
Inzerujte v Regionu – Info na tel.:

517 342 756

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 tavící 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. 

ZAMĚSTNANEC MONTÁŽE KABIN
Zaměstnanec na této pozici provádí montáž jednotlivých komponentů či částí
kabin podle stanovených pracovních postupů a návodek.

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

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

Přední výrobce komponentů pro zemědělské, stavební
a manipulační stroje (kabiny, karoserie, bezpečnostní rámy)

přijme do trvalého pracovního poměru 
vhodné kandidáty a kandidátky na pozice: 

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

UNILIN, s. r. o.,
Tovární 1, 682 01 Vyškov 

Společnost Unilin – výrobce podlah Quick Step a Magnum je
největším světovým producentem podlahovin s více než 5400
zaměstnanci v 21 výrobních závodech v mnoha zemích. V roce 2014
se stal součástí skupiny UNILIN i český výrobce MAGNUM Parket. 

Pro posílení výrobního týmu ve Vyškově hledáme kandidáty na pozici:

OPERÁTOR V DŘEVOZPRACUJÍCÍ VÝROBĚ 
Pro obsluhu strojů a výrobních zařízení 

Požadujeme:
• ochotu a schopnost pracovat ve vícesměnném provozu 
• ochotu učit se novým věcem
• výuční list v oboru dřevařském nebo strojírenském výhodou 
Nabízíme: 
• zázemí silné a dynamicky se rozvíjející společnosti 
• dlouhodobou pracovní perspektivu 
• práci s moderními technologiemi
• odpovídající mzdové ohodnocení
• příspěvek na penzijní nebo životní pojištění 
• jazykové kurzy, další vzdělávání 
V případě vašeho zájmu kontaktujte prosím:
Ing. Andrea Zemánková, personální manažer Unilin, s.r.o.
e‐mail: Andrea.zemankova@magnumparket.cz, tel.: 517 318 121
www.magnumparket.com 

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)

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

HOSPŮDKA U VRTULE
Vyškov-Nosálovice

Pořádá v pátek 19. 6. od 19 hodin
LETNÍ NOC.

Špekáčky s sebou. Občerstvení zajištěno.

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

• svatby • narozeniny • výročí

CUKRÁŘSTVÍ
Andrea Zabloudilová

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

Firma bentglass a. s., Ivanovice na Hané,
přijme pracovníka na pozici technik – obchodník
Požadujeme:
• SŠ vzdělání technického směru
• vhodné zejména pro absolventy stavební průmyslovky
• schopnost základního porozumění stavebním výkresům
• dobré organizační a komunikační schopnosti

Vaším úkolem bude:
• příprava technické dokumentace pro výrobu
• práce se zákazníky

Životopis zašlete na e-mail: info@bentglass.cz

Oznámení o přerušení
dodávky elektrické energie

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy –
rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací – bude přerušena

dodávka elektrické energie:

Dne 3. 7. 2015 od 8.00 do 14.30 hodin
Ivanovice na Hané ul.: Wiedermanova 1, 3, Palackého nám. 1, 3
Komenského 2

Děkujeme vám za pochopení.
E.ON Česká republika, s. r. o.

Nabídka zaměstnání
Název pozice: Operátor skladu / pily
Náplň práce
• Nakládka a vykládka zboží
• Řezání na pásových a kotoučových pilách
• Balení
• Úklid
• Přejímka zboží
• Vyplňování průvodních dokumentů
• Plnění úkolů nadřízených

Organizační struktura
• Žádný podřízený
• Přímý nadřízený vedoucí směny

Požadavky
• Jeřábnický + vazačský průkaz
• Průkaz na VZV sk. W1
• Praxe ve skladu hutního materiálu minimálně 2 roky
• Orientace v hutním materiálu
• Logické myšlení
• Časová flexibilita
• Ochota učit se novým věcem

Odměna a hodnocení
• Základní mzda – 18–20 000 Kč
• Variabilní složka na bázi měsíční/kvartální podle

KPI – 4 000 Kč
• KPI

– Úkoly nadřízeného
– Počet vychystaných OL
– Cyklická inventura

Kontakní osoba: Ing. Pavel Čuba, e-mail: pcuba@vanleeuwen.cz, tel.: 774 440 865, 
adresa firmy (místo výkonu práce): Van Leeuwen Pipe and Tube, s. r. o., Krátká 753/3b, 
682 01 Vyškov. Životopis elektronicky na e-mail nutností.

ČIŠTĚNÍ 
KOBERCŮ

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

Nabízím
JAHODY
formou samosběru

ve Chvalkovicích na Hané
(směrem na Ivanovice).

Cena 35–40 Kč/kg
Sběr bude probíhat

ÚT a PÁ 16.00–18.00 hod.
SO od 14.00–16.00 hod.

Tel.: 517 363 398
www.jahody-chvalkovice.cz

Provedu

OPLOCENÍ
POZEMKŮ

Tel.: 736 411 921

Prodej dřevěných
bukových briket:

Letní cena
4,10 Kč/kg
Inf. na tel. č.:

605 918 024
Ivanovice na Hané

Dovoz podle domluvy. 

BYTOVÝ DESIGN A DÁRKOVÉ ZBOŽÍ

Dárky pro vaše spolužáky a učitelky
Dukelská 8, 682 01 Vyškov

CITY CENTRUM

Žaluzie
Sítě proti hmyzu

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

604 863 437


