
Inzerujte v Regionu – Info na tel.:

517 342 756

V případě zájmu volejte na tel. číslo +420 777 185 022

OPERÁTOR VÝROBY

V případě vašeho zájmu, prosíme o zaslání životopisu
na e-mail: hana.jancikova@rompa.cz 

Hana Jančíková, personalistka, tel.: 515 550 332,
mobil: 778 536 432

Rompa CZ s. r. o., Cukrovarská 494/39, 682 01 Vyškov

Rompa CZ s. r. o.
součást dynamicky rostoucí

mezinárodní skupiny Rompa Group,
jejímž programem je výroba

plastových komponent,
nabízí příležitost připojit se k našemu

úspěšnému týmu jako:

Member of the 
Rompa Group

Náplň práce:
• práce na výrobní lince
• manipulace s plastovými výrobky
• jednoduché montážní úkony
• obsluha strojů
• vizuální kontrola výrobků
• evidence počtu vyrobených kusů do výrobní

dokumentace

Požadujeme:
• ochotu pracovat v nepřetržitém režimu
• pracovitost a pečlivost
• manuální zručnost
• zodpovědný přístup k práci
• dobrý zdravotní stav
• uvítáme praxi z výrobní společnosti, není však

podmínkou

Nabízíme:
• zázemí perspektivní rostoucí mezinárodní společnosti
• práci na plný úvazek
• stravenky, příspěvek na penzijní připojištění
• nástup možný ihned

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.

SVÁŘEČ (CO2)
Nejvhodnějšími uchazeči na tuto pozici jsou ti, kteří disponují platným
svářečským oprávněním a praxí ve svařování konstrukčních prvků metodou
svařování tavicí se elektrodou v ochranné atmosféře podle výkresové
dokumentace a technologických postupů. V případě neexistence svářečského
oprávnění rozhoduje praxe.

ZÁMEČNÍK (OHRAŇOVACÍ LIS; 3D LASER; CNC; VRTAČKY; PILKY)
Od uchazeče se požaduje praxe v obsluze jednoho z výše uvedených strojů
a orientace ve výkresové dokumentaci. 

ŘIDIČ VZV
Zaměstnanec na této pozici vychystává a převáží zboží či materiál uvnitř firmy.
Platný průkaz řidiče VZV podmínkou.

OBSLUHA SVÁŘEČSKÉHO ROBOTIZOVANÉHO PRACOVIŠTĚ
Nejvhodnějšími uchazeči na tuto pozici jsou ti, kteří disponují platným
svářecím oprávněním podle ČSN EN 287-1 metoda 135 a mají zkušenosti
s obsluhou robotizovaného pracoviště. V případě neexistence svářečského
oprávnění rozhoduje praxe. 

Fritzmeier s. r. o., Tovární č. p. 592/3, 682 01 Vyškov-Předměstí

Výprodej matrací sleva až 40 %
tel./fax: 517 334 298 mobil: 777 102 710
Brněnská 39, Vyškov www.stylnabytek.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

POZOR! POZOR! POZOR!

Povánoční slevy!
Výprodej zimního zboží za superceny….

Nová kolekce jarního zboží a také plesových šatů.

Neváhejte navštívit naši prodejnu na adrese: Sportovní 1, Vyškov

LÉČBA KREVNÍ PLAZMOU KONEČNĚ NA VYŠKOVSKU!!!  
Aplikace aktivované plazmy slouží zejména k léčbě:
• Poruchy a defekty kloubní chrupavky
• Podpora hojení šlach, vazů, svalů
• Čerstvá poranění menisků a vazů
• Onemocnění úponů šlach a vazů (ostruha patní, tenisový loket)
• Akutní a chronické záněty šlach a vazů

MUDr. Jiří Jochymek, PhD.
Poliklinika Vyškov, 3. patro

Středa 9–15.00, tel.: 517 315 607

ZVĚŘINOVÉ HODY
v Račicích

v restauraci U Pastorků

Pá 6. až Ne 8. 2.
Pá 20.–Ne 22. 2.

Pá 27. 2.–Ne 1. 3.
Rez.: 517 35 30 30

PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE
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

ČALOUNICTVÍ KRULICH

Opravím sedací soupravy,

starožitný nábytek, židle a jiné.

Velký výběr pot. látek.

Odvoz i dovoz zajistím.

Drnovice 237,

mob.: 604 560 372

l žaluzie, markýzy
l sítě proti hmyzu
l předokenní rolety
l látkové rolety (i střešní)

l PVC, CV, lino, marmoleum
l koberce 

(bytové, zátěžové)
l korek (přírodní, barevný)
l plovoucí podlahy
l shrnovací dveře
l čištění a ošetření PVC, CV,

marmolea a vinylových
podl. krytin – domácnosti,
kom. prostory

ul. Sportovní 12a, Vyškov
(naproti plaveckého bazénu)

Směr Olomouc
Směr 
Kroměříž

Vyškov

Rousínov
Brno

Tučapy

Wellness hotel U ZLATÉ RYBKY
Tučapy 102Srdečně vás zveme na akce:

12.–15. 2.. VALENTÝNSKÉ SLAVNOSTNÍ MENU
– skvělé čtyřchodové menu za 240 Kč a 20% sleva na všechna vína
z naší vinotéky!!!
28. 2. od 19.00 hod. MAŠKARNÍ PLES – vstupné předprodej 95 Kč,
na místě 130 Kč. Hraje Oldies Band Brno, skvělá zábava, soutěže o ceny,
stánek s grilem

TOMBOLA: 30 cen v hodnotě 30 000 Kč,
přijďte se přesvědčit, že největší tombola je u nás
Rezervujte si místa včas na tel. 739 610 847.
Více info na www.uzlaterybky.cz

SPECIALISTA ZÁKAZNICKÉHO SERVISU
Místo výkonu práce: Vyškov

Pokud vás naše nabídka zaujala a váš profil odpovídá našim
požadavkům, zašlete prosím, CV v českém a anglickém jazyce

včetně motivačního dopisu na e-mailovou adresu:
radka.palankova@rompa.cz

Radka Palánková, vedoucí personálního oddělení, 
tel.: 515 550 331, mobil: 778 536 433

Rompa CZ s. r. o., Cukrovarská 494/39, 682 01 Vyškov

Rompa CZ s. r. o.
součást dynamicky rostoucí

mezinárodní skupiny Rompa Group,
jejímž programem je výroba

plastových komponent,
nabízí příležitost připojit se k našemu

úspěšnému týmu jako:

Member of the 
Rompa Group

Očekáváme od vás:
• zkušenosti/odbornou kvalifikaci v oblasti zákaznického

servisu jako specialista, koordinátor min. 2 roky
s obchodním smyslem a silnou orientací na potřeby
zákazníků.

• praxi na obdobné pozici v nadnárodní výrobní
společnosti, kde kvalita, plnění termínů objednávek
včas a v požadovaných objemech byla samozřejmostí.

• zodpovědnost za kompletní chod logistiky – proces
řízení objednávek, monitoring skladových zásob,
koordinace transportu, řešení případných reklamací,
CRM a hodnocení spokojenosti zákazníků

• pozitivní a proaktivní postoj k práci a při hledání
optimálního řešení, která vedou k dosažení firemní
politiky a stanovených cílů 

• schopnost pracovat samostatně i v týmu
• schopnost efektivně, asertivně a zároveň empaticky

komunikovat v češtině a angličtině s kolegy
a zákazníky

Nabízíme:
• adekvátní finanční ohodnocení s ohledem na vaše

dosavadní zkušenosti
• dobré pracovní podmínky, včetně notebooku

a mobilního telefonu
• řadu firemních benefitů (odborná školení, jazykové

kurzy, stravenky, firemní akce atd.)
• možnost profesního růstu
• nástup možný ihned

Budete součástí obchodního a projektového týmu po
celou dobu životnosti produktu u přidělených
zákaznických účtů, dále u nově získaných projektů budete
spolupracovat od samého počátku projektového řízení až
po převzetí projektu do sériové výroby a následně
dodávek směrem k zákazníkovi.
Budete mít odpovědnost dodržovat stanovené ukazatele
KPI, se silnou orientací na výsledky, za řádné a včasné
plánování výroby a dodávek, za stanovení priorit,
reporting a zpracování analýz.

Žaluzie • Sítě proti hmyzu • Dveřní sítě

Akce: sleva 10%
Tel.: 517 367 326, 604 863 437


