
Inzerujte v Regionu – Info na tel.:

517 342 756

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

CONTROLLER / EKONOM
Místo výkonu práce: Vyškov

Pokud by vás tato práce naplňovala, těšíme se na vaši
odpověď s životopisem v CZ a AJ. 

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:
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Rompa Group

Vaší motivací bude:
• podílení se na finančním řízení společnosti
• sestavování rozpočtu, forecastů
• analýzy procesů, profitability výrobků, klíčových

ukazatelů 
• reporting interní i externí
• kalkulace výrobků, zákazníků, obchodních případů
• příprava pravidelných prezentací o klíčových

ukazatelích
• stanovení postupů pro třídění dat rozbory

hospodaření, návrhy na zlepšení
• spolupráce na pravidelných měsíčních závěrkách
• vykazování hospodářských výsledků pro mateřskou

společnost
• rozvíjet analytické a reportovací nástroje společnosti

Očekáváme od vás:
• chuť k řešení zajímavých a náročných úkolů
• ekonomické VŠ vzdělání
• komunikační dovednosti, analytické a logické myšlení
• znalost AJ slovem i písmem 
• týmový přístup
• zodpovědnost, pečlivost, samostatnost 
• znalost účetní a daňové problematiky
• výborné znalosti MS Office (zvláště Excel)
• zkušenosti s ERP systémem Infor LN / BAAN výhodou
• doložitelné reference 
• praxe v oboru minimálně 2 roky

Nabízíme:
• zajímavou a pestrou práci v prostředí rostoucí

mezinárodní firmy
• možnost seberealizace
• příjemný tým spolupracovníků
• odpovídající finanční ohodnocení, penzijní připojištění
• profesní růst, odborné vzdělávání, jazykové kurzy
• standardem je notebook, mobilní telefon 
• nástup podle domluvy
• podřízenost finančnímu manažerovi společnosti  

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: p. Novák, mistr a technolog výroby, e-mail: anovak@vanleeuwen.cz,
tel.: 778 530 033, 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.

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. 

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

Ovo – Imont, spol. s r. o. nabízí kvalitní certifikované

SADBOVÉ A KONZUMNÍ BRAMBORY
ve stupni množení C1, C2 – 24 druhů pocházejících výhradně z ČR z Vysočiny,
velmi rané – Agáta, Belarossa, Colette, Impala, Magda, Monika, Rosara, Suzan
rané – Adéla, Baccara, Belana, Dali, Elfe, Marabel, Mariska
polorané – Concordia, Ditta, Lolita, Laura, Red Anna, Agria, Jelly a Rohlíčky.
Balení 25 kg, cena 12,80 Kč/kg. Balení 10 kg, cena 14,50 Kč/kg – pouze druhy
Belarossa, Magda, Monika, Suzan, Adéla, Marabel, Ditta, Laura, Red Anna a Jelly. Kvalitní
konzumní brambory balení 25 kg, cena 5,60 Kč/kg. Sadbu objednávejte na tel.:
517 350 353, mobil: 732 848 619, 773 151 461 do 11. února 2015. Dále nabízíme
volně k prodeji hnojiva, substráty, postřiky, jablka a marmelády. Výdej sadby a volný
prodej v pátek 27. února 2015 od 13.00 do 15.00 hodin, a každé úterý
a čtvrtek od 13.00 do 14.00 v areálu ZD Agros Dědice, ulice Jízdárenská, Vyškov 2,
hala vpravo nahoře. Podrobné informační letáky jsou k dispozici na webových stránkách
www.ovoimont.cz nebo v prodejně potraviny-bistro Gryc, Dědická 68 Vyškov. 
Zde můžete zboží objednat a také tu vykupujeme vlašská jádra za 130 Kč/kg.

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)

POZOR! POZOR! POZOR!

Povánoční slevy!
Výprodej zimního zboží za super ceny….

Nová kolekce jarního zboží a také plesových šatů.

Neváhejte navštívit naši prodejnu na adrese: Sportovní 1, Vyškov

OVOCE A ZELENINA HLEDÍK

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

AKCE
Jablka cena od 10,90 Kč
největší výběr čerstvých českých jablek 

z úsovských sadů

• 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

CENÍK INZERCE
Komerční:
Černobílá inzerce – 1 cm2 28 Kč + 21% DPH
Barevná inzerce – 1 cm2 30 Kč + 21% DPH
3. otištění inzerátu 50% sleva
U více než 12 opakování inzerce smluvní cena

Soukromá:
40 Kč do pěti novinových řádků
Blahopřání, vzpomínky, poděkování:
S fotografií 160 Kč (1x foto = 100 Kč)
Bez fotografie 60 Kč

Uzávěrka novin je každé úterý do 14 hodin!!!!

Pospíšil & Švejnoha spol. s r. o.,
Rousínov, Zahradní 1141/2a,

tel.: 605 258 921

Nabízíme k prodeji RD 4+1 v Drnovicích. Dispozice.
vstup. chodba, 4 obyt. místnosti, kuchyně, koupelna,
WC, kotelna, sklep. Podlahová plocha místností 92 m2.
Napojení na veškeré potřebné IS. Za domem udržovaná
zahrada a několik hospodářských staveb. Výborná
občanská vybavenost obce – MŠ, ZŠ 1.–9.tř., velký
kulturní dům, fotbalový stadion, rozhledna, dům
s pečovatelskou službou, několik lékařských praxí,
lékárna. Pěší dostupnost (chodník) do Vyškova.
Cena: 1 680 000 Kč, vč. provize a právního
servisu.

BYTOVÝ DESIGN A DÁRKOVÉ ZBOŽÍ

Dolaďte si svůj interiér
Dukelská 8, 682 01 Vyškov

CITY CENTRUM

Sdružení „Piafa“ ve Vyškově
nabízí

V příjemném prostředí ambulance sdružení či u klientů
doma. Masáže jsou prováděné fyzioterapeutem.

Ceny od 120 Kč

Kontakt: Ing. et Bc. Jana Podrápská
tel: 737 619 207, fyzioterapie@piafa.cz, www.piafa.cz

MASÁŽE VE VYŠKOVĚ


