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KADEŘNICTVÍ
Telefon:
607 867 788

Obchodní dům Dukelská,
Vyškov, tel.: 517 330 427
www.nabytek-domus.cz

NOVÁ KOLEKCE ČALOUNĚNÝCH SOUPRAV, ZDRAVOTNÍ MATRACE, ROŠTY.

OVOCE A ZELENINA HLEDÍK
Chcete být součástí našeho týmu?

Hledáme nového kolegu
Bližší informace na www.zelenina-vyskov.cz

ČESKÁ JABLKA od 19,90
fischer automotive systems, s. r. o.
Ivanovicích na Hané, Osvoboditelů 889/89

Na Hraničkách 15, Vyškov, tel. číslo: 774 700 800, www.zelenina-vyskov.cz

Společnost fischer automotive systems
hledá pro svůj výrobní závod v Ivanovicích na Hané posilu do týmu:

Operátor/ka – ruční montáž
Náplň práce na montáži:
S Montáž plastových výrobků, manipulace s výrobky
S Práce ve dvou/třísměnném provozu
Očekáváme:
S Zručnost, dobrou jemnou motoriku
S Spolehlivost, zodpovědnost, samostatnost
S Týmovou práci
Nabízíme:
S Stabilní a dlouhodobé zaměstnání
S Odpovídající platové ohodnocení
S Příplatky za odpolední a noční směny nad rámec stanovený
zákonem
S Příplatek za přesčas 50% a příplatek za práci o víkendu 50%
S Příspěvek na dopravu
S Bonusový program (flexi passy, jazykové kurzy, firemní akce
a další)
S Dotované obědy za 26 Kč
S 13. mzdu podle firemních pravidel
S 5 týdnů dovolené
S příspěvek za doporučení až 15 000 Kč
S v případě zájmu pomůžeme zprostředkovat ubytování
Kontakt: Sylvie Chromá, tel.: +420 702 213 182,
e-mail: sylvie.chroma@fischer-automotive.cz

přijme

OPERÁTORA CNC

Muzeum Švábenice
Každou neděli od 6. června do 31. října 2021 jsou otevřeny výstavy:
Vlastivědné muzeum: Bydlení
a život našich předků na vesnici
v minulosti.
Muzejní galerie betlémů: stálá
výstava 1 750 betlémů, vyrobených
ze všech dostupných materiálů
Výstavní síň: Naše pivovary aneb
Dobré pivo, dary země české
Kostelní muzeum: Stálá expozice
umění z 18. a 19. století z pozůstalosti
kostela a fary.
Otevřeno 13–17 hodin. Vstupné
dobrovolné – jste srdečně zváni.

ÚKLIDOVÉ SLUŽBY LILIE
Generální/Pravidelný
■ Po rekonstrukci
■ Kancelářské prostory
■

☎ 732 211 181

Hledáte Region na webu?
Už ho najdete!
www.novinyregion.cz

– OBSLUHA LASEROVÉHO
ŘEZACÍHO CENTRA TRUMPF
Požadujeme: vyučení, lépe SŠ technického směru
čtení výkresové dokumentace
samostatnost
manuální zručnost
práce ve dvousměnném provozu

TECHNOLOGA

LASEROVÝCH ŘEZACÍCH
CENTER TRUMPF
Požadujeme: SŠ vzdělání technického směru
znalost práce v AUTOCADU (nebo podobném SW)
práce pouze v ranní směně
samostatnost
komunikaci se zákazníky

PRACOVNÍKA PŘÍJMU
A EXPEDICE ZBOŽÍ
Požadujeme: orientaci v technických výkresech
dobrý zdravotní stav
oprávnění k řízení vysokozdvižného vozíku
(zajistíme)
práce v ranní směně
samostatnost
Nabízíme:

Přehled volných pozic:

www.pracevbottcheru.cz

práci na nejmodernějším technologickém zařízení
práci v příjemném kolektivu
zaměstnanecké benefity
zázemí prosperující společnosti
nástup možný ihned

Zájemci se mohou hlásit na adrese:
Tržiště 73, Vyškov, tel.: 731 586 398, 737 121 702
(p. Mokrý, p. Roubíček)
Životopisy zasílejte na e-mail: mokry@lasmetal.cz

