesní životopis zasílejte na e-mail:
a.dobrovolny@fritzmeier.com.

Bližší informace o firmě na: www.fritzmeier.cz

Sdružení „Piafa“ ve Vyškově
srdečně zve malé i velké příznivce koní na akci

Drezurní závody
19. září 2015

od 8.30 hod. na Šafářském dvoře
jezdecký areál v centru Vyškova,

za zámeckou zahradou, u ZOO parku

PŘIJĎTE PODPOŘIT DOMÁCÍ JEZDCE A  KONĚ

Celodenní program:
Soutěž č. 0 – Hobby: drezura stupně „Z“   
děti a junioři, dospělí pro jezdce a koně i bez sportov-
ních licencí
Soutěž č. 1: drezura stupně „Z“ – drezurní úloha
Z4/2013  
a) pro děti a juniory   b) bez omezení

Celodenní občerstvení zajištěno. Obchůdek – upomínkové
a užitkové předměty. 

Projekt byl podpořen Jihomoravským krajem z programu 
zkvalitnění sportovního prostředí.

Soutěž č. 2: drezura stupně „Z“ – drezurní úloha  DÚ-A/2015                  
a) pro děti a juniory   b) bez omezení
Soutěž č. 3: drezura stupně „Z“ – drezurní úloha DÚ-B/2015 bez omezení   
Soutěž č. 4: drezura stupně „L“– drezurní úloha DD/2015 bez omezení
Soutěž č. 5: drezura stupně „L“ – drezurní úloha DJ/2015 bez omezení  
Soutěž č. 6: drezura stupně „S“ – drezurní úloha JU/2009 bez omezení

ČALOUNICTVÍ KRULICH
Opravím sedací soupravy,

starožitný nábytek, židle a jiné.
Velký výběr pot. látek.
Odvoz i dovoz zajistím.

Drnovice 237,
mob.: 604 560 372

Pořádáme kurzy

A N G L I ČT I N Y
R U ŠT I N Y

I INDIVIDUÁLNĚ

Tel.: 608 211 019

indiv. přístup, malé skupiny
všech pokročilostí, příznivá cena

Aplikátor/izolatér
Hledáme:

• manuálně a fyzicky zdatné uchazeče s chutí
do práce, ochotou cestovat a odpovědným
přístupem.
Zaškolíme vás na práci s nejlepší světovou
pěnovou izolací ICYNENE.

Nabízíme:
• práci ve stabilní rodinné společnosti 

s 23le tou tradicí
• plat 25 000 až 35 000 Kč + cestovní náhrady
• firemní oblečení a telefon, pravidelná školení

Kontakt: Jana Vránová, 
+420 702 210 620, jana.vranova@liko-s.cz

www.chytraizolace.cz
LIKO-S, a. s., Slavkov u Brna

Real Group SDK, s. r. o.
hledá 

BRIGÁDNÍKA
NA ROZNOS LETÁČKŮ
Ve Vyškově, Husova 8, vchod z ul. Kostelní.

Tel.: 605 294 185

MASÁŽE hotel Dukla
Renata Brychová, 607 663 350
Erika Suchánková, 730 552 596
HAVAJ, BAŇKY A DALŠÍ

www.masaze-renata.cz

SIT ON TOP
nový druh zábavy a sportu.

SIT ON TOP CLUB
(vodácký kroužek při DDM)

přijme nové členy. 

Zahajovací 
schůzka v pondělí

21. 9. 2015 v 17.00 hod
v DDM ve Vyškově.

Více informací také na:
sitontop.webnode.cz

Servis plynových kotlů

Luděk MACHÁT
revizní technik plynových zařízení 

Úlehla 1021, BUČOVICE
*

roční prohlídky, opravy a servis
*

měření emisí kotlů kategorie B 
*

Autorizovaný servisní technik

Thermona protherm BAXI
*

měření špičkovým analyzátorem
spalin TESTO 320

*

602 537 770


