
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

NAJDETE NÁS V 1. PATŘE OD KOJÁL.

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

ČALOUNICTVÍ KRULICH
Opravím sedací soupravy,

starožitný nábytek, židle a jiné.
Velký výběr pot. látek.
Odvoz i dovoz zajistím.

Drnovice 237,
mob.: 604 560 372

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

LEVNÝ TEXTIL
V Lulči

Od 12. 6. do 19. 6. 2015

KUS DO 20 Kč
Prac. dny 8.00–11.00, 14.00–17.00

Provedu

OPLOCENÍ
POZEMKŮ

Tel.: 736 411 921

NÁSTROJAŘ

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

Požadujeme:
• vyučení v oboru nástrojař případně obdobného

technického směru (obráběč kovů, soustružník,
zámečník) popř. praxi ve stejném oboru

• praxe na pozici nástrojař v plastikářském průmyslu
výhodou

• znalost práce na rovinné magnetické brusce, brusce
na kulato a soustruhu výhodou

• zkušenost s údržbou a opravou vstřikovacích forem
• manuální zručnost, pracovitost, zodpovědnost,

spolehlivost, pečlivost a důslednost
• ochota k práci na směny, případně ochota držet

pracovní pohotovost
Náplň práce:
• oprava a údržba forem pro vstřikovací lisy
• práce s technickou dokumentací a ručními měřidly
• práce na strojích v nástrojárně
Nabízíme:
• zajímavou práci v perspektivní, rostoucí společnosti

s mezinárodním zázemím
• práci na plný úvazek
• odborný a osobní rozvoj
• dobré platové ohodnocení
• profesní školení
• stravenky, příspěvek na penzijní připojištění
• firemní akce
• nástup možný ihned

HLEDÁME BRIGÁDNÍKY
NA VÝPOMOC 

NA ÚSEKU LAKOVNY
Jedná se o navěšování plechových dílců do lakovací linky a případné
krytování spojů před lakováním. Brigáda může být sjednána jako
jednorázová nebo jako dlouhodobá spolupráce.

Práce na DPČ, mzda 75 Kč/hod., příplatek za noční práci.
Vhodné zejména pro studenty.

Zájemci se mohou hlásit u personální referentky Ivy Ševčíkové 
na telefonním čísle: 517 321 085

nebo na adrese sevcikova@hestego.cz.

SEŘIZOVAČ VSTŘIKOLISŮ

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

Požadujeme:
• vyučení nebo SŠ vzdělání technického směru 
• zkušenosti se seřizováním vstřikolisů (Arburg, Demag,

Engel, Haitian)
• ochotu pracovat v nepřetržitém režimu
• pečlivost a manuální zručnost
• zodpovědný přístup k práci
• dobrý zdravotní stav
Náplň práce:
• dodržování výrobních technologií a postupů
• zodpovědnost za vstřikovací lis a výměnu forem
• zodpovědnost za kvalitu výlisků
• řešení kvalitativních problémů výroby
• optimalizace výrobního procesu
• práce na PC 
Nabízíme:
• zázemí perspektivní rostoucí mezinárodní společnosti
• práci na plný úvazek
• stravenky, příspěvek na penzijní připojištění
• nástup možný ihned


