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STYL NÁBYTEK – Vyškov (bývalá Prima)
Ložnice, matrace, skříně, kuchyně na míru

Masáže Renata Suchánková
Rekondiční, havajská, 

lávové kameny, baňkování a další
CAMBRIDGE DIET

Objednávky 607 663 350

Více na www.masaze-renata.cz

Žaluzie
Sítě proti hmyzu

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

604 863 437

Video studio Vyškov
– svatební video
– rodinné oslavy, křtiny
– maturitní video
– firemní prezentace

Zdeněk Zbořil
mob. 608 734 790
e-mail: vsv.video@centrum.cz

PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE
PVC * plovoucí podlahy * parkety * palubky * korek

www.podlahy-nemojany.ic.cz
Nemojany 212, tel.: 605 310 622

MAGNUM CAR, a. s., Brněnská 37, Vyškov 
T.: 517 343 242 E: magnumcar.prodejce@skoda-auto.cz

Akční modely ŠKODA Octavia Champion

Combi od 349 900 Kč

Combi od 404 900 Kč

Je-li vaším cílem získat stabilní a dobře ohodnocenou práci 
v moderním závodě potom přijďte mezi nás

Pro naše výrobní závody v Komořanech a Rousínově 
hledáme vhodného kandidáta na pozici:

EKOLOG
Požadujeme: – VŠ v oboru ekologie, nebo v oboru chemie a technologie

ochrany životního prostředí 
– praxi na pozici podnikového ekologa min. 3 roky
– orientaci v právních předpisech dané oblasti
– dobrou znalost průmyslové ekologie

Náplň práce: – nakládání s odpady podle příslušných norem
– komunikace s orgány státní správy v oblasti ochrany živ.

prostředí
– kategorizace nebezpečných chemických látek a přípravků
– zajištění agendy v souvislosti s ochranou ovzduší
– evidence a hlášení spotřeby a vypouštění odpadních vod

Nabízíme: – zázemí silné prosperující společnosti
– práci v moderním prostředí s nejmodernějším technic-

kým vybavením
– příspěvek na stravování, jídelna v závodě v Komořa-

nech i Rousínově
– velmi dobré autobusové spojení

V případě, že vás zaujala naše nabídka a splňujete požadované
předpoklady, navštivte naše personální odd. v sídle společnosti

Komořany 146 ve dnech po–čt od 8.00 do 11.00 hodin
případně zašlete svůj profesní životopis na elektronickou adresu:

sknapova@edpsro.cz

Další informace naleznete na stránkách www. edpsro.cz


