
Inzerujte v Regionu – Info na tel.:

517 342 756

Ždánská 210
685 01 Bučovice

Hledá vhodné kandidáty na pracovní pozici:

OPERÁTOR CNC STROJŮ
Požadujeme:
– vyučení nebo SŠ v oboru
– praxe na podobné pozici výhodou
– znalost práce s řídicím systémem HEIDENHAIN nebo FANUC
– manuální zručnost, samostatnost, zodpovědnost, spolehlivost
– ochotu pracovat ve směnném provozu

Nabízíme:
– zázemí a podporu silné a dynamické společnosti
– práci s moderním technickým vybavením 
– zajímavé mzdové ohodnocení a zaměstnanecké výhody
– práce v mladém kolektivu
– 5 týdnů dovolené
– penzijní připojištění
– příspěvky na závodní stravování

V případě, že vás zaujala naše nabídka 
a splňujete požadované předpoklady, 

zašlete svůj profesní životopis na elektronickou adresu:
david.dluhos@jkz.cz

Popřípadě volejte na číslo: +420 517 306 146

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
svářecím 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
svářecím 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

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

SPECIALISTA PRO KLÍČOVÉ ZÁKAZNÍKY

Rompa CZ s. r. o.
dynamicky rostoucí součást mezinárodní

skupiny Rompa Group, jejímž programem je
sériová výroba plastových dílů, nabízí

příležitost připojit se k našemu úspěšnému
týmu na nové pozici jako:

Member of the 
Rompa Group

Místo výkonu práce: Vyškov
Očekáváme od vás:
• zkušenosti/odbornou kvalifikaci v oblasti zákaznického servisu jako specia-

lista, 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, moni-
toring skladových zásob, koordinace transportu, řešení případných reklamací,
CRM a hodnocení spokojenosti zákazníků

• pravidelný report zákazníkům o aktuálním stavu jejich zakázky
• 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 udržet a rozvíjet vztahy se zákazníky
• schopnost efektivně, asertivně a zároveň empaticky komunikovat v češtině

a angličtině s kolegy a zákazníky
• interdisciplinární přístup
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.
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

STAVEBNÍ PRÁCE
 Koupelny – dlažby
 Sádrokartony
 Stavební práce
 Zateplení – fasády
 Podlahářské práce

e-mail: dus.dolezel@seznam.cz
Tel.: 608 383 986

BYTOVÝ DESIGN
A DÁRKOVÉ ZBOŽÍ
U NÁS NAKOUPÍTE STYLOVÉ DÁRKY

Dukelská 8, 682 01 Vyškov
CITY CENTRUM

SVÁTEK PRÁCE
OV KSČM Vyškov vás zve na oslavu 1. máje – Svátku práce 
ve Vyškově ve Smetanových sadech od 9 hodin.
V 10 hodin budou následovat prvomájové projevy předsedy OV
KSČM Vyškov Filipa ZACHARIAŠE a poslance Parlamentu ČR

Mgr. Iva POJEZNÉHO. Je připraveno také vystoupení taneční skupiny I.N.D.
a mažoretek. Čeká na vás hudba a bohaté občerstvení v režii Bombastic clubu.
Oslavy 1. máje proběhnou také ve Slavkově u Brna v 9 hod. v kině Jas, kde
vystoupí zastupitelka za KSČM Mgr. Věra Křivánková. Následovat bude promítání
filmu.

Připomeňme si 70. výročí konce druhé světové války u pomníku partyzána Jiřího
Jírovského u Zlatého jelena ve Ždánickém lese v pátek 8. května v 10 hod., akce
se zúčastní poslanci Parlamentu ČR i krajští zastupitelé Jihomoravského kraje.
Odjezdy autobusů: 
Trasa 1: v 8.15 z Ivanovic na Hané (aut. zast.) přes Hoštice
Trasa 2: v 8.25 z Vyškova (u podchodu, aut. zast.) přes Drnovice, Pístovice,

Nemojany, Tučapy, Rousínov, Dražovice, Letonice
Trasa 3: v 8.30 ze Slavkova (parkoviště B. Němcové) přes Heršpice, Nížkovice,

Kobeřice 
Trasa 4: v 9.00 z Bučovic (parkoviště u motelu Arkáda) přes Kloboučky

SVÁŘEČ
– požadujeme platné svářečské oprávnění minimálně podle

ČSN EN 287-1 metoda 135, schopnost samostatné práce
s technickou dokumentací, zručnost

BRUSIČ
– požadujeme zkušenosti s broušením vibrační a úhlovou bruskou
– základní orientace v technické dokumentaci
– spolehlivost, stabilita, vysoký výkon

LEADER
– výbornou znalost strojírenské výroby
– zkušenosti s vedením malého pracovního kolektivu
– dobré organizační a komunikační schopnosti
– prokazatelné výsledky z předchozích zaměstnání

Více se o naší firmě dozvíte na www.hestego.cz.

Iva Ševčíková, personální úsek, tel.: 517 321 085, 
e-mail: sevcikova@hestego.cz

JSTE BYSTRÝ, ZRUČNÝ, ZODPOVĚDNÝ A PEČLIVÝ ČLOVĚK?
MODERNĚ ŘÍZENÁ A DYNAMICKY SE ROZVÍJEJÍCÍ 
STROJÍRENSKÁ FIRMA HESTEGO a. s. Z VYŠKOVA

hledá do trvalého pracovního poměru vhodné zaměstnance na tyto pozice:

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

ČALOUNICTVÍ KRULICH
Opravím sedací soupravy,

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

Drnovice 237,
mob.: 604 560 372

Žaluzie
Sítě proti hmyzu

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

604 863 437

OVOCE A ZELENINA HLEDÍK

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

Přísady zeleniny
Bylinky
Růže velkokvěté, popínavé


