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OVOCE A ZELENINA HLEDÍK

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

zelí na krouhání – na objednávku i krouhanka

BRAMBORY z Vysočiny
česká jablka – nejlepší cena ve Vyškově

česnek – DUKÁT, z farmy Ráječek Brno

Společnost TRASKO, a. s. vypisuje výběrové řízení 
na obsazení pozice:

SERVISNÍ TECHNIK
STROJNÍHO VYBAVENÍ

pro bezvýkopové tech. a monitoring

Požadujeme:
■ SŠ vzdělání tech. směru – strojní, elektro
■ Praxe v oboru mechanik strojů a zařízení, CNC strojů – vítána

– není podmínkou
■ Vztah ke strojům a zařízením
■ Pracovní nasazení, smysl pro inovace
■ Řidičský průkaz sk. B
■ Ochotu učit se
■ Flexibilitu – pohyblivá pracovní doba

Nabízíme:
■ servisní vůz
■ zaškolení u dodavatele zařízení
■ zázemí silné a stabilní firmy
■ finanční ohodnocení na základě výsledků
■ možnost odborného růstu

Nabídky vč. životopisu zasílejte na adresu:
TRASKO, a. s., Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov

m.seidlova@trasko.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 a kandidátky na pozici:

Nabízíme: zázemí silné prosperující společnosti, práci v moderním
prostředí s nejmodernějším technickým vybavením, stabilitu
pracovního uplatnění, odpovídající mzdové ohodnocení, firemní akce
pro zaměstnance, zvýhodněné telefon. tarify, příspěvek na stravování,
jídelna v závodě v Komořanech i Rousínově. 
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 elektronickou adresu: pdurajova@edpsro.cz
Další informace o pracovních pozicích naleznete na stránkách
www. jobsedp.cz

SKLADNÍK, MANIPULANT
Požadujeme: – vyučení

– praxe na uvedené pozici vítána
– oprávnění na VZV výhodou
– jednosměnný i vícesměnný provoz

STOLAŘ
Požadujeme: – vyučení v oboru

– praxe na uvedené pozici vítána
– čtení výkresové dokumentace
– práci ve dvousměnném provozu

SVÁŘEČ MIG, MAG
– dělník kovovýroby

Požadujeme: – vyučení technického směru
– praxi na uvedené pozici, TIG výhodou
– čtení výkresové dokumentace
– práci v třísměnném provozu

OPERÁTOR CNC, NÁSTROJAŘ, 
ZÁMEČNÍK, BRUSIČ

Požadujeme: – vyučení technického zaměření (případně praxi v oboru)
– spolehlivost
– práce v jednosměnném i ve vícesměnném provozu

MECHANIK MONTÁŽE
Požadujeme: – vyučení

– praxe ve výrobě výhodou
– manuální zručnost, samostatnost
– jedna směna (možnost úpravy pracovní doby)  

Restaurace POMERANCH
RUPRECHTOV

zve na

dny
MEXICKÉ
KUCHYNĚ
pátek – neděle

16.–25. 10.
Rezervace 725 96 00 96

info@pomeranch.cz

www.pomeranch.cz

LAKÝRNÍK
Od uchazeče vyžadujeme samostatné nanášení vodou-ředitelných barev
pomocí elektrostatických a vysokotlakých technologií. Lakování probíhá pomocí
lakovací pistole v předepsané kvalitě dle stanovených technologických postupů
a interních norem včetně kontroly provedené práce.

OBSLUHA SVÁŘEČSKÉHO ROBOTIZOVANÉHO PRACOVIŠTĚ
Nejvhodnějšími uchazeči na tuto pozici jsou ti, kteří jsou vyučeni ve
strojírenském oboru a jsou ochotni pracovat ve směnném provozu. Svářečský
průkaz MIG/MAG vítán.

ŘIDIČ VZV, SKLADNÍK
Zaměstnanec na této pozici vychystává a převáží zboží či materiál uvnitř firmy.
Platný průkaz řidiče VZV podmínkou. 

ZÁMEČNÍK (OHRAŇOVACÍ LIS; 3D LASER; CNC; VRTAČKY; PILKY)
Od uchazeče se požaduje praxe v obsluze jednoho z výše uvedených strojů
a orientace ve výkresové dokumentaci. 

ZAMĚSTNANEC MONTÁŽE KABIN
Zaměstnanec na této pozici provádí montáž jednotlivých komponentů či částí
kabin podle stanovených pracovních postupů a návodek.

SVÁŘEČ (CO2)
Nejvhodnějšími uchazeči na tuto pozici jsou ti, kteří disponují platným
svářecím oprávněním a praxí ve svařování konstrukčních prvků metodou
svařování tavící se elektrodou v ochranné atmosféře podle výkresové
dokumentace a technologických postupů. V případě neexistence svářečského
oprávnění rozhoduje praxe.

Zájemci mohou navštívit naše personální oddělení v pracovních dnech (Po–Čt)
od 8.00 do 15.00 hod. Informace na tel.: 517 578 775, Ing. Aleš Dobrovolný,
blíže na: www.fritzmeier.cz

Přední výrobce komponentů pro zemědělské, stavební
a manipulační stroje (kabiny, karoserie, bezpečnostní rámy)

přijme do trvalého pracovního poměru 
vhodné kandidáty a kandidátky na pozice: 

Nabízíme:
» nadprůměrné mzdové podmínky na Vyškovsku
» jeden týden dovolené navíc
» finanční motivaci pro dojíždějící pracovníky 
» příspěvek zaměstnavatele na stravenky (stravování v areálu)
» garantovanou hod. mzdu po dobu zkuš. lhůty pro klidnější zapracování
» příplatky za odpol. směnu 12 Kč/hod., při mimořádné noční směně 18 Kč/hod. 
» příspěvek zaměstnavatele 500 Kč/měs. na životní či penzijní pojištění
» příspěvek na stravné a cestovné při mimořádné směně
» čistění a údržba pracovních oděvů
» příspěvek zaměstnavatele při narození dítěte a při svatbě zaměstnance
» jistotu perspektivního pracovního místa
» zastávku autobusů před firmou, parkoviště uvnitř areálu

22. 10.–25. 10. 2015                           
Podávat se budou speciality z laně, divočáka, daňka

Rezervace míst na tel.: 603 988 767, 733 308 310 
nebo přímo v restauraci

Zvěřinové hody
v restauraci Záložna

v Rousínově

Restaurace Pohoda vás v pátek 16. října zve na

COUNTRY VEČER.
Začátek ve 20 hodin.

Rezervace na tel.: 736 473 838. Všechny vás srdečně zveme!

Město Vyškov na základě rozhodnutí Rady města Vyškova 
a v souladu s Pravidly o hospodaření s byty 

ve vlastnictví města Vyškova, v platném znění,

oznamuje záměr pronájmu městského
bytu formou výběrového řízení.

Jedná se o byt:

■ 1+1, č. b. 6, v domě na ulici 
Trpínky 89/22 ve Vyškově

Bližší podmínky a informace pro účast ve výběrovém řízení vám
podají pracovníci odboru místního hospodářství MěÚ Vyškov,
a dále jsou zveřejněny na úřední desce a webových stránkách
města Vyškova (www.vyskov-mesto.cz).

SUSHI VEČER
Restaurace U piráta

17. 10. v 19 hodin budeme
podávat:

předkrm z kozích sýrů,
20 ks sushi a něco sladkého

na závěr.
A to vše za 380 Kč

Rezervace nutná
do 15. 10. 2015

Tel.: 602 510 970

MASÁŽE hotel Dukla
Renata Brychová, 607 663 350
Erika Suchánková, 730 552 596

HAVAJ, BAŇKY A DALŠÍ
DÁRKOVÉ POUKAZY
www.masaze-renata.cz

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ
a SEDAČEK

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

Žaluzie
Sítě proti hmyzu

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

604 863 437

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)

Zakázková výroba
City Centrum tel.: 601 575 344
Dukelská 8 725 123 195
Vyškov www.zovik.cz

ČALOUNICTVÍ KRULICH
Opravím sedací soupravy,

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

Drnovice 237,
mob.: 604 560 372


