
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 dle stanovených technologických postupů
a interních norem včetně kontroly provedené práce.

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, SKLADNÍK
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 dle stanovených pracovních postupů a návodek.

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 dle výkresové
dokumentace a technologických postupů. 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 500 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

Fritzmeier s. r. o., 
Tovární č. p. 592/3, 682 01 Vyškov-Předměstí

Přední výrobce komponentů pro zemědělské,
stavební a manipulační stroje (kabiny, karoserie,
bezpečnostní rámy) přijme do trvalého pracov-
ního poměru vhodné kandidáty a kandidátky na
pozice: 

Nabízíme:
■ motivující finanční ohodnocení
■ velké množství zaměstnaneckých benefitů
■ moderní pracovní prostředí
■ možnost dalšího profesního vzdělávání a jazykových kurzů

Požadujeme:
SŠ/VŠ vzdělání (technického směru výhodou), 1 rok praxe na
obdobné pozici velkou výhodou, pokročilá znalost MS Office
(Excel, Outlook, Word), komunikativní znalost AJ podmínkou,
základy čtení výkresové dokumentace, řidičský průkaz skupiny B,
spolehlivost, pečlivost, flexibilita.
Náplň práce:
– zajišťuje dodávky materiálu, zboží a služeb v požadovaném

množství, termínu a kvalitě
– vyhledává a hodnotí dodavatele, zboží a cenové nabídky,

aktivně komunikuje s dodavateli
– udržuje stav skladových zásob v optimální výši, hospodaří

s finančními prostředky apod.

NÁKUPČÍ

Požadujeme:
SŠ vzdělání elektro-technického směru, min. 3 roky praxe
v oboru, platná vyhl. 50/1978Sb. § 6, flexibilita, vysoké
pracovní nasazení, schopnost samostatné práce, ochotu
pracovat ve směnném provozu. 
Náplň práce:
– zajišťuje chod lakovací linky
– udržuje v provozu všechna svěřená elektrická zařízení
– odstraňuje závady na elektrickém zařízení včetně příslušné

evidence
– dává podněty k nákupu potřebných náhradních dílů

ÚDRŽBÁŘ-ELEKTRO

Strukturovaný profesní životopis zasílejte na e-mail:
a.dobrovolny@fritzmeier.com.

Bližší informace o firmě na: www.fritzmeier.cz

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

OTECO CZ spol. s r. o. 
Slavkovská 853
685 01 Bučovice 

Výrobce tryskacích zařízení přijme vhodné kandidáty na pozici:

Nabízíme: závodní stravování, rozrůstající se firma, firemní akce, 
zázemí silné firmy s 36letou tradicí na trhu

Kontakt: 517 383 506, e-mail: oteco@oteco.cz, sklad@oteco.cz

Mistr
– SŠ strojírenského směru
– nutná praxe
– práce s lidmi
– znalost technické dokumentace, 

MS Office

Manipulant ve skladu
– vyučení
– oprávnění na VZV
– znalost technické dokumentace

Svářeč
– vyučen v oboru
– platný svářečský průkaz 
– znalost výkresové dokumentace 

Konstruktér
– SŠ, VŠ strojní
– znalost AUTOcad, Solidworks

ČALOUNICTVÍ KRULICH
Opravím sedací soupravy,

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

Drnovice 237,
mob.: 604 560 372

Nabízím
■ vedení účetnictví 
■ daňové evidence
■ personální agendy

podnikatelských subjektů 
včetně daňových přiznání
a přehledů na SP a ZP.
Spolehlivě, rychle a kvalitně.

Ing. Katarína Zahradníčková, 
tel.: 603 948 266, e-mail:

zahradnickovakatarina@seznam.cz

ZASTAVÁRNA – BAZAR
RYCHLÁ PŮJČKA
– peníze ihned na ruku, solidní jednání.

VÝKUP ZLATA
– všeho druhu za nejvyšší ceny, až 1 100 Kč/g

ZASTAVUJEME, VYKUPUJEME, PRODÁVÁME
zlato, zubní zlato, stříbro, elektroniku, nářadí,
motorové a elektrické pily, křovinořezy, sekačky,
mob. telefony, notebooky, počítače, sportovní
potřeby, hudební nástroje, obrazy, sošky, zbraně,
ledničky, pračky, ždímačky, jízdní kola a mnoho
jiného, vše, co je u nás prodejné. 

Slavkov u Brna, Brněnská 97
Otevírací doba: PO–PÁ 9.00–17.00

SO, NE po tel. domluvě
Tel.: 605 151 548, e-mail: zastavarna.slavkov@seznam.cz

UNILIN, s. r. o.,
Tovární 1, 682 01 Vyškov 

Společnost Unilin – výrobce podlah Quick Step a Magnum je
největším světovým producentem podlahovin s více než 5400
zaměstnanci v 21 výrobních závodech v mnoha zemích. V roce 2014
se stal součástí skupiny UNILIN i český výrobce MAGNUM Parket. 

Pro posílení výrobního týmu ve Vyškově hledáme kandidáty na pozici:

OPERÁTOR V DŘEVOZPRACUJÍCÍ VÝROBĚ 
Pro obsluhu strojů a výrobních zařízení 

Požadujeme:
• ochotu a schopnost pracovat ve vícesměnném provozu 
• ochotu učit se novým věcem
• výuční list v oboru dřevařském nebo strojírenském výhodou 
Nabízíme: 
• zázemí silné a dynamicky se rozvíjející společnosti 
• dlouhodobou pracovní perspektivu 
• práci s moderními technologiemi
• odpovídající mzdové ohodnocení
• příspěvek na penzijní nebo životní pojištění 
• jazykové kurzy, další vzdělávání 
V případě vašeho zájmu kontaktujte prosím:
Ing. Andrea Zemánková, personální manažer Unilin, s.r.o.
e‐mail: Andrea.zemankova@magnumparket.cz, tel.: 517 318 121
www.magnumparket.com 


