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Inzerujte v Regionu – Info na tel.:

517 342 756

DLOUHODOBÉ SPLÁTKY BEZ NAVÝŠENÍ! ! !

Obchodní dům Dukelská, 
Vyškov, tel.: 517 330 427
www.nabytek-domus.cz

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

Zakázková výroba
City Centrum tel.: 601 575 344
Dukelská 8 725 123 195
Vyškov www.zovik.cz

UŽ NEHLEDEJTE, JSME TU MY!
PODLAHOVÉ STUDIO – STÍNÍCÍ TECHNIKA
– žaluzie, rolety, rolády, markýzy, sítě
– bytové i zátěžové koberce, čisticí rohože
– PVC, plov. podlahy, shrnovací dveře
– opravy podlah, stěrkování

NOVĚ profesionální čištění a ochranné nátěry povrchů
ul. Sochorova 399/3 (budova SBD) VYŠKOV
tel.: 517 341 737, mobil: 608 773 444 e-mail: tana.vy@quick.cz

ČALOUNICTVÍ KRULICH
Opravím sedací soupravy,

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

Drnovice 237,
mob.: 604 560 372

Restaurace U PRCKA vás srdečně zve na

ZVĚŘINOVÉ HODY
20.–22. 11. 2015

A první ročník PŘEDVÁNOČNÍCH TRHŮ u Prcka
Stánky s nabídkou ručních prací, zabijačkových
specialit, vánočních punčů
Rezervace na tel.: 704 450 250 nebo 774 950 707

Je-li vaším cílem získat stabilní a dobře ohodnocenou práci
v moderním závodě, potom přijďte mezi nás!

Pro naše výrobní závody v Komořanech a Rousínově hledáme vhodné
kandidáty a kandidátky na pozici:

Nabízíme: zázemí silné prosperující společnosti, práci v moderním
prostředí s nejmodernějším technickým vybavením, stabilitu
pracovního uplatnění, odpovídající mzdové ohodnocení, firemní akce
pro zaměstnance, zvýhodněné telefon. tarify, příspěvek na stravování,
jídelna v závodě v Komořanech i Rousínově. 
V případě, že vás zaujala naše nabídka a splňujete požadované
předpoklady, navštivte naše personální odd. v sídle společnosti
Komořany 146 ve dnech po–čt od 8.00 do 11.00 hodin, případně zašlete
svůj profesní životopis na elektronickou adresu: pdurajova@edpsro.cz
Další informace o pracovních pozicích naleznete na stránkách
www. jobsedp.cz

SKLADNÍK, MANIPULANT
Požadujeme: – vyučení

– praxe na uvedené pozici vítána
– oprávnění na VZV výhodou
– jednosměnný i vícesměnný provoz

STOLAŘ
Požadujeme: – vyučení v oboru

– praxe na uvedené pozici vítána
– čtení výkresové dokumentace
– práci ve dvousměnném provozu

SVÁŘEČ MIG, MAG
– dělník kovovýroby

Požadujeme: – vyučení technického směru
– praxi na uvedené pozici, TIG výhodou
– čtení výkresové dokumentace
– práci v třísměnném provozu

OPERÁTOR CNC, NÁSTROJAŘ, 
ZÁMEČNÍK, BRUSIČ

Požadujeme: – vyučení technického zaměření (případně praxi v oboru)
– spolehlivost
– práce v jednosměnném i ve vícesměnném provozu

MECHANIK MONTÁŽE
Požadujeme: – vyučení

– praxe ve výrobě výhodou
– manuální zručnost, samostatnost
– jedna směna (možnost úpravy pracovní doby)  

OVOCE A ZELENINA HLEDÍK

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

sadbové brambory – přijímáme objednávky

BRAMBORY
konzumní z Vysočiny za nejlepší cenu ve Vyškově

ČESKÁ JABLKA
cena od 10,90

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

Údržbář

Požadujeme: • VŠ technického směru                         

• Praxi v oddělení kvality, nejlépe v automotive 

• Plynulá komunikace v německém jazyce, angličtina výhodou

Inženýr kvality

Požadujeme: • SŠ/VŠ technického směru                         

• Plynulá komunikace v německém jazyce, angličtina výhodou

• Praxe na obdobné pozici výhodou, znalost SAP výhodou  

• Výborná znalost MS Office

Náplň práce: • Plánování výroby, zajišťování toku materiálu 

Disponent/ka

Nabízíme: Práci ve stabilní společnosti, odpovídající platové ohodnocení, jistotu zaměstnání ve
špičkovém pracovním prostředí, závodní stravování, firemní oblečení, příspěvek na dopravu adalší
benefity. 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

Požadujeme: • Orientaci v opravách strojního zařízení – hydraulické i elektro

zařízení, schémata, provádění oprav

• Praxe v opravách vstřikolisů na termoplasty výhodou

• Vyhl. 50/1978 Sb.

• Praxe v servisní nebo výrobní firmě v oblasti údržby výhodou, práce na PC 

Restaurace U PRCKA vás srdečně zve na

SVATOMARTINSKÉ HUSÍ HODY
6.–11. 11. 2015

* Pětichodové SVATOMARTINSKÉ MENU
* Zajímavá svatomartinská nabídka
Rezervace na tel.: 704 450 250 nebo 774 950 707

Restaurace POMERANCH
RUPRECHTOV

zve na

do zlatova pečenou
MARTINSKOU

HUSU
pátek–neděle

6.–15. 11.
Rezervace 725 96 00 96

info@pomeranch.cz

www.pomeranch.cz

Přijmeme pracovníka na pozici

SVÁŘEČ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ v ochranné atmosféře.

Požadujeme svářečský průkaz.

Zájemci se můžou hlásit na tel. 573 514 019, e-mailu obchod@fornal.cz 

nebo osobně na adrese FORNAL trading s. r. o., Měrůtky 80, 767 01 Lutopecny

nejlépe po telefonické domluvě.

TRADICE A INOVACE
Stupeň vzdělání:

střední s maturitní
zkouškou

Denní i dálková forma

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

19. 11. 2015
15. 1. 2016

Palackého 18, 796 01 Prostějov
Tel.: 582 345 260
podatelna@oapv.cz
www.facebook.com/oaprostejov

www.oapv.cz


