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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:

kontrolor strojírenské výroby

Požadujeme: – SŠ strojní + 1 rok praxe, případně VŠ strojní 
– znalost čtení výkresové dokumentace
– měření základními měřidly
– znalost lehkého strojírenství
– ochotu pracovat ve vícesměnném provozu
– znalost MS Office, komunikativní znalost NJ

vítána
Pracovní náplň:

– namátkové kontroly dílů 
– kontrola vzorků od dodavatelů, včetně kon-

trolních protokolů
– komunikace s ostatními středisky  výroby
– vystavování neshod

konstruktér

Požadujeme: – SŠ/VŠ se zaměřením strojírenství
– praxi na obdobné pozici minimálně 3 roky
– znalost 3D konstrukčních programů s orien-

tací na plechové díly
– základní znalost AJ nebo NJ

Pracovní náplň:
– práce na konstrukci mechanických částí

a celků
– zpracování a kontrola výkresové dokumen-

tace
– spolupráce s útvary projekce, nákupu a vý-

roby
– 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 technolo-

gií 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

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

R E S TA U R A C E  U  P R C K A
Vás zve na

ZABIJAČKOVÉ HODY
ve dnech čt–so 29.–31. 3.

Připraví pro vás šéfkuchař s kolektivem

UŽ NEHLEDEJTE, JSME TU MY!
PODLAHOVÉ STUDIO – STÍNÍCÍ TECHNIKA
– žaluzie, rolety, rolády, markýzy, sítě
– bytové i zátěžové koberce, čisticí rohože
– shrnovací dveře, těsnění oken a dveří
– PVC, plov. podlahy, korek
– opravy podlah, stěrkování

ul. Sochorova 399/3 (budova SBD) VYŠKOV

tel.: 517 341 737, mobil: 608 773 444 e-mail: tana.vy@quick.cz

nová kolekce košil léto 2012
antibakteriální 

ponožky se stříbrem
pánské prádlo ANDRIE

vše česká výroba
najdete nás 

ve vyškovském ALBERTU

Hotel U zlaté rybky 
v Tučapech u Vyškova vás zve na:
30. 3. Travesti show • 5.–9. 4. Zelené pivo
20. 4. Duo Procházkovi • 28. 4. Pálení čarodějnic

Od 27. 3. nový gastronomický zážitek
MENU o 4 chodech – cena jen 274 Kč
rajčatový tatarák, smetanová 
česnečka, konfitované kachní prsíčko 
s noky, pošírovaná hruška
www.uzlaterybky.cz • mobil: 739 610 847

Směr Olomouc

Směr 
Kroměříž

Vyškov

Rousínov
Brno

Tučapy

PERMANENTNÍ MAKE-UP
linky od 1 200 Kč

stínování obočí 1 900 Kč
tel.: 776 339 930   AKCE!!!

Opravím čalouněný
 nábytek za výhodné ceny. 

Velký výběr pot. látek,
odvoz zajistím. 

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

604 560 372.

LEVNÝ TEXTIL V LULČI

50% SLEVA
PO–ST–PÁ 8–11, 14–17 hod.

Od. 7. 4. do 30. 4. 2012
ZAVŘENO

Velikonoce na Zámku Slavkov - Austerlitz
Svátky jara – Velikonoce – letos při-

padají na první víkend v dubnu. Zámek
Slavkov – Austerlitz připravuje k oslavě
těchto svátků výstavu kraslic a prodejní
velikonoční výstavu. Výstava kraslic
bude zahájena již ve čtvrtek 29. března
2012 v Divadelním sále od 17.00 hodin.
Aranžmá kraslic budou umístěna v pro-
hlídkové trase Historických salonků po
celou dobu vč. velikonočních svátků až
do neděle 22. dubna 2012. Výstava bude
přístupna samostatně nebo jako součást
prohlídkové trasy. Kolekce velikonoč-
ních vajíček zapůjčí na výstavu Mohel-
nický spolek ručních řemesel, jehož tvor-
ba je již ve Slavkově známá a velmi
oblíbená. Ke zhlédnutí budou kraslice
zdobené různými technikami – vajíčka
zdobená technikou drátkování, krake-
lování, vajíčka zdobená voskem, slámou,
bavlnkou, madeirou, dále vajíčka vy -
škrabovaná, malovaná a dále jinak zdo-
bená. Prodejní velikonoční výstava Pav-
ly Tauberové a Marcely Drápalové
s ná zvem Hody, hody, doprovody… bude
přístupna již ve čtvrtek 29. března 2012
od 16.00 hodin, tzn. hodinu před zahá-

jením výstavy kraslic. Prodejní výstava
pak bude pokračovat v pátek 30. března
2012 od 14.00 do 16.00 hodin a v sobotu
31. března 2012 od 9.00 do 16.00 hodin
a bude situována v Divadelním sále.
Přijď te si zakoupit velikonoční a jarní
dekorace, drobné dárky a ozdoby včetně
kraslic. Na velikonoční pondělí 9. dubna
2012 bude zámek otevřen od 9.00 do
17.00 hodin. Probíhající výstavy: Kouzlo
živé přírody (do 20. 5. 2012) • Kancléř
čtyř panovníků (do 27. 5. 2012) • Sokol-
nictví na Renaissanceschloss Rosenburg
(do 15. 7. 2012). Den otevřených dveří
pro svatebčany. Inspiraci na nejkrásnější
den v životě můžete najít na zámku ve
Slavkově u Brna. Pro zájemce o svatební
obřad je tu pozvánka na Den otevřených
dveří, který proběhne 1. 4. 2012 od 14.00
hod. Návštěvníci si mohou prohlédnout
vyzdobené prostory slavkovského zám -
ku, ve kterých se konají svatební obřady.
Prohlídka bude doplněna doprovodným
programem a aktuálními informacemi
o zajištění a průběhu svatebních obřa-
dů.

Vstupné bude ve snížené ceně 50 Kč.


