Nově otevřená pobočka ČMSS a. s.
přemístěna na adrese

Masarykovo nám. 8, Vyškov
(nad cukrárnou Janský)

14. března 2019

ročník 26

číslo 9

Zdarma

Provozní doba:
PO–ČT 10–12, 13–17
Pátek dle dohody.
Kontakt: Františka Urbanová
Tel.: 606 702 401

OVOCE A ZELENINA HLEDÍK
ČESKÁ JABLKA velký výběr odrůd, cena od 12,90
BRAMBORY kvalitní odrůdy z Vysočiny
CIBULE SAZEČKA: Stuttgart, Všetana
PŘÍSADA SALÁTU A KEDLUBEN
SEMENA, SUBSTRÁTY...
Na Hraničkách 15, Vyškov, tel. číslo: 774 700 800, www.zelenina-vyskov.cz

Böttcher – Vyškov, přijme zaměstnance na pozice:

Demontáž a kontrola hřídelí, Pracovník expedice
– jednosměnný provoz

Obráběč, Operátor výroby – dvousměnný provoz
U nás najdeš: různorodou a zajímavou práci ve výrobě.
Za to dostaneš: pravidelnou mzdu do 10. dne v měsíci
a navíc
■ Zvýšené příplatky
■ Příspěvek na dopravu podle vzdálenosti až 3 000 Kč
■ 13. plat a 14. plat
■ Věrnostní odměny až 20 000 Kč
■ Zvýhodněné telefonní tarify
■ Příspěvek na závodní stravování, stravenky, zajištění
údržby a čištění firemního oděvu
■ Firemní akce pro celou rodinu
Jsi spolehlivý, zručný a pečlivý?
Zavolej a domluv si osobní schůzku, kde se dozvíš
podrobnosti.
Kontaktní osoba: p. Karel Krätschmer, tel.: 724 134 022
(operátor, obráběč); p. Ondřej Král, tel.: 602 696 983 (demontáž a kontrola hřídelí, pracovník expedice)

Povedu kvalitně a za příznivou cenu Vaše PÚ, daňovou evidenci
nebo mzdové účetnictví, včetně vyřízení na úřadech. Bohaté
zkušenosti v oboru. Tel.: 723 207 075, www.ucetnictvi-hladka.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/kandidátky na pozice:

Automechanik
Technolog montáží
ZÁVOD ROUSÍNOV
Obec Dražovice vyhlašuje záměr

PACHTU KOUPALIŠTĚ
V OBCI DRAŽOVICE

brusič • obsluha CNC • obsluha lisu HAEGR
• kontrolor výroby • zámečník • konstruktér
• automechanici pro nákladní a osobní vozidla
• technolog • elektrikář • vrátný • údržbář
• operátor svařovacích a brousicích robotů
• lakýrník – prášková lakovna

Předpokládaný začátek pachtu: 6. 5. 2019,
doba trvání pachtu 3 roky.
Přihlášky doručte poštou nebo osobně do 20. 3. 2019 do 12.00
hodin na adresu: Obec Dražovice, Dražovice 7, 683 01 Rousínov.
Tel.: 517 377 231, e-mail: podatelna@drazovice.cz.
VÍCE INFORMACÍ
www.drazovice.cz – v sekci úřední deska

PONDĚLÍ 18. 3. 2019
Otevřeno: 8.30–18.00

ZÁVOD KOMOŘANY
právník • referent administrativy NJ/AJ
• mzdová účetní • servisní technik vyhl. 50
• vývojový konstruktér elektro • elektrikář
• manager investičního útvaru • rozpočtář
• stavbyvedoucí • projektant pozemních
staveb • zedník • stolař • mistr montáží
• montážní pracovníci
KONTAKT: Ing. Petra Durajová, tel.: 517 300 161,
e-mail: pdurajova@edpsro.cz
Požadujeme: vzdělání příslušného zaměření nebo praxi na uvedené
pozici, vysoké pracovní nasazení, spolehlivost, ochotu
učit se novým věcem
Nabízíme:

zázemí silné prosperující společnosti, odpovídající
mzdové ohodnocení
práci v moderním prostředí s nejmodernějším technickým vybavením
jazykové vzdělávání, příspěvek na stravování a jídelny
v obou závodech, firemní akce, zvýhodněné telefonní
tarify, možnost slevy na fitness, autobusové zastávky
u firmy v Komořanech i Rousínově, parkoviště pro
zaměstnance
Informace o pracovních pozicích naleznete na stránkách www. jobsedp.cz

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 uvedené kontaktní pracovníky.

