Fritzmeier s. r. o.,
Tovární č. p. 592/3, 682 14 Vyškov

CUKRÁŘSTVÍ
Andrea Zabloudilová

Přední výrobce komponentů
pro zemědělské, stavební a manipulační stroje
(kabiny, karoserie, bezpečnostní rámy) přijme
do trvalého pracovního poměru na dobu
neurčitou vhodné zaměstnance na pozice:

• Výroba cukroví, dortů, řezů, rolád
a svatebních koláčků na zakázku
• svatby • narozeniny • výročí

SVÁŘEČ (CO )

Mob.: 607 993 170, Vyškov
www.azcukrarstvi.freepage.cz

PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE

2

Nejvhodnějšími uchazeči na tuto pozici jsou ti, kteří disponují platným svářecím
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.

BRUSIČ
Zaměstnanec na této pozici provádí broušení, kartáčování a drobné opravy po vadách
svarů. Brousí finální pohledová místa kabin a podvozků či dílů bezpečnostního
charakteru.

MG SYSTEM

* Plovoucí podlahy
* Parkety třívrstvé
* Renovace parket
* PVC – LINO – KOREK
* Bohatý výběr vzorků
Gula Michal, Rašovice 225

Mob.: 777 177 770, tel.: 517 379 911

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.

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ
a SEDAČEK

EXPEDIENT-MANIPULANT
Zaměstnanec na této pozici nakládá, vykládá a převáží zboží a materiál uvnitř firmy.
Platný průkaz řidiče VZV je u uchazeče podmínkou.

Tel.: 517 367 326,
mob.: 604 863 437

Nabízíme:
n nadprůměrné mzdové podmínky na Vyškovsku
n jeden týden dovolené navíc
n finanční motivaci pro dojíždějící pracovníky
n příspěvek zaměstnavatele na stravenky (stravování v areálu)
n garantovanou hod. mzdu po dobu zkuš. lhůty pro klidnější zapracování
n příplatky za odpol. směnu 12 Kč/hod., při mimořádné noční
směně 18 Kč/hod.
n příspěvek zaměstnavatele 400 Kč/měs. na životní či penzijní pojištění
n příspěvek na stravné a cestovné při mimořádné směně
n příspěvek zaměstnavatele při narození dítěte a při svatbě zaměstnance
n jistotu perspektivního pracovního místa
n zastávku autobusů před firmou, parkoviště uvnitř areálu

www.ploty-vyskov.cz

S Regionem
ušetříte!

Sleva
u 3. otištění
komerční
i soukromé
inzerce

50 %!
OBCHODNÍ DŮM

DOMÁCÍ POTŘEBY, SKLO, PORCELÁN,
ELEKTRO, PAPÍRNICTVÍ, HRAČKY,
DROGERIE, HODINY, DÁRKOVÉ ZBOŽÍ,
OBUV, ODĚVY, LÁTKY, ZÁCLONY,
KOŽENÁ A ODĚVNÍ GALANTERIE,
BYTOVÝ TEXTIL, KABELKY

ww
www
w.prio
.prior
r.cz
www.prio
.prior.cz

HELIOS lékárna Vyškov s. r. o.
www.heliosvyskov.wz.cz, tel.: 517 333 605

Snížená cena vstupného na festival HRADOLOGIE

Od uchazečů vyžadujeme kvalitně odvedenou práci, dobrou pracovní morálku,
spolehlivost, flexibilitu, samostatnost, preciznost, pozitivní přístup k práci a ochotu
pracovat ve směnném provozu.

Zájemci mohou navštívit naše personální oddělení v pracovních dnech (Po–Čt)
od 8.00 do 15.00 hod. Od 6. 8. 2012 do 17. 8. 2012 je celozávodní dovolená.
Informace na tel.: 517 578 775, Ing. Aleš Dobrovolný, blíže na: www.fritzmeier.cz

Vážení zákazníci,
veškeré zboží z naší zrušené prodejny lékárny Kojál naleznete
nyní v lékárně Helios na Puškinově ulici 63 (u nemocnice).
V měsících srpnu a září jsme pro vás připravili
VÝRAZNÉ SLEVY na kosmetiku VICHY a BIODERMA.
A i nadále se můžete těšit na široký výběr zdravotní obuvi!

Víkendové koupání

BIBIONE
12.–16. 9. 2012
Kč 2.590,-/osoba
2x ubytování ve dvoulůžkových pokojích
v plně vybavených apartmánech
S dopravou z Vyškova, doprovod CK
Odjezd 12. 9. ve večerních, příjezd 16. 9.
v ranních hodinách

4. ročník multižánrového festivalu Hradologie se do dneška
uskutečnil na třech architektonicky atraktivních místech. První
festival se konal již 29. 6. 2012. Putovní festival se podíval na hrad
Veveří, zámek Valtice či na zámek Kunštát na Moravě.
Na každou akci jsme pro naše
Naposled nás však zavede na
návštěvníky zajistili STANOVÉ
zámek ve Slavkově u Brna, kde
MĚSTEČKO.Všichni máte tedy
se festival uzavře, a to ve dnech
možnost přespání a navázání
24.–25. srpna 2012.
tak na svůj prožitek i další den.
Můžete se těšit na jednu z nejUmístění stanu do stanového
výraznějších českých zpěvaček
městečka je V CENĚ VSTUANNU K., velkolepý MetropoPENKY.
litní symfonický orchestr pod
Sérii hudebních festivalů
taktovkou charismatického
Hradologie pořádá Agentura
Ariella Šharona s rockovým
Kouřící králík Production,
frontmanem Jirkou Zonygou,
s. r. o. ve spolupráci s MESYO,
na rockové kapely Abraxas,
o. s., a za podpory JihomoravProgres 2, Pozdní sběr, Špilského kraje.
berk, Kamila Střihavku s Leaders, či Petra Bendeho. Náročné
PROGRAM FESTIVALU
posluchače určitě potěší Luboš
Pospíšil & 5P, roztančí vás
HRADOLOGIE:
Lidopop či Fleret, trošku funku
přiveze David Dragoun Band,
PÁTEK začátek akce: 16.00
chybět nebudou ani legendární
Folk Team.
Schodiště
Pro děti, které s rodiči navštíLidopop
ví festival HRADOLOGIE bude
Folk team
přichystán skákací hrad a skluLuboš Pospíšil & 5P
zavka, a to naprosto zdarma.
Petr Bende & Band
Podmínkou je platná festivaloFleret
vá vstupenka na právě probíKamil Střihavka & Leaders!
hající akci.

Nakupujte výhodně – NAKUPUJTE SE SLEVOU!

v pondělí

20. 8.

MIMOŘÁDNÉ SLEVY

20 %

* sleva bude poskytnuta na

pokladně

na veškerý sortiment
(mimo elektra a zboží v letáku)

PRIOR ČESKÁ REPUBLIKA s. r. o., OD PRIOR Vyškov, Brněnská 2, tel.: 517 348 806, e-mail: vyskov@prior.cz

SOBOTA začátek akce: 14.00
Pozdní sběr
David Dragoun Band
Špilberk
Abraxas
Peter Cmorik & Blues Band
Progres 2
Anna K
Goodfellas
Metropolitní symfonický
orchestr & Jiří Zonyga
Vstupenky lze zakoupit v síti
Ticketstream a od 11. 8. 2012
i na pokladně zámku Slavkov –
Austerlitz.
Cena vstupenek na závěrečný
festival se snížila!
Na pátek zakoupíte vstupné
za 165 Kč, sobotu za 250 Kč
(*365 Kč) a permanentku na
oba dny koupíte za 350 Kč
(*495 Kč)! Vstupenky na místě
budou také zlevněné!
ZTP: zdarma; ZTP/P: zdarma
včetně 1 doprovodu; Děti do 12
let: zdarma v doprovodu rodiče.
* původní cena vstupenky
Jste srdečně zváni!

POZOR
DALŠÍ
SLEVA!
Při nákupu nad 400 Kč
poukázka v hodnotě 100 Kč
na slevu z dalšího nákupu
většího jak 400 Kč
(platí do 30. 9. 2012)

Prodejní doba: Po–Pá 8.30–18.00, So 8.30–12.00

ww
www
w.modnilatk
.modnilatky
y.cz
www.modnilatk
.modnilatky.cz

