
Ivanovice na Hané
Osvoboditelů 889/89

Hledá zaměstnance na pozici

Náplň práce: • Montáž plastových výrobků
• Práce ve dvou/třísměnném provozu

Dělnice – ruční montáž

Náplň práce: • Odebírání výlisků od stroje, měření a kontrola
kvality 

• Práce v nepřetržitém provozu

Dělnice – lisovna

Náplň práce: • Vychystávání a naskladňování dílů, obsluha VZV
• Provádění skladových operací v interním ERP systému 
• Práce ve dvou/třísměnném provozu

Skladník

Požadujeme: • Orientaci v problematice oprav vstřikolisů
• Vyhl. 50/1978 Sb. 
• Praxe v servisní nebo výrobní firmě
• Práce na PC 

Nabízíme: Práci ve stabilní společnosti, odpovídající platové ohod-
nocení, jistotu zaměstnání ve špičkovém pracovním prostředí, pří-
spěvek na dopravu a další benefity, závodní stravování, firemní oble-
čení, místo výkonu práce: nový závod v Ivanovicích na Hané.

Strukturované životopisy zasílejte na
e-mail info@fischer-automotive.cz, do předmětu e-mailu uveďte

název pozice. Kontaktní osoba: Hana Hladká tel.: 516 429 115

Údržbář

PRODEJNÍ TRHY
v neděli 4. října 2015
na letišti ve Vyškově. 
Těšíme se na vás každou sudou neděli od 8.00 do 12.00 hodin
Odjezd autobusu z autobusového nádraží Vyškov: 8.07 hodin
Informace: www.aeroklubvyskov.cz, tel.: 775 557 811

Následující termíny trhů: 
18. října 2015, 1. listopadu 2015

PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE
MG SYSTEM

* Plovoucí podlahy

* Parkety třívrstvé

* Renovace parket

* PVC – LINO – KOREK

* Bohatý výběr vzorků

Gula Michal, Rašovice 225
Mob.: 777 177 770, tel.: 517 379 911

ČALOUNICTVÍ KRULICH
Opravím sedací soupravy,

starožitný nábytek, židle a jiné.
Velký výběr pot. látek.
Odvoz i dovoz zajistím.

Drnovice 237,
mob.: 604 560 372

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
 vychystávání a příjem zboží
 permanentní inventury

Požadujeme
 znalost práce na PC
 spolehlivost
 časovou flexibilitu (práce na směny)
 řidičské oprávnění na VZV výhodou

Nabízíme
 nástup možný ihned 
 dovolenou navíc
 závodní stravování s příspěvkem

zaměstnavatele
 kooperativní a věrnostní prémie

Pokud máte zájem o tuto pozici nebo
bližší informace, kontaktujte nás:
Libor Tesař, tel.: 544 425 670
e-mail: zamestnani@cz.LRmed.com
Lohmann & Rauscher, s. r. o. 
Bučovická 256, 684 01 Slavkov u Brna
www.lohmann-rauscher.cz

SKLADNÍK

Nabízím:
■ vedení účetnictví 
■ daňové evidence
■ personální agendy

podnikatelských subjektů 
včetně daňových přiznání
a přehledů na SP a ZP.
Spolehlivě, rychle a kvalitně.

Ing. Katarína Zahradníčková, 
tel.: 603 948 266, e-mail:

zahradnickovakatarina@seznam.cz

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ
a SEDAČEK

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

Přijímáme objednávky na
dřevěné bukové

brikety
Cena 4,30 Kč/kg

Volat: pondělí až pátek:
9.00–12.00 hod.

sobota a neděle: kdykoliv 

Inf. na tel. č.:

605 918 024
Ivanovice na Hané

Dovoz dle domluvy. 

BYTOVÝ DESIGN A DÁRKOVÉ ZBOŽÍ

Pusťte barvy i k vám domů!
Dukelská 8, 682 01 Vyškov

CITY CENTRUM

UNILIN, s. r. o.,
Tovární 1, 682 01 Vyškov 

Společnost Unilin – výrobce podlah Quick Step a Magnum je
největším světovým producentem podlahovin s více než 5 400
zaměstnanci v 21 výrobních závodech v mnoha zemích. V roce 2014
se stal součástí skupiny UNILIN i český výrobce MAGNUM Parket. 

Pro posílení výrobního týmu ve Vyškově hledáme kandidáty na pozici:

OPERÁTOR V DŘEVOZPRACUJÍCÍ VÝROBĚ 
Požadujeme:
• ochotu a schopnost pracovat ve vícesměnném provozu 
• ochotu učit se novým věcem
• výuční list v oboru dřevařském nebo strojírenském výhodou – ale

ne podmínkou
Nabízíme: 
• zázemí silné a dynamicky se rozvíjející společnosti 
• dlouhodobou pracovní perspektivu 
• práci s moderními technologiemi
• odpovídající mzdové ohodnocení
• příspěvek na penzijní nebo životní pojištění 
• další vzdělávání 
V případě vašeho zájmu nás kontaktujte prosím:
Ing. Andrea Zemánková, personální manažer Unilin, s. r. o.
tel.: 517 318 121, e‐mail: Andrea.zemankova@magnumparket.cz
www.magnumparket.com 

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)

LEVNÝ TEXTIL v LULČI

Od pondělí 5. 10. 2015

ZIMNÍ ZBOŽÍ
PO + PÁ 8–11, 14–17 hod.

Sudá SO 8–11 hod.

STOLAŘSTVÍ
Ivanovice na Hané

přijme ihned 
do pracovního poměru

stolaře i dělníky
(jednosměnný provoz).

Tel.: 517 363 375
Volat: od 6.00–14.30 hod.

Žaluzie
Sítě proti hmyzu

Dveřní sítě

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

604 863 437

BÖTTCHER ČR, k. s.,
Tovární 6, Vyškov 

Výrobní závod v oblasti pogumování válců 
Hledáme do trvalého pracovního poměru tuto pozici:

Požadujeme:
■ Minimální vzdělání – vyučen
■ Spolehlivost, zručnost
■ Práce ve dvousměnném provozu

Nabízíme:
■ Odpovídající mzdové ohodnocení
■ 13. plat 
■ Příspěvek na dovolenou
■ Závodní stravování, stravenky
■ Při mimořádné směně zvýšené příplatky 
■ Možnost dalšího profesního rozvoje 

V případě zájmu o nabízenou pracovní pozici

kontaktujte vedoucího výroby pana Martina Sedláčka,

tel.: 608 522 906,

nebo personální oddělení: paní Jana Vychodilová  tel.: 724 590 832 

operátor výroby 

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 15. 10. 2015 od 7.30 do 15.30 hodin
Vyškov, ul. 9. května, Havlíčkova č. p. 26, II. odboje – část,

Jiráskova č. p. 1a, Komenského – č. p. 7 – zadní část, Pod Újezdem č. p. 13

Děkujeme vám za pochopení.

E.ON Česká republika, s. r. o.

pro dílnu CNC (provoz soustruh a tříosová frézka):

mistra s praxí a schopnostmi a zkušenostmi s organizací práce dílny

pracovníka s pracovními zkušenostmi na výše uvedených strojích

Požadujeme:
• zodpovědný a aktivní přístup k práci
• schopnost samostatného řešení úkolů
Nabízíme:
• práci na hlavní pracovní poměr
• možnost dlouhodobé spolupráce
• zázemí prosperující firmy
• dobré platové podmínky

Kontakt: e-mail – info@jmqc.cz, tel.: 777 648 442
Jana Šebestová, doba k zastižení 8–16 h

Švýcarská strojírenská firma
se sídlem ve Vyškově
hledá k okamžitému nástupu

OVOCE A ZELENINA HLEDÍK

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

zelí na krouhání – na objednávku i krouhanka

Zahájen prodej českých jablek
z úsovských sadů

český česnek – DUKÁT, z farmy Ráječek Brno


