Český svaz včelařů z. s.,
okresní organizace Vyškov
Vás zve na III. ročník

JARMARK HOBBY VČELAŘŮ

Nabídka zaměstnání
Van Leeuwen Pipe and Tube s. r. o., obchodní společnost s hutními materiály
se sídlem ve Vyškově,
hledá nové kolegy na pozice:

JEŘÁBNÍK
Nástupní mzda: 27 500 CZK/měsíc.

PILAŘ

okresu Vyškov
Dne 21. září 9.00–17.00 hodin
v prostorách MěÚ a kina Ivanka
v Ivanovicích na Hané,
Palackého nám. 796/11
Prezentace okresní organizace
• Výstava včelařských zařízení a pomůcek
• Ochutnávka medu • Hry pro děti
• Prodej včelích produktů
Marian Mečiar (Slovensko)
– Přednáška o zpracování a využití včelího
vosku
– ukázka odlévání svíček do forem
a mezistěn na lisu
Vystoupení řezbáře Ferryho

Nástupní mzda 24 000 CZK/měsíc.
NABÍZÍME VÁM
■ Práci na HPP
■ Stabilní zázemí silné mezinárodní společnosti
■ Příjemné pracovní prostředí a vynikající kolektiv
■ Systém benefitů – 5 týdnů dovolené, pravidelný růst mzdy, nové firemní oblečení včetně praní, teplé nápoje zdarma, stravenky, firemní a sportovní akce
■ Firemní kulturu orientovanou nejen na výsledky, ale současně i na kvalitní
vztahy na pracovišti
ZA TO OD VÁS OČEKÁVÁME:
■ Ochotu pracovat v třísměnném provozu (po–pá)
■ Praxe na obdobné pozici výhodou
Místo výkonu práce: Vyškov
Více informací na internetových stránkách www.vanleeuwen.com/cz/o-nas/pracovni-nabidky/ nebo na Facebooku Van Leeuwen ve Vyškově - kariéra.
Své životopisy zasílejte na e-mail: info@vanleeuwen.cz
Kontaktní osoba: Dagmar Sušilová, tel.: 774 922 455.

VÝROBA
NÁBYTKU
• kuchyňské linky
• vestavné skříně
• zakázková výroba
www.zovik.cz
Tel. 725 123 195

KONČÍME!
Na všechen textil
70% SLEVA!
Pod Priorem Vyškov,
Brněnská 2

10% SLEVA!
Čištění koberců
a sedaček.
Tel.: 739 408 926

Žaluzie • Dveřní sítě
Sítě proti hmyzu
Akce:

sleva 10%

Tel.: 517 367 326,
604 863 437

Přijímáme objednávky na

bukové
brikety
Cena 4,70 Kč/kg
telefon:

605 918 024
Ivanovice na Hané
Dovoz dle domluvy.
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HROMOSVODY
Elektroinstalace
603 81 46 31

ul. Sportovní 12a, Vyškov
(naproti plaveckého bazénu)

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
E-mail: tanex@seznam.cz

