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DLOUHODOBÉ SPLÁTKY BEZ NAVÝŠENÍ! ! !

Obchodní dům Dukelská, 
Vyškov, tel.: 517 330 427
www.nabytek-domus.cz

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 vhodné
kandidáty a kandidátky na pozici:

Nabízíme: zázemí silné prosperující společnosti, práci v moderním
prostředí s nejmodernějším technickým vybavením, stabilitu
pracovního uplatnění, odpovídající mzdové ohodnocení, firemní akce
pro zaměstnance, zvýhodněné telefon. tarify, příspěvek na stravování,
jídelna v závodě v Komořanech i Rousínově. 
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: pdurajova@edpsro.cz
Další informace o pracovních pozicích naleznete na stránkách
www. jobsedp.cz

SKLADNÍK, MANIPULANT
Požadujeme: – vyučení

– praxe na uvedené pozici vítána
– oprávnění na VZV výhodou
– jednosměnný i vícesměnný provoz

STOLAŘ – OPERÁTOR CNC PILA, FRÉZA
Požadujeme: – vyučení v oboru

– praxe na uvedené pozici vítána
– čtení výkresové dokumentace
– práci ve dvousměnném provozu

ÚDRŽBÁŘ
Požadujeme: – vyučení, (obor elektro, zámečník nebo stavební)

– praxe na uvedené pozici
– pečlivost, svědomitost
– jednosměnný provoz
– pracoviště Komořany

SVÁŘEČ MIG, MAG – dělník kovovýroby
Požadujeme: – vyučení technického směru

– praxi na uvedené pozici, TIG výhodou
– čtení výkresové dokumentace
– práci v třísměnném provozu

OPERÁTOR CNC, NÁSTROJAŘ, 
ZÁMEČNÍK, BRUSIČ

Požadujeme: – vyučení technického zaměření (případně praxi v oboru)
– spolehlivost
– práce v jednosměnném i ve vícesměnném provozu

MECHANIK MONTÁŽE
Požadujeme: – vyučení

– praxe ve výrobě výhodou
– manuální zručnost, samostatnost
– jedna směna 

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

✓ opravy strojů a zařízení
✓ instalace a údržba výrobních

zařízení (elektrická,
mechanická, pneumatická)

✓ podílet se na vytváření plánů
preventivní údržby

✓ podílet se na zlepšování
efektivity výrobních zařízení

POŽADAVKY
✓ SOU/SŠ vzdělání
✓ praxe min. 3 roky na obdobné

pozici (technik, údržbář...)
✓ zkušenost s údržbou

mechanických částí strojů,
znalost pneumatických
a hydraulických systémů,
PLC – řízeného vybavení 

✓ uživatelská znalost PC
✓ výhodou zkušenost s CNC

systémy
✓ znalost AJ výhodou
✓ systémový přístup, důslednost

NABÍZÍME
– zázemí stabilní mezinárodní společnosti
– zaškolení pro práci na PC
– příjemné pracovní prostředí
– zaměstnanecké výhody (dotované obědy za 20 Kč, zdarma

lekce AJ na pracovišti 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.

Zakázková výroba
City Centrum tel.: 601 575 344
Dukelská 8 725 123 195
Vyškov www.zovik.cz

BODY STUDIO
KRYOLIPOLÝZA • VACUPRESS • LIFTING OBLIČEJE
 trvalé zeštíhlení a formování postavy
 odstranění a prevence celulitidy
 zpevnění a regenerace pokožky
 lymfatická drenáž
 vyhlazení vrásek a omlazení

20% sleva na permanentky
OD KOJÁL – Nádražní 2/1, Vyškov (2. patro – naproti výtahu)
Tel.: 734 895 183 www.bodystudiovyskov.cz

OVOCE A ZELENINA HLEDÍK

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

zelí na krouhání – na objednávku i krouhanka

BRAMBORY z Vysočiny
česká jablka – nejlepší cena ve Vyškově

česnek – DUKÁT, z farmy Ráječek Brno


