
Požadujeme:
SŠ/VŠ vzdělání (technického směru výhodou), minimálně 2 roky
praxe v oblasti BOZP a PO, znalost legislativy z oblasti BOZP a PO,
osvědčení o způsobilosti k plnění úkolů v prevenci rizik podle
zákona 309/2009 Sb., osvědčení o odborné způsobilosti k plnění
povinnosti podle zákona o požární ochraně, pokročilá znalost MS
Office (Excel, Outlook, Word), znalost NJ nebo AJ výhodou, řidičský
průkaz skupiny B, spolehlivost, pečlivost, flexibilita.
Náplň práce:
• dohled a zodpovědnost za dodržování platných norem
a standardů BOZP a PO

• školení a přeškolování zaměstnanců z BOZP, PO a ŽP
• spolupráce se státními institucemi a odděleními v rámci firmy
• kontroly pracovišť, prevence a identifikace rizik
• vedení záznamů o úrazech včetně vyřizování příslušných adm.
úkonů

• dohled na způsob nakládání s odpady, chemickými látkami,
energiemi, vodou, znečišťování ovzduší a půdy

• zajišťuje evidenci odpadů a spotřeb energií
• udržuje dokumentaci podle ISO 14001 a 18001
• proškolování pracovníků v oblasti EMS včetně nácviků havarijní
připravenosti apod.

TECHNIK BOZP A PO, ŽP 

Strukturovaný profesní životopis zasílejte
na e-mail: dobrovolny@fritzmeier.cz.
Bližší informace o firmě na: www.fritzmeier.cz.

Požadujeme:
SŠ/VŠ vzdělání technického směru, praxe minimálně 1 rok na
obdobné pozici výhodou, znalost CAD systémů (Solid Works,
ProE) výhodou, dobrou znalost práce na PC (Excel, Word,
Outlook), komunikativní znalost NJ nebo AJ podmínkou,
dobré organizační schopnosti, spolehlivost, flexibilita,
samostatnost, preciznost.
Náplň práce:
• tvorba technické dokumentace
• zpracování dokumentace podle požadavků zákazníka
• komunikace se zákazníkem, výrobou a technologií
• komunikace se zahraničím, řešení problémů vznikajících při
implementaci do výroby

• optimalizace pracovních a výrobních postupů včetně nových
návrhů a úprav

• řešení technických a technologických problémů ve výrobě
Nabízíme:
• motivující finanční ohodnocení
• velké množství zaměstnaneckých benefitů
• moderní pracovní prostředí
• možnost dalšího profesního vzdělávání a jazykových kurzů

TECHNIK TPV – TECHNOLOG

Přední výrobce komponentů pro zeměděl-
ské, stavební a manipulační stroje (kabiny,
karoserie, bezpečnostní rámy)

přijme do trvalého pracovního poměru 
vhodné kandidáty a kandidátky na pozice: 

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

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:

Palánek 1, 682 01 Vyškov
Tel.: 775 388 338, e-mail: trasig@trasig.cz

přijme pracovníka na místo související
s technickou činností v dopravě

Náplň práce: • Zajišťování staveb dopravním značením
• Osazování a opravy trvalého dopravního značení

Požadujeme: • Úplné SŠ vzdělání příp. výuční list
• Manuální zručnost a fyzickou zdatnost
• Pečlivost a spolehlivost
• Časovou flexibilitu
• Řidičské oprávnění skupiny C
• Samostatnost

Nabízíme: • Odměňování závislé na osobních výkonech
• Práce v přátelském kolektivu
• Zázemí stabilní společnosti
• Příspěvek na stravování
• Nástup podle dohody
• Zajímavou, odpovědnou a pestrou pracovní náplň
• Důkladné zaškolení

Profesní průkaz řidiče nebo zkušenosti na obdobné pozici vítány.

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)

Od 1. 7. 2015 najdete ZEN studio
v nových prostorech ve Slavkově u Brna

na ul. Lidická 1669 v 2. NP

Prázdninová akce
– lifting a hydratace pleti
kyselinou hyaluronovou


