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Restaurace POMERANCH
Ruprechtov u rybníka vás zve na

DENNÍ MENUDENNÍ MENU
AA VÍKENDOVÉ SPECIALITYVÍKENDOVÉ SPECIALITY
rodinné i firemní oslavy a večírky

Rezervace míst:
e-mail: info@pomeranch.cz

Tel.: 725 96 00 96
www.pomeranch.cz

Otevřeno denně

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 na pozice:

asistent interního auditora

Požadujeme: – VŠ ekonomického směru 

– zkušenosti v účetnictví

– znalost daňové soustavy

– německy slovem i písmem

– angličtina výhodou

– min. 5 let praxe v oboru, praxe s vedením 

kolektivu

controller

Požadujeme: – SŠ vzdělání ekonomického směru

– znalost účetnictví

– znalost německého jazyka výhodou

– praxe v controllingu výhodou

konstruktér

Požadujeme: – SŠ/VŠ se zaměřením strojírenství

– praxi na obdobné pozici minimálně 3 roky

– znalost 3D konstrukčních programů 

s orientací na plechové díly

– základní znalost AJ nebo NJ

Pracovní náplň: – práce na konstrukci mechanických částí

a celků

– zpracování a kontrola výkresové 

dokumentace

– spolupráce s útvary projekce, nákupu 

a výroby

– příprava podkladů pro nákup materiálu

obsluha ohraňovacího lisu

Požadujeme: – vyučení, případně SŠ technického směru

– znalost čtení technické dokumentace

– praxi na ohraň. lisech minimálně 2 roky

– výhodou praxe na ohr. lisech 

TRUMABEND, FINN POWER, SAFAN

– ochotu pracovat v nepřetržitém provozu

(12 hod. směny)

programátor

Požadujeme: – SŠ/VŠ v oboru IT

– min. 2 roky zkušeností s vývojem

– velmi dobrá znalost SQL, Java, PHP, HTML

a XML

– znalost databáze MS SQL, 

znalost technologií NET vítána

– analytické myšlení, schopnost 

samostatného logického myšlení

– znalost AJ, řid. B

technolog-programátor 
NC stroje

Požadujeme: – SPŠ strojní, případně VŠ strojní

– znalost programu TOPS – výhodou

– vhodné i pro absolventa

– velmi dobrá znalost práce s PC

– technické a kreativní myšlení

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

ším technickým vybavením
– příspěvek na stravování, jídelna v závodě

v Komořanech i Rousínově
– velmi dobré autobusové spojení

V případě, že vás zaujala naše nabídka a splňujete poža-
dované 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

www.stylnabytek.cz
Matrace, ložnice, postele, kuchyně na míru

VÝSTAVBA RODINNÝCH DOMŮ
ROUSÍNOV-TRÁVNÍKY

K dispozici poslední tři rodinné domy
Ke každému domu garáž pro jedno vozidlo

Bližší informace na tel. čísle: 777 738 227

Opravím čalouněný
 nábytek za výhodné ceny. 

Velký výběr pot. látek,
odvoz zajistím. 

Z. Krulich, Drnovice 237,
tel.: 517 353 528, 

604 560 372.


