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Společnost TRASKO, a. s., 
nabízí v novostavbě bytového

domu Nosálovice 
ul. Michalovecká ke koupi:

dokončený byt 3+kk 68 m2 cena 1 800 000 Kč
rozestavěný byt 4+kk 119 m2 cena 2 460 000 Kč

ke každému bytu je možno zakoupit kryté garážové stání 

Bližší info j.hajek@trasko-as.cz
tel.: +420 777 738 227 nebo www.trasko-as.cz

Chcete mít štíhlejší, posílené tělo a redukovat celulitidu?
Chcete zlepšit svoji fyzickou kondici?

Máte málo volného času a nechcete ho trávit v posilovně?
Nebaví vás kolektivní sporty?

Přijďte si zacvičit do našeho studia Power Plate 
Vyškov (na ulici Jana Šoupala naproti Drogerie DM)

www.powerplatevyskov.cz

KONTAKT: Power Plate Vyškov
Jana Šoupala 17/2, e-mail: info@powerplatevyskov.cz

Nejnovější stroje Power
Plate Pro6, které jsou

certifikovanými zdravotními
pomůckami a jsou

nejdokonalejšími v oblasti
vibračních strojů. Instruktoři
s certifikací, dlouhodobými
zkušenostmi a trenérským

kurzem.
Denně 2 lekce Jumpingu!
Stačí cvičit 30 minut 2x

týdně a již během několika
týdnů pocítíte výsledky.TIP:

Nyní zvýhodněná 

cena od 80 Kč za

lekci s instruktorem

a od 48 Kč za lekci

Jumpingu!

RESTAURACE LAGUNA 
(Pístovice u rybníka)

UZENÉ DOBROTY Z NAŠÍ UDÍRNY
2. 3.– 4. 3. 2012
9. 3.–11. 3. 2012
(pátek od 16. hod.)

+ 10. 3. vystoupení písničkáře Zdeňka Větrovce
www.laguna-pistovice.cz

Zemědělsko-ekonomická škola Vyškov
Komenského 7

Nabízí ve šk. roce 2012–2013 tyto obory:

Obchodní akademie
– státní zkoušky z psaní na PC!

Agropodnikání 
– ŘP na auto a traktor zdarma!!

Více na www.sosvyskov.cz

Žaluzie
Sítě proti hmyzu

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

604 863 437

OVO-IMONT spol. s r. o. nabízí

OVOCNÉ STROMKY A KEŘE certifikované s kořenovým obalem!!!
Jabloně, jabloně sloupové, hrušně, asijské hrušně, broskvoně, nektarinky,
meruňky, slivoně, renklody, broskvošvestky, slivoně rezistentní, třešně,

višně, angrešt, jostu, rybíz, vinnou révu, maliny, ostružiny, borůvky, ořešáky,
lísky, kaštany, rakytníky, mandloně, šeříky, růže, a dále hnojiva a postřiky.

Volný prodej v pátek 9. března 2012 od 9.00 do 16.30 hodin 
v areálu ZD AGROS Dědice, ul. Jízdárenská (hala vpravo nahoře).

Podrobné inf. letáky na www.ovoimont.cz
nebo na prodejně BISTRO GRYC, Dědická 68 Vyškov.

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. 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

BKR ČR, s. r. o., člen skupiny VELUX, 
hledá pro svůj výrobní závod ve Vyškově vhodné kandidáty/ky na pozici:

Pracovník BOZP

NABÍZÍME
– Zajímavou a motivující práci v příjemném a dynamickém prostředí meziná-

rodní společnosti
– Odpovídající finanční ohodnocení a celá řada zaměstnaneckých výhod
– Zaškolení na danou pozici

ŽÁDOSTI
Pokud vás naše nabídka zaujala, zašlete prosím váš životopis na následující
adresu. Všechny údaje budeme považovat za důvěrné.

Popis pracovní pozice

Hlavní odpovědnosti:

– Provádí aktivity, které vedou ke
snížení výskytu pracovních úrazů

– Reviduje interní předpisy
o bezpečnosti a ochraně zdraví

– Shromažďuje statistická data
– Spolupodílí se na vyšetřování

pracovních úrazů
– Spolupracuje na zlepšování a vývoji

systému BOZP
– Kontroluje zařízení a pracoviště
– Přiděluje pracovní pomůcky
– Plní další úkoly nadřízeného

KANDIDÁTI

Úspěšný kandidát by měl mít:

– SŠ vzdělání 
– Uživatelská znalost práce PC

(MS Word, Excel, Power Point)
– Praxe na dané pozici výhodou
– Systémový přístup, důslednost,

pečlivost
– Komunikativní znalost AJ výhodou

BKR ČR, s.r.o.
Irena Valová

Tovární 2
682 01 Vyškov

tel.: 517 543 534, fax: 517 543 501, e-mail: irena.valova@velux.com

SEŘIZOVAČ LISOVNY PLASTŮ
Požadujeme:     • SŠ/maturita, strojírenský obor
                      • Praxe na obdobné pozici – podmínkou
                      • Znalost vstřikovacích procesů, znalost práce na PC
                      • Manuální zručnost, samostatnost, odpovědnost
                      • Ochotu pracovat v nepřetržitém 12hodinovém provozu 

Náplň práce:     • Včasná oprava a seřízení strojů k zajištění plynulosti výroby 
                      • Nastavení parametrů stroje podle výrobních specifikací 
                      • Vyplňování výrobní dokumentace (provozní karta nástroje a plán údržby)

NÁSTROJAŘ LISOVNY (KOVŮ; PLASTŮ)
Požadujeme:     • Vyučení, technický obor
                      • Praxe na obdobné pozici – podmínkou
                      • Znalost procesu lisování – výhodou
                      • Znalost práce na PC
                      • Orientace ve výkresové dokumentaci a výkresech
                      • Znalosti v oboru obrábění kovů (soustružení, frézování, broušení, leštění) 
                      • Schopnost práce s vysokou přesností, manuální zručnost, preciznost
                      • Samostatnost, odpovědnost, důslednost, chuť učit se novým věcem
                      • Ochotu pracovat v třísměnném; 12hodinovém provozu
                      • Znalost vstřikovacích procesů na plastech – výhodou

Náplň práce:     • Provádění nástrojařských prací při výrobě a opravách nástrojů (údržba,
přestavby, čištění nástrojů); pro výrobu elektromechanických součástek
a forem při zpracování plastů

                      • Spolupráce při řešení technických problémů na nástrojích a při objednávání
náhradních dílů k nástrojům;  při objednávání náhradních dílů k opravě
forem

                      • Provádění preventivní údržby nástrojů a analyzování příčin vzniku poruch na
nástrojích 

                      • Udržování aktuální doprovodné dokumentace k nástrojům a dat v PC
databázích

Nabízíme:         • Zázemí silné mezinárodní společnosti 
                      • Zodpovědnou práci a odborné zaškolení
                      • Možnost profesního růstu a průběžné zvyšování kvalifikace
                      • Práci s moderním technickým vybavením na projektech pro nové modely

světově známých výrobců automobilů

Víme, jak ohodnotit vaše schopnosti a pracovní výkon, proto nabízíme atraktivní mzdové ohodnocení
a zajímavé zaměstnanecké výhody – možnost stravování (kantýna), stravenky, flexipassy, prémie až
30%, 5 týdnů dovolené.

Pokud vás naše nabídka zaujala, prosím zašlete nám svůj životopis na e-mail: nabor@lear.com nebo na
adresu: Lear Corporation Czech Republic, s. r. o., personální oddělení, Tovární 735/10, 682 01 Vyškov.
Můžete nás také kontaktovat na tel. čísle 517 577 733 nebo předat váš životopis osobně na recepci naší
společnosti.

Chcete dlouhodobě perspektivní práci v úspěšné, dynamicky se rozvíjející společnosti? 
Hledáte stabilitu a zázemí prosperující firmy s dlouholetou tradicí? 

Staňte se součástí silné nadnárodní společnosti, 
která patří ke špičce v automobilovém průmyslu.

Pro výrobní závod ve Vyškově, hledáme vhodné kandidáty na pozici:

Obchodní ředitelka pro ČMSS, oblast Vyškovsko hledá

Tel.: 725 793 885, Slováčková

– 2 finanční poradce
– 1 asistentku/a ředitele

• Práce na ŽL • SŠ podmínkou •


