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LEVNÝ TEXTIL v Lulči

Od 27. 4. 2015
LETNÍ ZBOŽÍ
PO + PÁ 8–11, 14–17 hod.

Sudá SO 8–11 hod.
1. KVĚTNA – OTEVŘENO

PRONÁJEM GARÁŽE
V garážovém domě na ulici  Tyršova ve Vyškově

Bližší informace získáte na telefonním čísle
+420 777 738 227, případně zašlete dotaz

na e-mail: j.hajek@trasko.cz

Restaurace Pohoda pořádá

v pátek 24. 4. 2015 
country večer.

Začátek ve 20.00 hodin. Rezervace na tel.: 736 473 838.
Všechny vás srdečně zveme.

ÚDRŽBA A RENOVACE DŘEVĚNÝCH EUROOKEN
ÚDRŽBA – seřízení a namazání kování, výměna těsnění v křídlech,

výměna silikonového těsnění, doplnění křídlových okapnic –
obroušení staré lazury a nanešení nové.

RENOVACE – obnovení laků nízkovrstvou lazurou (prodloužení
životnosti povrchové úpravy) a dále podle přání.

Dále provádíme veškeré servisní práce na všech typech oken.

Kontakt fy: p. Šmerda, tel.: 774 185 006, e-mail: smerdalulec@seznam.cz

Základní škola Vyškov, Purkyňova 39, p. o.

Chceš navštěvovat sportovní třídu?
Naše škola od září 2015 opět otevírá 6. třídu s rozšířenou výukou

tělesné výchovy. Výuka a tréninky pod vedením zkušeného
fotbalového trenéra Ing. Valdemara Horvátha.

Přijímací zkoušky se konají
28. 4. 2015 v 8.00 hodin ve sportovní hale ZŠ

Cvičební úbor a obuv s sebou.
Zúčastnit se mohou i žáci budoucích 7., 8. a  9. tříd.

Sraz ve vestibulu školy.

Těšíme se na setkání s vámi.
Další informace: telefon 517 326 730

www.zspurkynovavyskov.cz

PNEUSERVIS
vám nabízí:

• profesionální přezutí vašeho vozu
• ceny pneu srovnatelné s nejlevnějšími

internetovými obchody
Tel.: 777 740 491

Kontaktní osoba: Michal Jünger
Sídlíme ve Vyškově na Kroměřížské ulici č. p. 2

(vedle hotelu Atrium)

Od 1. 4. do 30. 4. otevřeno
PO–PÁ 7.00–17.00, SO 7.00–13.30

Přezouváme i v systému TPMS
Možnost úhrady platební kartou

BKR ČR, s. r. o. hledá pro svůj výrobní závod 
ve Vyškově vhodné kandidáty na pozici:

DĚLNÍK/DĚLNICE VE VÝROBĚ
OKENNÍCH DOPLŇKŮ

NÁPLŇ PRÁCE
Vašim úkolem bude především:
– jednoduchá montáž

zastiňovacích doplňků
– vizuální kontrola jakosti
– zajištění dalších nezbytných

úkolů podle dohody
s nadřízeným pracovníkem

– balič: – balení hotových
výrobků na balicí
lince

– odpovědnost za
správný obsah

– v případě potřeby
výpomoc ve výrobě

POŽADAVKY
– manuální zručnost
– spolehlivost
– samostatnost, pečlivost,

ochota
– časová flexibilita
– ochota pracovat

v třísměnném provozu
– nástup možný ihned

NABÍZÍME
– zázemí stabilní mezinárodní společnosti
– zaškolení pro práci, na PC a další profesní růst
– příjemné pracovní prostředí
– zaměstnanecké výhody (dotované obědy za 20 Kč, zdarma

lekce AJ na pracovišti aj.)

V případě vašeho zájmu zašlete životopis na níže uvedenou
poštovní nebo e-mailovou adresu.
Všechny osobní údaje budou považovány za důvěrné.

BKR ČR, s. r. o., Jana Kubíková, Tovární 2, 682 01 Vyškov, 
tel.: 601 314 537, e-mail: jana.kubikova@velux.com

BKR ČR, s. r. o. je výrobcem zastiňovacích, dekorativních a ovládacích
doplňků pro střešní okna VELUX. Tvoří součást Skupiny VELUX, která vyvíjí,
vyrábí a prodává střešní okna VELUX a další stavební komponenty. VELUX
nabízí mnoho druhů dekorativních a zastiňovacích doplňků, předokenních
rolet, instalačních výrobků, dálkové ovladače a solární panely. Skupina VELUX,
má své výrobní podniky v 10 zemích světa a prodejní společnosti v téměř 40
zemích. Je jednou z nejsilnějších značek v sektoru stavebních materiálů a jeho
výrobky jsou prodávány ve většině částí světa. Skupina zaměstnává přibližně
9 000 zaměstnanců. Více informací naleznete na www.velux.com.

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 telefonní 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

STOLAŘ – OPERÁTOR CNC PILA, FRÉZA
Požadujeme: – vyučení v oboru

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

TECHNOLOG, KONTROLOR VÝROBY
Požadujeme: – SŠ/VŠ technického směr (strojní, elektro apod.)

– praxe na uvedené pozici vítána
– čtení výkresové dokumentace
– znalost práce s MS OFFICE

OPERÁTOR SVAŘOVACÍCH ROBOTŮ,
ZÁMEČNÍK, BRUSIČ

Požadujeme: – vyučení
– praxe ve výrobě výhodou
– manuální zručnost, samostatnost

LAKÝRNÍK,
OBSLUHA PRÁŠKOVÉ LAKOVNY
Požadujeme: – vyučení 

– práci ve třísměnném provozu
– zručnost, spolehlivost

OPERÁTOR CNC – ohraňovací lis
Požadujeme: – vyučení technického zaměření 

(případně praxi v oboru)
– spolehlivost
– práci ve vícesměnném provozu

Zveme vás do nově zrekonstruované 

nekuřácké kavárny v 1. patře.

CUKRÁRNA KAVÁRNA JANSKÝ
V pátek 24. 4. AKCE
zákusek ke kávě zdarma.

MONTÁŽNÍ DĚLNÍK
DĚLNÍK PLASTIKÁŘSKÉ VÝROBY
VÝROBNÍ DĚLNÍK – BRIGÁDNÍK

Požadujeme: • min. základní vzdělání nebo vyučení
                   • manuální zručnost, pečlivost, samostatnost, pozorovací schopnosti
                   • základní znalost práce na PC
                   • ochotu pracovat v nepřetržitém provozu
                   • praxe na obdobné pozici výhodou 
Náplň práce: • práce na výrobních linkách
                   • obsluha strojů – operace podle výrobních příkazů
                   • dokumentace průběhu výroby
                   • pravidelná údržba stroje
                   • stoprocentní kontrola kvality u nařízených výrobků

Nabízíme:
                   • Zázemí silné nadnárodní společnosti
                   • Zodpovědnou práci a odborné zaškolení 
                   • Práci s moderním technickým vybavením na projektech pro nové

modely světově známých výrobců automobilů
                   • možnost profesního růstu a průběžné zvyšování kvalifikace
                   • Prémie až 30%
                   • 5 týdnů dovolené, Stravenky, Flexipassy

Brigádníkům nabízíme:
                   • fixní hodinovou mzdu, ve které jsou započítány příplatky a prémie

Pokud vás naše nabídka zaujala, prosím zašlete nám svůj životopis na e-mail: nabor@lear.com.
Můžete nám také váš životopis předat osobně na recepci společnosti, nebo zaslat na adresu 
Lear Corporation Czech Republic s. r. o., personální oddělení, Tovární 735/10, 682 01 Vyškov.

Chcete dlouhodobě perspektivní práci v úspěšné, dynamicky se rozvíjející společnosti?
Hledáte stabilitu a zázemí prosperující firmy s dlouholetou tradicí?

Staňte se součástí silné nadnárodní společnosti,
která patří ke špičce v automobilovém průmyslu.

Pro výrobní závod ve Vyškově, který vyrábí elektromechanické prvky
pro automobilový průmysl, hledáme vhodné kandidáty na pozice:


