
skladník

pracovník/ce odbytu + obchodní asistent/ka 

obchodní zástupce

Pivovar Vyškov
hledá posily

do svého týmu

Pracovní náplň:
 naskladňování/vyskladňování zboží včetně ruční manipulace

s  těžkými břemeny, inventury zboží, zajištění dopravy zboží,
zodpovědnost za celní problematiku

Požadujeme:
 vzdělání SŠ
 zodpovědnost, spolehlivost, pečlivost, časovou flexibilitu,

samostatnost
 uživatelská znalost práce s PC (Excel, Word, Outlook)
 řidičský průkaz skupiny B a na VZV, zkušenost s řízením VZV

Všem pracovníkům nabízíme:
 odpovídající platové ohodnocení
 zajímavá práce v atraktivním segmentu pivního trhu
 zaměstnanecké výhody

V případě, že Vás uvedená příležitost oslovila a máte zájem pracovat
v zavedené regionální společnosti s 334 let dlouhou tradicí, zašlete svůj
strukturovaný životopis na adresu: info@pivovyskov.cz

Pojďte ve spolupráci s námi upevňovat pozici našich značek tradičních
a poctivých piv. Když k tomu přidáte svoji energii a nadšení, dosáhneme
společně skvělých výsledků.

Hledáme vhodné kandidáty na pozice 

Pracovní náplň:
 komunikace s  dodavateli, poptávková řízení, komunikace

s tuzemskými i zahraničními zákazníky
 fakturace zboží, vedení skladu MTZ 

Požadujeme:
 vzdělání SŠ
 spolehlivost, pečlivost, zodpovědnost, časovou flexibilitu, velmi

dobré komunikační a organizační schopnosti
 dobrá znalost anglického jazyka slovem i písmem 
 práce s PC, střední úroveň znalosti MS Office (Word, Excel, Outlook)
 řidičský průkaz skupiny B 

Pracovní náplň:
 každodenní komunikace se zákazníky ve svěřeném regionu 

Požadujeme:
 vzdělání SŠ
 výborné komunikační a prodejní dovednosti, plnění stanovených

plánů, spolehlivost, zodpovědnost, časovou flexibilitu,
samostatnost, vlastní iniciativu

 řidičský průkaz skupiny B 

Nabídka vyškovského zooparku

Všichni jsou dočasně umístěni ve vyškovském zooparku, 
tel.: 517 346 356, 725 726 374. 

Možno i nahlédnout na webové stránky: www.psivyskov.wbs.cz

Hledáme původního majitele:

Hledáme nové majitele:

Kříženec NO – pes. Odchycen 10. 2.
na ulici Tyršova. Pes je na lidi hod-
ný, radostný, ale je zjištěno, že se
nesnese s jinými psy a má nadání
zdolávat vysoké překážky. 

Kříženec labradora velkého vzrůs-
tu - pes. Je mladý, na lidi hodný, ale
nesnese se s jinými psy. Byl nalezen
dne 9.9. v Hamiltonech. 

Kříženec boxera – fena. Byla dne
12. 12. uvázána ve Smetanových
sadech. Fenka je hodná, ale velice
vystrašená a vystresovaná. 

Kříženec labradora – pes. Mladý,
veselý, přátelský a hravý. Byl nale-
zen 22. 8. na Hraničkách. 

Kříženec – pes. Je relativně mladý
a veselý. Velmi přátelský k dětem.
Ale nesnese se s jinými psy. Byl nale-
zen dne 18. 8. na ulici Nádražní.

Jorkšír – pes. Ve velmi zuboženém
stavu. Silně podvyživený a zarostlý.
Srst plná „dredů“. Nalezen 31. 12.
na Palánku.

Kříženec jezevčíka – pes. Pes je
relativně mladý, akční a veselý. Byl
nalezen dne 19. 12. na ulici Osvo-
bození. 

EVATEX
Dědická 1, Vyškov, tel.: 517 341 328

Zimní výprodej – 30% slevy na:
Zimní kabáty, prošívané bundy, softshellové 

kalhoty, manšestráky, oteplené rifle, oteplené 
kapsáče, roláky, svetry, oteplená pyžama. 
Akce trvá do 17. 1. 2015.  www.evatex.cz

Otevřeno: Po–Pá 9–12, 13–17 hod., So 9–11 hod.

OVOCE A ZELENINA HLEDÍK

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

ČESKÉ ZBOŽÍ
Jablka největší výběr, ceny od 10,90 Kč
Brambory z Vysočiny

Cibule, česnek

ZŠ Vyškov, Purkyňova 39, p. o. 
vás zve

na Den otevřených dveří

ve čtvrtek 15. ledna 2015 od 16.00 hod.
Prohlédnete si prostory naší školy a uvidíte žáky při

práci. Těšíme se na vás!

K zápisu 3. února 2015 od 14.00 do 17.30 se mohou
dostavit všichni předškoláci z Vyškova a okolí, 

kteří mají zájem navštěvovat naši školu.

MDDr. Bc. Eva Kašparová, zubní lékařka, 
oznamuje, že od 1. 1. 2015 přijímá nové pacienty.

Najdete nás v budově STOMAPED 
(bývalá dětská poliklinika), Puškinova 63, Vyškov.

Objednat se můžete na tel. č. 517 343 287

* stavební hloubka 88 mm* stavební hloubka 88 mm

* tři těsnění ve standardu* tři těsnění ve standardu

* stavební hloubka 88 mm

* tři těsnění ve standardu

Oznámení o přerušení
dodávky elektrické energie

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy –

rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací – bude přerušena

dodávka elektrické energie:

Dne 19. 1. 2015 od 8.00 do 15.00 hod
Vypnutá oblast: Vyškov, U Jandovky – část (garáže, Bikros)

Brněnská – část od Jandovky po obchodní středisko – pravá strana

směr Brno, stavebniny Vrána

Děkujeme vám za pochopení.

E.ON Česká republika, s. r. o.

AKCE –40 % 
NA 

TREKOVÉ BOTY
Totální výprodej na zimní oblečení 30–70 %

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)

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ

a SEDAČEK

Tel.: 517 367 326, 
mob.: 604 863 437

MASÁŽE hotel Dukla
Renata Brychová, 607 663 350
Erika Suchánková, 730 552 596

CAMBRIDGE DIET
www.masaze-renata.cz

TO NEJLEPŠÍ Z OPERY
A OPERETY

Moravské klavírní trio a operní
sólisté. To nejlepší z opery a operety 
(Jiří Jahoda – housle a průvodní slovo,
Jana Ryšánková – klavír, Miroslav
Zicha – violoncello). Operní sólisté:
Miki Isochi – mezzosoprán (Japonsko),
Jiří Miroslav Procházka – baryton. 

13. 1. 2015 v19 h, Besední dům, Jana
Šoupala 4, Vyškov. Program: Slavnostní
novoroční nálada ozvláštněná asijskou
operní hvězdou, výběr nejlepšího kla-
sického evropského repertoáru a svě-
toznámé árie Mozarta, Rossiniho, Bize-
ta, Lehára a dalších v podání
špičkových umělců. 

Pozvěte své přátele aznámé aukažte
jim, že klasická hudba v podání
Moravského klavírního tria není hud-
bou vážnou… Kontakty na předprodej
vstupenek: TIC Vyškov, Masarykovo
nám. 108/1, tel. 517 301 310, infocen-
trum@meuvyskov.cz. Rezervace on-
line: http://www.vstupenky.vyskov-
mesto.cz/sal .php?prdID=4189
Na koncertě vám nabídneme za
skvělých 190 Kč novoroční DVD, live
záznam koncertu novoročního turné
2012 Moravského klavírního tria
a operních sólistů s hlavní hvězdou,
sólistkou tokijské opery Miki Isochi.


