
Inzerujte v Regionu – Info na tel.:

517 342 756

KOORDINÁTOR STROJNÍ
ÚDRŽBY A NÁSTROJÁRNY

V případě vašeho zájmu, prosíme o zaslání životopisu
na e-mail: hana.jancikova@rompa.cz 

Hana Jančíková, personalistka, tel.: 515 550 332, mobil: 778 536 432
Rompa CZ s. r. o., Cukrovarská 494/39, 682 01 Vyškov

Rompa CZ s. r. o.
součást dynamicky rostoucí

mezinárodní skupiny Rompa Group,
jejímž programem je výroba plastových
komponent, nabízí příležitost připojit se

k našemu úspěšnému týmu jako:

Member of the 
Rompa Group

Náplň práce:
• dohled na chod strojního vybavení a připravenosti

lisovacích forem
• organizování oprav strojů a forem
• plánování preventivní údržby strojů a forem,

plánování nákupu náhradních dílů  
• koordinace pracovníků údržby a nástrojárny, včetně

navazujících úkolů k zajištění výroby
• vypracování plánů investic do strojů a zařízení pro

vstřikovnu, linky tepelného tvarování a nástrojárnu
forem

• návrhy ke zvyšování technické a technologické úrovně
strojního vybavení

• zpracování návrhů na nákup hmotného a nehmotného
majetku na základě potřeb celé firmy, správa
a evidence majetku

• zodpovědnost za dodržování a kontrolu BOZP, požární
ochrany, hygienických předpisů, a pravidel ochrany
životního prostředí

• archivace dokumentů technického úseku včetně
strojní, stavební a technické dokumentace,
bezpečnostních předpisů, revizních zpráv, požární
ochrany, apod. 

Očekáváme od vás:
• SŠ / VŠ technického směru
• znalost strojů pro výrobu plastových dílů
• praxi min. 4 roky v oblasti výroby plastových dílů

nebo nástrojárny forem 
• komunikativní znalost AJ slovem i písmem (na střední

úrovni)
• řidičský průkaz skup. B 
• schopnost organizovat a motivovat tým
Nabízíme:
• zajímavou práci v perspektivní a rostoucí společnosti

s mezinárodním zázemím
• práci na plný úvazek
• odborný a osobní rozvoj
• dobré platové ohodnocení
• příspěvek na penzijní připojištění, stravenky
• firemní akce
• nástup možný ihned

Restaurace Pohoda vás v pátek 21. srpna zve na

COUNTRY VEČER.
Začátek ve 20 hodin

Rezervace na tel.: 736 473 838. Všechny vás srdečně zveme!

Požadujeme:
SŠ vzdělání nejlépe technického směru, praxe oblasti kontroly
kvality podmínkou, dobrá znalost práce na PC, komunikační
znalost AJ nebo NJ výhodou, flexibilita, samostatnost, pečlivost.
Náplň práce:
• provádění výstupní kontroly na přiděleném středisku
a uvolnění výroby k zákazníkovi

• řešení kvalitativních problémů
• vizualizace neshodných dílů a zajišťování vad na přiděleném
středisku

• určování priorit kontroly v souladu s plánem a požadavky
výroby

• tvorba kontrolní dokumentace

PRACOVNÍK TECHNICKÉ KONTROLY

Strukturovaný profesní životopis zasílejte
na e-mail: dobrovolny@fritzmeier.cz.
Bližší informace o firmě na: www.fritzmeier.cz.

Požadujeme:
SŠ/VŠ vzdělání technického směru, praxe minimálně 1 rok na
obdobné pozici výhodou, znalost CAD systémů (Solid Works,
ProE) výhodou, dobrou znalost práce na PC (Excel, Word,
Outlook), komunikativní znalost NJ nebo AJ podmínkou,
dobré organizační schopnosti, spolehlivost, flexibilita,
samostatnost, preciznost.
Náplň práce:
• tvorba technické dokumentace
• zpracování dokumentace podle požadavků zákazníka
• komunikace se zákazníkem, výrobou a technologií
• komunikace se zahraničím, řešení problémů vznikajících při
implementaci do výroby

• optimalizace pracovních a výrobních postupů včetně nových
návrhů a úprav

• řešení technických a technologických problémů ve výrobě
Nabízíme:
• motivující finanční ohodnocení
• velké množství zaměstnaneckých benefitů
• moderní pracovní prostředí
• možnost dalšího profesního vzdělávání a jazykových kurzů

TECHNIK TPV – TECHNOLOG

Přední výrobce komponentů pro zeměděl-
ské, stavební a manipulační stroje (kabiny,
karoserie, bezpečnostní rámy)

přijme do trvalého pracovního poměru 
vhodného kandidáta či kandidátku na pozice:

přední světový dodavatel zdravotnických
a hygienických výrobků nejvyšší kvality
hledá v souvislosti s narůstajícím objemem
výroby vhodné kandidáty/kandidátky na pozici:

Místo výkonu práce
 Slavkov u Brna

Náplň práce
 ruční balení zdravotnických komponentů

do operačních setů.

Požadujeme
 manuální zručnost
 pečlivost
 odpovědnost
 časovou flexibilitu – dvousměnný provoz

Nabízíme
 pracovní poměr na dobu neurčitou
 nástup možný ihned
 závodní stravování s příspěvkem

zaměstnavatele
 kooperativní prémie

Pokud máte zájem o tuto pozici nebo
bližší informace, kontaktujte nás:
Eva Schroederová, tel.: 544 425 681
Eva.Schroederova@cz.LRmed.com

Lohmann & Rauscher, s. r. o. 
Bučovická 256, 684 01 Slavkov u Brna

www.Lohmann-Rauscher.cz

DĚLNICE ZDRAVOTNICKÉ VÝROBY

LAKÝRNÍK
Od uchazeče vyžadujeme samostatné nanášení vodou-ředitelných barev
pomocí elektrostatických a vysokotlakých technologií. Lakování probíhá pomocí
lakovací pistole v předepsané kvalitě podle stanovených technologických
postupů a interních norem včetně kontroly provedené práce.

SVÁŘEČ (CO2)
Nejvhodnějšími uchazeči na tuto pozici jsou ti, kteří disponují platným
svářečským oprávněním a praxí ve svařování konstrukčních prvků metodou
svařování tavící se elektrodou v ochranné atmosféře podle výkresové
dokumentace a technologických postupů. V případě neexistence svářečského
oprávnění rozhoduje praxe.

ZÁMEČNÍK (OHRAŇOVACÍ LIS; 3D LASER; CNC; VRTAČKY; PILKY)
Od uchazeče se požaduje praxe v obsluze jednoho z výše uvedených strojů
a orientace ve výkresové dokumentaci. 

ZAMĚSTNANEC MONTÁŽE KABIN
Zaměstnanec na této pozici provádí montáž jednotlivých komponentů či částí
kabin podle stanovených pracovních postupů a návodek.

OBSLUHA SVÁŘEČSKÉHO ROBOTIZOVANÉHO PRACOVIŠTĚ
Nejvhodnějšími uchazeči na tuto pozici jsou ti, kteří disponují platným
svářečským oprávněním podle ČSN EN 287-1 metoda 135 a mají zkušenosti
s obsluhou robotizovaného pracoviště. V případě neexistence svářečského
oprávnění rozhoduje praxe.  

Zájemci mohou navštívit naše personální oddělení v pracovních dnech (po–čt) 
od 8.00 do 15.00 hod. Informace na tel.: 517 578 775, Ing. Aleš Dobrovolný,
blíže na: www.fritzmeier.cz

Přední výrobce komponentů pro zemědělské, stavební
a manipulační stroje (kabiny, karoserie, bezpečnostní rámy)

přijme do trvalého pracovního poměru 
vhodné kandidáty a kandidátky na pozice: 

Od 1. 7. 2014

– zvýšení

o 4 %

Od 1. 7. 2015

– zvýšení základní a benefitní

složky mzdy v průměru o 6 %

– zvýšení hodnoty stravenky

z 60 na 80 Kč

– zvýšení měsíčního příspěvku

na penzijní či životní pojištění

ze 400 Kč na 500 Kč

Zvyšování mezd za období 1 roku:

* stavební hloubka 88 mm* stavební hloubka 88 mm
* tři těsnění ve standardu* tři těsnění ve standardu
* stavební hloubka 88 mm
* tři těsnění ve standardu

přední světový dodavatel zdravotnických 
a hygienických výrobků nejvyšší kvality 
hledá vhodné kandidáty/kandidátky 
v souvislosti s narůstajícím objemem výroby:

Místo výkonu práce
 Slavkov u Brna

Náplň práce
 šití zdravotnických pomůcek

Požadujeme
 vyučení v oboru nebo praxe v oboru
 manuální zručnost
 pečlivost
 časovou flexibilitu – směnný provoz

Nabízíme
 pracovní poměr na dobu určitou 

s možností prodloužení na dobu neurčitou
 nástup možný ihned
 závodní stravování s příspěvkem

zaměstnavatele
 kooperativní prémie

Pokud máte zájem o tuto pozici nebo
bližší informace, kontaktujte nás:
Denisa Kotolanová, tel.: 544 425 641
Denisa.Kotolanova@cz.LRmed.com

Lohmann & Rauscher, s. r. o.
Bučovická 256, 684 01 Slavkov u Brna

www.Lohmann-Rauscher.cz

ŠVADLENA ZDRAVOTNICKÉ VÝROBY

ZASTAVÁRNA – BAZAR
RYCHLÁ PŮJČKA
– peníze ihned na ruku, solidní jednání.

VÝKUP ZLATA
– všeho druhu za nejvyšší ceny, až 1 100 Kč/g

ZASTAVUJEME, VYKUPUJEME, PRODÁVÁME
zlato, zubní zlato, stříbro, elektroniku, nářadí,
motorové a elektrické pily, křovinořezy, sekačky,
mob. telefony, notebooky, počítače, sportovní
potřeby, hudební nástroje, obrazy, sošky, zbraně,
ledničky, pračky, ždímačky, jízdní kola a mnoho
jiného, vše, co je u nás prodejné. 

Slavkov u Brna, Brněnská 97
Otevírací doba: PO–PÁ 9.00–17.00

SO, NE po tel. domluvě
Tel.: 605 151 548, e-mail: zastavarna.slavkov@seznam.cz

Žaluzie
Sítě proti hmyzu

Dveřní sítě

Akce: sleva 10%
Tel.: 517 367 326, 

604 863 437

OVOCE A ZELENINA HLEDÍK

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

ČESKÉ ZBOŽÍ
NOVÉ BRAMBORY

SUDOVÉ VÍNO ceny od 43,–


