VYRÁBÍME BRIKETY
Cena

5 000 Kč/tuna
(možný odběr od 10 kg)

Odběr
Cukrovarská 496/51d
Vyškov
(bývalý školní statek)

Kontakt: 602 705 046, 777 603 370
www.briketyvyskov.cz

PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE

STÍNÍCÍ TECHNIKA

• PVC, vinyl, marmoleum, Hydrocork
• koberce (bytové, zátěžové)
• korek (přírodní, barevný)
• plovoucí podlahy
• broušení a stěrkování

• žaluzie, markýzy, předokenní rolety,
venkovní žaluzie
• sítě proti hmyzu
• látkové rolety

Sportovní 12a, 682 01 Vyškov, tel.: 517 440 028, mobil: 736 534 516,736 534 500
e-mail: tanex@seznam.cz, www.almara.cz/tanex • výdejní místo zásilek (Ppl, Geis, Dpd, Gls)

Obec Studnice vyhlašuje

konkurz na pracovní místo
Švýcarská strojírensko-zámečnická firma se sídlem ve Vyškově hledá

k okamžitému nástupu:

svářeče CO2 • svářeče TIG
Požadujeme:
– platný svářečský průkaz (pro pozici svářeč)
– schopnost čtení a porozumění technické dokumentaci
a samostatného řešení úkolů
– zodpovědný a aktivní přístup k práci
Nabízíme:
– práci na hlavní pracovní poměr se smlouvou na dobu neurčitou
– odpovídající platové podmínky
– jednosměnný provoz
– kvartální bonus za přítomnost
– stravenky
– přátelský kolektiv a zázemí prosperující firmy
– zajímavou práci v kusové výrobě (strojírenství)
– zajištění čištění firemních pracovních oděvů.
Bližší informace naleznete na internetových stránkách firmy: www.jmqc.cz.
Kontakt – e-mail: prace@jmqc.cz, tel.: 730 513 837

ředitele/ředitelky
Mateřské školy Studnice – příspěvkové organizace, okres Vyškov
se sídlem Studnice 1, 683 08 Studnice
Předpokládaný nástup na pracovní místo ředitele/ředitelky:
1. 3. 2021 nebo dle dohody
Písemnou přihlášku a požadované dokumenty doručte
nejpozději do dne 31. 1. 2021 do 10 hodin na adresu:
Obec Studnice, Studnice 66, 683 08 Studnice.
Obálku označte slovy „KONKURZ – NEOTVÍRAT“.
Bližší informace na www.obec-studnice.cz, případné dotazy na
tel. čísle 777 711332 nebo e-mailu: starosta@obec-studnice.cz

CUKRÁŘSTVÍ
Andrea Zabloudilová
• Výroba cukroví, dortů, řezů, rolád
a svatebních koláčků na zakázku • svatby
• narozeniny • výročí

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

Přijímáme objednávky na

bukové
brikety
AKČNÍ CENA
4,10 Kč/kg
telefon:

605 918 024
Ivanovice na Hané
Dovoz podle dohody.

Chceatte, koupit,
prod it?
vyměn
v
Inzerujte

ČALOUNICTVÍ
KRULICH
Opravím sedací soupravy,
starožitný nábytek, židle
a jiné.
Velký výběr potahových látek.
Odvoz i dovoz zajistím.
Drnovice 237,
mob.: 604 560 372

Regionu

6

75
517 342

• OPERÁTOR SVAŘOVACÍHO ROBOTA
• SKLADNÍK
Nabízíme hlavní pracovní poměr nebo brigádu na pozicích:

Strojírenský dělník,
Montážní dělník
3 směnný provoz (pondělí až pátek)
nebo nepřetržitý 12 hodinový provoz (krátký/dlouhý týden).

Výpomoc ve výrobě
Dohoda o provedení práce na 300 hodin,
směny zejména odpolední a noční.

Správce budov
Podmínkou praxe v oboru a znalost anglického jazyka.

Více informací na lear.jobs.cz

• LAKÝRNÍK
• OPERÁTOR CNC
• MONTÁŽ KABIN

