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www.stylnabytek.cz
Matrace, ložnice, postele, kuchyně na míru

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

ul. Sochorova 399/3 (budova SBD) VYŠKOV

tel.: 517 341 737, mobil: 608 773 444 e-mail: tana.vy@quick.cz

Společnost European Data Project, s. r. o. 
nabízí ve svém závodě Mlékařská 1, Rousínov 

měřicí rozsah (X x Y x Z) 2 360 x 1 600 x 1 800 mm

kompletní změření obrobků, přípravků, forem atd.,
měření podle 3D modelu, vhodné např. pro odlitky, výlisky

V případě zájmu a pro další informace nás kontaktujte na tel.
517 300 482, 517 300 450.

volnou kapacitu 
na souřadnicovém měřicím stroji

Stiefelmayer

Vyškov         OD KojálVyškov         OD Kojál

SklenářstvíSklenářství
RámováníRámování

SklenářstvíSklenářství
RámováníRámování

NEDAŘÍ SE VÁM ODBOURAT PŘEBYTEČNÝ TUK
z problémových partií jako jsou boky, břicho,
 stehna…?
Navštivte nové VACUSHAPE STUDIO
ve Vyškově.
VacuShape kombinuje působení podtlaku a chůze
na pásu.
* cíleně spaluje tuky
* odstraňuje celulitidu
* aktivuje krevní a lymfatický oběh

Smetanovo nábřeží 2, Vyškov
www.vacushapestudio.cz, tel.: 724 910 683

VÝSTAVBA RODINNÝCH DOMŮ
ROUSÍNOV-TRÁVNÍKY

K dispozici poslední tři rodinné domy
Ke každému domu garáž pro jedno vozidlo

Bližší informace na tel. čísle: 777 738 227

Masáže Renata Suchánková
Rekondiční, havajská, lávové kameny,

baňkování a další

CAMBRIDGE DIET
Objednávky 607 663 350

Více na www.masaze-renata.cz

ELEKTROÚDRŽBÁŘ STROJNÍHO ZAŘÍZENÍ
Požadujeme:     • Vyučení nebo SŠ, obor elektro
                      • Vyhláška 50/78 Sb § 5 – podmínkou
                      • Znalost práce na PC – podmínkou
                      • Řidičský průkaz skupiny B – podmínkou
                      • Pasivní znalost NJ – výhodou
                      • Manuální zručnost, samostatnost, spolehlivost
                      • Ochotu pracovat v třísměnném provozu

Náplň práce:     • Provádění nových instalačních el. prací nízko i vysokonapěťových rozvodů
i přípojek hal a strojů

                      • Výměny vadných elektrických součástí a drobné opravy u jednotlivých strojů
a budov

                      • Revize přenosného el. ručního nářadí, prodlužovacích kabelů, počítačů,
strojního zařízení atd.

                      • Pravidelné prohlídky elektroinstalace
                      • Drobné opravy strojního zařízení

Nabízíme:         • Zázemí silné mezinárodní společnosti
                      • Zodpovědnou práci a odborné zaškolení 
                      • 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. týden dovolené navíc.

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 nám také zavolat na číslo 517 577 831 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.

Jsme významná mezinárodní výrobní společnost s celosvětovou působností 
a předním světovým dodavatelem, který vyrábí elektromechanické prvky pro automobilový průmysl. 

Pro výrobní závod ve Vyškově, hledáme aktivního a samostatného uchazeče na pozici:

Od pátku 3. 2. 2012

V sobotu 4. 2. 2012 OTEVŘENO 8–11 hod.
PO–ST–PÁ 8–11, 14–17 hod. • Sudá SO 8–11 hod.

LEVNÝ TEXTIL V LULČI

NOVÉ ZBOŽÍČIŠTĚNÍ KOBERCŮ 
a SEDAČEK

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

Chcete
prodat, koupit,

vyměnit?

Inzerujte v Regionu

517 342 756


