
přední světový dodavatel zdravotnických 
a hygienických výrobků nejvyšší kvality 
hledá vhodné kandidáty/kandidátky 
v souvislosti s narůstajícím objemem výroby:

Místo výkonu práce
 Slavkov u Brna

Náplň práce
 šití zdravotnických pomůcek

Požadujeme
 vyučení v oboru nebo praxe v oboru
 manuální zručnost
 pečlivost
 časovou flexibilitu – směnný provoz

Nabízíme
 pracovní poměr na dobu určitou 

s možností prodloužení na dobu neurčitou
 nástup možný ihned
 závodní stravování s příspěvkem

zaměstnavatele
 kooperativní prémie

Pokud máte zájem o tuto pozici nebo
bližší informace, kontaktujte nás:
Denisa Kotolanová, tel.: 544 425 641
Denisa.Kotolanova@cz.LRmed.com

Lohmann & Rauscher, s. r. o.
Bučovická 256, 684 01 Slavkov u Brna

www.Lohmann-Rauscher.cz

ŠVADLENA ZDRAVOTNICKÉ VÝROBY

BKR ČR, s. r. o. hledá pro svůj výrobní závod ve Vyškově 
vhodné kandidáty na pozici:

TECHNIK STROJŮ A ZAŘÍZENÍ
NÁPLŇ PRÁCE
– provádění preventivní a prediktivní

údržby strojů a zařízení a jejich
opravy

– instalace a údržba výrobních
zařízení (elektrická, mechanická,
pneumatická)

– provádění revizí elektrických zařízení
– podílet se na vytváření plánů

preventivní údržby a zlepšování
efektivity

POŽADAVKY
– SOU/SŠ vzdělání
– odborná způsobilost (vyhl.

č. 50/1978 Sb.)
– praxe min. 3 roky na obdobné pozici 
– zkušenost s údržbou

mechanických částí strojů,
pneumatických a hydraulických
systémů, uživatelská znalost PC

– výhodou zkušenost s CNC systémy

DĚLNÍK VE VÝROBĚ OKENNÍCH DOPLŇKŮ
NÁPLŇ PRÁCE
– jednoduchá montáž
– vizuální kontrola jakosti
– výpomoc ve skladu podle požadavků

mistra

POŽADAVKY
– manuální zručnost, fyzická zdatnost
– spolehlivost, samostatnost
– řízení VZV (profesní průkaz) – 

výhodou, popř. ochota zaškolit se
– ochota pracovat v třísměnném

provozu

Nabízíme vám zázemí stabilní mezinárodní společnosti, zaškolení pro práci i na
PC, příjemné pracovní prostředí, zaměstnanecké výhody (dotované obědy za
20 Kč, zdarma lekce AJ na pracovišti, sportovní aktivity, vstup do aquaparku aj.)

V případě vašeho zájmu zašlete životopis na níže uvedenou poštovní nebo 
e-mailovou adresu. Všechny osobní údaje budou považovány za důvěrné.

BKR ČR, s. r. o., Lenka Kejlová, Tovární 2, 682 01 Vyškov, 
e-mail: lenka.kejlova@velux.com, tel.: 601 314 535

BKR ČR, s. r. o. je výrobcem zastiňovacích, dekorativních a ovládacích doplňků pro střešní okna
VELUX. Tvoří součást Skupiny VELUX, která vyvíjí, vyrábí a prodává střešní okna VELUX a další
stavební komponenty. Společnost VELUX vytváří lepší životní podmínky v podkroví a přináší do
něj denní světlo a čerstvý vzduch díky střešním oknům a okenním systémům společně s řešeními
pro rovnou střechu. Dále VELUX nabízí mnoho druhů dekorativních a zastiňovacích doplňků,
předokenních rolet, instalačních výrobků, dálkové ovladače a solární panely. Skupina VELUX má
své výrobní podniky v 10 zemích světa a prodejní společnosti v téměř 40 zemích. Je jednou
z nejsilnějších značek v sektoru stavebních materiálů a jeho výrobky jsou prodávány ve většině částí
světa. Skupina zaměstnává přibližně 9 000 zaměstnanců. Více informací naleznete na
www.velux.com.

přední světový dodavatel zdravotnických
a hygienických výrobků nejvyšší kvality
hledá v souvislosti s narůstajícím objemem
výroby vhodné kandidáty/kandidátky na pozici:

Místo výkonu práce
 Slavkov u Brna

Náplň práce
 ruční balení zdravotnických komponentů

do operačních setů.

Požadujeme
 manuální zručnost
 pečlivost
 odpovědnost
 časovou flexibilitu – dvousměnný provoz

Nabízíme
 pracovní poměr na dobu neurčitou
 nástup možný ihned
 závodní stravování s příspěvkem

zaměstnavatele
 kooperativní prémie

Pokud máte zájem o tuto pozici nebo
bližší informace, kontaktujte nás:
Eva Schroederová, tel.: 544 425 681
Eva.Schroederova@cz.LRmed.com

Lohmann & Rauscher, s. r. o. 
Bučovická 256, 684 01 Slavkov u Brna

www.Lohmann-Rauscher.cz

DĚLNICE ZDRAVOTNICKÉ VÝROBY KOORDINÁTOR STROJNÍ
ÚDRŽBY A NÁSTROJÁRNY

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:
• dohled na chod strojního vybavení a připravenosti

lisovacích forem
• organizování oprav strojů a forem
• plánování preventivní údržby strojů a forem,

plánování nákupu náhradních dílů  
• koordinace pracovníků údržby a nástrojárny, včetně

navazujících úkolů k zajištění výroby
• vypracování plánů investic do strojů a zařízení pro

vstřikovnu, linky tepelného tvarování a nástrojárnu
forem

• návrhy ke zvyšování technické a technologické úrovně
strojního vybavení

• zpracování návrhů na nákup hmotného a nehmotného
majetku na základě potřeb celé firmy, správa
a evidence majetku

• zodpovědnost za dodržování a kontrolu BOZP, požární
ochrany, hygienických předpisů, a pravidel ochrany
životního prostředí

• archivace dokumentů technického úseku včetně
strojní, stavební a technické dokumentace,
bezpečnostních předpisů, revizních zpráv, požární
ochrany, apod. 

Očekáváme od vás:
• SŠ / VŠ technického směru
• znalost strojů pro výrobu plastových dílů
• praxi min. 4 roky v oblasti výroby plastových dílů

nebo nástrojárny forem 
• komunikativní znalost AJ slovem i písmem (na střední

úrovni)
• řidičský průkaz skup. B 
• schopnost organizovat a motivovat tým
Nabízíme:
• zajímavou práci v perspektivní a rostoucí společnosti

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

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: 

Od 1. 7. 2014

– zvýšení

o 4 %

Od 1. 7. 2015

– zvýšení základní a benefitní

složky mzdy v průměru o 6 %

– zvýšení hodnoty stravenky

z 60 na 80 Kč

– zvýšení měsíčního příspěvku

na penzijní či životní pojištění

ze 400 Kč na 500 Kč

Zvyšování mezd za období 1 roku:

ČALOUNICTVÍ KRULICH
Opravím sedací soupravy,

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

Drnovice 237,
mob.: 604 560 372

Servis plynových kotlů

Luděk MACHÁT
revizní technik plynových zařízení 

Úlehla 1021, BUČOVICE
*

roční prohlídky, opravy a servis
*

měření emisí kotlů kategorie B 
*

Autorizovaný servisní technik

Thermona protherm BAXI
*

měření špičkovým analyzátorem
spalin TESTO 320

*

O2: 602 537 770

T-mobil: 739 540 727

BYTOVÝ DESIGN A DÁRKOVÉ ZBOŽÍ

Každý týden nové zboží
Dukelská 8, 682 01 Vyškov

CITY CENTRUM

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)

OVOCE A ZELENINA HLEDÍK

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

NOVÉ BRAMBORY
ČESKÉ ZBOŽÍ

Jablka, švestky, hrušky, rajčata, okurky, paprika bílá, žampiony,
cibule, zelí bílé, česnek, hlávkový salát, hlíva, kapusta, 

zelí červené, ledový salát, kysané zelí…


