VELIKONOČNÍ AKCE
v SEN SAWAN
Thajské masáže Vyškov!
Přijďte okusit blahodárné účinky
thajské masáže, nebo zakoupit dárkový
poukaz a jako dárek získáte slevu na další
masáž ve výši 30–50 %!
Akce platí od 15. do 20. 4. 2019.
Více informací: www.thajske-masaze-vyskov.cz

Nosálovská 170/16, (SUNMED centrum pod nemocnicí),
Vyškov, Tel.: +420 605 111 877
Těšíme se
na Vaši návštěvu!

Žaluzie • Dveřní sítě
Sítě proti hmyzu
Akce:

sleva 10%

Tel.: 517 367 326,
604 863 437

VELIKONOČNÍ PRODEJ
TOVAČOVSKÝCH RYB
18. 4. 2019
od 8.00 do vyprodání

!!!PRODEJ OD 25. 4. DO 27. 4. 2019!!!
Agros Vyškov-Dědice a. s.

ve dvoře na Dukelské 8

bude prodávat na drůbežárně v Dědicích

(City centrum)

ROČNÍ SLEPICE

Prodáváme:
Kapr, pstruh,
pstruh lososovitý
O úpravu ryby se vám postarají
vyškolení specialisté.

ČIŠTĚNÍ
KOBERCŮ
a SEDAČEK
STAVEBNÍ DĚLNÍK

Drůbež Kozlany – Pytela
prodává dne 13. 4.

■
■
■
■
■

Požadujeme:
Vztah ke strojům a zařízením
Pracovní nasazení, smysl pro inovace
Řidičský průkaz sk. B, (sk. C – výhodu)
Časovou flexibilitu – práce na stavbách v rámci celé ČR
Ochotu učit se

Tel.: 723 053 348

■
■
■
■

Nabízíme:
Zaškolení zařízení
Zázemí silné a stabilní firmy
Finanční ohodnocení na základě výsledků
Možnost odborného růstu

KUŘICE.

PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE
MG SYSTEM

* Plovoucí podlahy
* Parkety třívrstvé
* Renovace parket
* PVC – LINO – KOREK
* Bohatý výběr vzorků
Gula Michal, Rašovice 225

Mob.: 777 177 770, tel.: 517 379 911

ČALOUNICTVÍ KRULICH
Opravím sedací soupravy,
starožitný nábytek, židle a jiné.
Velký výběr pot. látek.
Odvoz i dovoz zajistím.
Drnovice 237,
mob.: 604 560 372

JARNÍ SLEVA AŽ 20%!!

• NA ROČNÍ SERVIS PLYNOVÝCH KOTLŮ
MNOHA ZNAČEK
A REVIZE KOTLŮ VIADRUS
NA TUHÁ PALIVA.
• DÁLE OPRAVY KOTLŮ A BOJLERŮ.
M. NAVRÁTIL,
TEL.: 776 151 143
(SLEVA PLATÍ DO 31. 7. 2019)

Nabídky vč. životopisu zasílejte na adresu:
TRASKO, a. s., Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov,
e-mail: m.seidlova@trasko.cz

Společnost BALJER-ZEMBROD dodává spolehlivé stroje a zařízení na zpracování dřeva,
které pomáhají zákazníkům zefektivnit výrobní procesy, zpracovat kulatinu
a vyrábět řezivo v požadované kvalitě. Naším cílem je poskytovat našim zákazníkům
kvalitní a komplexní servisní služby.
Do našeho týmu hledáme schopného a výkonného člověka na pozici:

26. 4., pátek

od 8 hod. do 12 hod.

27. 4., sobota

od 8 hod. do 12 hod.

Cena za 1 kus = 50 Kč
Informace na tel. čísle: 517 350 987

PLECH SERVIS s.r.o.
Čechyně 42, 683 01 Rousínov
tel./fax: +420 517 371 764
mobil: +420 602 511 319
Jsme česká firma s dlouholetou tradicí v oblasti tváření a výroby
plechových součástí pro energetické zařízení, automobilový průmysl
a světelnou techniku.

OBSLUHA CNC LISU
OPERÁTOR CNC VYSEKÁVACÍHO STROJE
Požadujeme:
SOU/SŠ technického směru nebo praxi na uvedené pozici, pracovní
spolehlivost a ochotu učit se novým věcem
Náplň práce:
– obsluha CNC ohraňovacího lisu AMADA, vysekávacího stroje TRUMPF
– čtení technické dokumentace a návrhy na zefektivnění technologických
postupů
– spolupodílení na výrobě prototypů

V případě, že hledáte práci a naše nabídka Vás zaujala, neváhejte nás
kontaktovat a navštívit naši společnost.
Tel.: +420 608 584 967, +420 737 387 998
E-mail: jan.valicek@valicek.com

Firma Jatky Bučovice, s. r. o.
s dlouholetou tradicí
hledá právě vás!
Hledáme nové kolegy na pozice:

• Řezníky
• Pracovníka ČOV (čistička odpadních vod)
• Pracovníky na úklid, do prádelny
Nabízíme dobré platové ohodnocení, benefity
(prémie, zaměstnanecké balíčky, 13. plat, dotované obědy).

UKAŽTE NÁM CO UMÍTE – ZAŠLETE VÁŠ ŽIVOTOPIS
BALJER-ZEMBROD, spol. s r.o., Trnečkova 1212, 683 01 Rousínov
e-mail: mail@baljer-zembrod.cz, tel.: 548 216 456

od 8 hod. do 17 hod.

Nabízíme:
– Zázemí prosperující firmy rodinného typu s individuálním přístupem
k zaměstnancům
– Možnost osobního rozvoje a technických schopností při výrobě
prototypů
– Práci v příjemném prostředí na moderních CNC strojích
– Motivační finanční ohodnocení včetně placených přesčasů a třináctého
platu
– Zaměstnanecké benefity (příspěvek na stravování, příspěvek na
dopravu, příspěvek na vedení účtu, zaměstnanecké akce a další)

Jste srdcem strojař a láká Vás cestování?

ELEKTROMECHANIK PRO STROJE A ZAŘÍZENÍ

25. 4., čtvrtek

Telefon: 517 367 326,
mobil: 604 863 437

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

• Máte technický přehled a chcete se dále rozvíjet?
• Jsou pro Vás stroje a opravy strojů Vaším koníčkem?
• Je pro Vás důležité vidět za sebou výsledky a spokojeného klienta?
• Rádi cestujete?
Vaším úkolem bude:
• Instalace, údržba a opravy pilařských a dřevoobráběcích strojů přímo u zákazníků v rámci
ČR i SR
Výsledkem Vaší práce bude:
• Nainstalovaný, zprovozněný nebo opravený stroj v daném termínu a kvalitě
Bez čeho se na této pozici neobejdete:
• Znalosti v oboru elektromechanik, mechatronik, strojní mechanik
• Vyhláška 50 §6
• ŘP sk. B a chuť cestovat v rámci České republiky a Slovenska
Co u nás můžete očekávat:
• Zázemí stabilní firmy, intenzivní zaškolení
• Atraktivní platové ohodnocení odpovídající náročnosti práce a výkonu technika
• Nástup možný ihned nebo dle dohody

Prodejní dny:

Žádosti posílejte na e-mail: sekretariat@jatkybucovice.cz
Kontaktní osoba paní Zápotocká Lucie – tel. 517 326 133.

Upozorňujeme čtenáře
a inzerenty,
že z důvodu velikonočních
a květnových svátků

Region nevyjde
25. 4. a 9. 5.
Děkujeme za pochopení.
Redakce Regionu

