
Firma Böttcher Vyškov

hledá

vyučeného soustružníka

Pracovní a platové podmínky při ústním pohovoru

Kontakt na tel. 517 326 531

EVATEX
Dědická 1, Vyškov, tel.: 517 341 328

Nová jarní nabídka:
Jarní kabátky 590 Kč, sportovní bundy 590 Kč,

softshellové bundy 690 Kč, strečové tepláky 260 Kč,
plátěné kalhoty 350 Kč, pánské polokošile 260 Kč,
dámské polokošile 260 Kč, bavlněná trička 250 Kč.

Otevírací doba: Po–Pá 9–12, 13–17 hod. So 9–11 hod.

PRVNÍ ZUMBA
DOPOLEDNE

Od 10.00 do 11.00
Úterý, čtvrtek

SQUASH CENTRUM
Vyškov

739 474 057
www.zumbaspetrem.cz

Žaluzie a veškerá stínící technika, prodej, opravy
Okna, dveře, PVC, Euro, gar. vrata Hörmann

Akční ceny, kvalita, nezávazné ocenění, rychlé dodání
Tel.: 737 350 511, e-mail: okna@msys.cz

hledají sezonní
zaměstnance (brigádníky)

na práci s křovinořezem, plotostřihem, pletí a výsadbu záhonů.
ŘP výhodou. Bližší informace na telefonním čísle 732 283 871 nebo 517 346 464.

DRŮBEŽ KOZLANY – PYTELA

bude prodávat od 31. března

NOSNÉ KUŘICE
PO–SO 9–12 hodin

Tel.: 723 053 348, 517 383 125

TRVAL E  
ZHUBNOUT

KRYOLIPOLÝZA
• Bezbolestná liposukce zmrazením 

tukových buněk • Trvalý úbytek 
přebytečného tuku po jednom ošetření
20–40 % (břicho, boky, stehna…) •

VACUPRESS
• Podtlaková relaxační masáž • Formování

a zeštíhlení postavy • Odstranění 
celulitidy • Zpevnění pokožky • Lymfatická

drenáž • Lifting obličeje •
Tel.: 734 895 183

www.facebook.com/bodystudioPS
BODY STUDIO Petra Šafářová, 

Dvořákova 23, Vyškov
(budova České pošty – boční vchod)

Žaluzie
Sítě proti hmyzu

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

604 863 437

PRODÁVÁME:
• Osiva zelenin – květin –

jarní cibuloviny – cibule
sazečky

• Zahradnické substráty –
hnojiva – postřiky

• Travní směsi – fólie –
truhlíky – květináče

• Sadbu brambor – 15 odrůd
balení 5 kg a 25 kg

Od 16. 3. 2012 prodej uznané
zakořeněné sadby jahod v sadbovačích
jednouplodící – stáleplodící – převislé

Od 16. 3. 2012 začínáme
s prodejem sazenic zelenin – květin

Od 20. 3. 2012 prodej
ovocných stromků – růží – konifer

Zahrádkářská prodejna REICH
Rudé armády 3, Rousínov
604 978 213, 603 376 826

•oplocení pozemků
•hromosvody vč. RZ.

Tel.: 736 411 921

PROVEDU

Strukturovaný profesní životopis 
zasílejte v českém a anglickém nebo německém jazyce na adresu

společnosti k rukám Ing. Aleše Dobrovolného,
e-mail: dobrovolny@fritzmeier.cz. 

Bližší informace o firmě na: www.fritzmeier.cz

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

česká pobočka německého 
koncernu FRITZMEIER přijme 
do trvalého pracovního poměru:

Vyškov

TECHNIK TPV – KOORDINÁTOR NOVÝCH PROJEKTŮ
Požadujeme:
SŠ/VŠ vzdělání technického směru, praxe min. 2 roky na obdobné pozici
podmínkou, velmi dobrou znalost práce na PC (Excel, Word, Outlook),
komunikativní znalost NJ nebo AJ podmínkou, dobré organizační
a komunikační schopnosti, spolehlivost, flexibilita, samostatnost,
preciznost, ochota cestovat, odolnost vůči stresu.

Náplň práce:
n koordinace projektů (náběh projektu, odsouhlasení konstrukce, zahájení

výroby, organizace dodávek) kabin pro zahraničního odběratele
n řešení problémů vznikajících při implementaci do výroby
n komunikace a jednání se zahraničními obchodními partnery, koordinace

dodávek
n péče o zákazníky v oblasti kvality, výroby a dodávek
n zajišťování technické podpory

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

TECHNIK TPV – TECHNOLOG
Požadujeme:
SŠ/VŠ vzdělání technického směru, praxe min. 1 rok na obdobné pozici
podmínkou, znalost CAD systémů (Solid Works, ProE) výhodou, dobrou
znalost práce na PC (Excel, Word, Outlook), komunikativní znalost NJ/AJ
podmínkou, dobré organizační schopnosti, spolehlivost, flexibilita,
samostatnost, preciznost.

Náplň práce:
n tvorba technické dokumentace
n zpracování dokumentace podle požadavků zákazníka
n komunikace se zákazníkem, výrobou a technologií
n komunikace se zahraničím, řešení problémů vznikajících při implementaci

do výroby
n optimalizace pracovních a výrobních postupů včetně nových návrhů

a úprav
n řešení technických a technologických problémů ve výrobě

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

BKR ČR, s. r. o. 

hledá vhodného kandidáta/ku na pozici:

LOGISTIK

HLEDÁME
Vaším úkolem bude především:
– příprava podkladů pro plánování

výroby a aktivní účast na plánování
výroby

– optimalizace skladových zásob
– optimalizace toku materiálu
– organizace a provádění inventur
– spolupráce s kolegy v sesterských

firmách
– tisk výrobních podkladů
– příprava podkladů pro hodnocení

výroby (analýzy, grafy, atd.)
– spolupráce s ostatními pracovníky

výrobního oddělení při zajišťování
plynulosti výroby

– objednávání materiálů, kontakt
s dodavateli a odběrateli, dopravci,
celní deklarací, skladem, účetním
oddělením a ostatními odděleními

– zajištění dalších nezbytných úkolů
podle dohody s nadřízeným
pracovníkem.

OČEKÁVÁME

– středoškolské vzdělání
– znalost práce s MS Office, výhodou

SAP
– schopnost aktivní komunikace

v angličtině
– praxe na podobné pozici 

NABÍZÍME
– zajímavou a podnětnou práci v pří-

jemném a dynamicky se rozvíjejícím
prostředí mezinárodní společnosti

– zaškolení pro software SAP
– širokou škálu zaměstnaneckých

výhod

ŽÁDOSTI
Motivační dopis s přiloženým
životopisem zasílejte, prosím, na
následující adresu:

BKR ČR, s. r. o.
Andrea Maslová

Tovární 2
682 01 Vyškov

tel.: 517 543 535, e-mail: andrea.maslova@velux.com

VEDOUCÍ ÚDRŽBY
Požadujeme:     • Minimálně SŠ s maturitou
                      • 5 let praxe ve výrobní společnosti na podobné pozici (automotive výhodou)
                      • Dobrá znalost práce na PC (Word, Excel, SAP)
                      • Zkušenosti s prediktivní a preventivní údržbou
                      • Zkušenosti se zaváděním TPM výhodou
                      • Dobrá technická znalost vstřikolisů a jednoúčelových montážních zařízení
                      • Vysoké pracovní nasazení
                      • Schopnost vést kolektiv ke změnám
                      • Samostatnost

Náplň práce:     • Vedení oddělení údržby o 10 lidech
                      • Odpovědnost za zpracování a vedení plánů kontrol, údržby a oprav strojů

a zařízení
                      • Udržování strojů, zařízení v provozu schopném stavu podle plánů údržby

strojů a zařízení
                      • Vedení dokumentace a plánování pravidelných kontrol a revizí strojních

zařízení
                      • Zabezpečení nákupu materiálu a nářadí potřebného pro údržbu
                      • Zajištění kompletnosti dokumentace jednotlivých strojů a zařízení
                      • Řízení skladu a evidence náhradních dílů

NÁSTROJAŘ LISOVNY (KOVŮ; PLASTŮ)
Požadujeme:     • Vyučení, technický obor
                      • Praxe na obdobné pozici – podmínkou
                      • Znalost procesu lisování – výhodou
                      • Znalost práce na PC
                      • Orientace ve výkresové dokumentaci a výkresech
                      • Znalosti v oboru obrábění kovů (soustružení, frézování, broušení, leštění) 
                      • Schopnost práce s vysokou přesností, manuální zručnost, preciznost
                      • Samostatnost, odpovědnost, důslednost, chuť učit se novým věcem
                      • Ochotu pracovat v třísměnném; 12hodinovém provozu
                      • Znalost vstřikovacích procesů na plastech – výhodou

Náplň práce:     • Provádění nástrojařských prací při výrobě a opravách nástrojů (údržba,
přestavby, čištění nástrojů); pro výrobu elektromechanických součástek
a forem při zpracování plastů

                      • Spolupráce při řešení technických problémů na nástrojích a při objednávání
náhradních dílů k nástrojům;  při objednávání náhradních dílů k opravě
forem

                      • Provádění preventivní údržby nástrojů a analyzování příčin vzniku poruch na
nástrojích

                      • Udržování aktuální doprovodné dokumentace k nástrojům a dat v PC
databázích.

Nabízíme:         • Zázemí silné mezinárodní společnosti
                      • Zodpovědnou práci a odborné zaškolení
                      • Možnost profesního růstu a průběžné zvyšování kvalifikace
                      • Práci s moderním technickým vybavením na projektech pro nové modely

světově známých výrobců automobilů.

Víme, jak ohodnotit vaše schopnosti a pracovní výkon, proto nabízíme atraktivní mzdové ohodnocení
a zajímavé zaměstnanecké výhody – možnost stravování (kantýna), stravenky, flexipassy, prémie až
30%, 5. týdnů dovolené.

Pokud vás naše nabídka zaujala, prosím zašlete nám svůj životopis na e-mail: nabor@lear.com nebo na
adresu: Lear Corporation Czech Republic s. r. o., personální oddělení, Tovární 735/10, 682 01 Vyškov.
Můžete nás také kontaktovat na tel. čísle 517 577 733 nebo předat váš životopis osobně na recepci naší
společnosti. 

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, hledáme vhodné kandidáty na pozici:

Prodám kvalitní  BRAMBORY
ve Vyškově.

1 kg 5 Kč, nad 100 kg za 4 Kč.
Tel.: 723 402 583

Josef Kolkop
 zahradní domky, chaty

 pergoly, altány

 nábytek na míru z masivu

i lamina

 zahradní nábytek

 schodiště, podlahy

 podbíjení střech

Luleč 345, 

info@ truhlarstvi-kolkop.cz

www.truhlarstvi-kolkop.cz

Tel.: 607 955 861
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Přihlášky k dispozici na ředitelství školy,
517 348 782 nebo na www.zstyrsovavy.cz


