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EVATEX
Dědická 1, Vyškov, tel.: 517 341 328

Zimní výprodej – 30% slevy na:
Zimní kabáty, prošívané bundy, softshellové 

kalhoty, manšestráky, oteplené rifle, oteplené 
kapsáče, roláky, svetry, oteplená pyžama. 
Akce trvá do 24. 1. 2015.  www.evatex.cz

Otevřeno: Po–Pá 9–12, 13–17 hod., So 9–11 hod.

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, 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

SVÁŘEČ MIG, MAG – dělník kovovýroby 
Požadujeme: – vyučení, technického směru

– praxi na uvedené pozici, TIG výhodou
– čtení výkresové dokumentace
– práci v třísměnném provozu

OPERÁTOR CNC – laser,

OPERÁTOR CNC – ohraňovací lis
Požadujeme: – vyučení technického zaměření

(případně praxe v oboru)
– spolehlivost
– práci ve vícesměnném provozu

LAKÝRNÍK – prášková lakovna
Požadujeme: – vyučení v oboru výhodou

– praxi na uvedené pozici
– práci v nepřetržitém provozu

DĚLNÍK KOVOVÝROBY – manipulant
Požadujeme: – vyučení

– praxe ve výrobě nebo skladu výhodou
– manuální zručnost, samostatnost

ZÁMEČNÍK,  NÁSTROJAŘ,
SOUSTRUŽNÍK,  FRÉZAŘ

Požadujeme: – vyučení v příslušném oboru
– obsluhu některého ze strojů (vrtačky, pilky,

lisy, tabulové nůžky)
– výhodou svářeč CO2, TIG
– orientaci v technické dokumentaci

Restaurace Pohoda v Lulči vás zve

dne 23. 1. 2015
na hudební večer ve stylu country.

Začátek ve 20 hod. Všichni jste srdečně zváni.
Rezervace na tel. čísle 736 47 38 38

Směr Olomouc
Směr 
Kroměříž

Vyškov

Rousínov
Brno

Tučapy

Wellness hotel U ZLATÉ RYBKY
Tučapy 102

Srdečně vás zveme na akce
23. 1., 6. 2., 20. 2. od 19.30 hod. VEČER S KYTAROU
– posezení v romantickém prostředí při tónech kytary.
31. 1. od 19.00 hod. HASIČSKÝ PLES – vstupné předprodej 90 Kč, na místě 110 Kč
28. 2. od 19.00 hod. MAŠKARNÍ PLES – vstupné předprodej 95 Kč, na místě 130 Kč
hraje Oldies Band Brno, skvělá zábava, soutěže o ceny, míchané nápoje či gril

TOMBOLA: 30 cen v hodnotě 30 000 Kč, přijďte se přesvědčit,
že největší tombola je u nás

Rezervujte si místa včas na tel. 739 610 847.
Více info na www.uzlaterybky.cz

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+kk, č. b. 5, v domě na ulici 

Víta Nejedlého 462/40 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).

Společnost
STAEG Stavby, spol. s r. o.  

hledá vhodné kandidáty na pozice

Požadavky
• VŠ, SŠ stavební
• praxe v oblasti rozpočtů a přípravy stavební výroby (v prostředí RTS

BUILDPower nebo KROS vítána)
• aktivní znalost MS Office, Outlook
• řidičské oprávnění skupiny B, aktivní řidič
• samostatnost, komunikativnost, časová flexibilita, pečlivost

a spolehlivost, odolnost vůči stresu

Náplň práce
• tvorba cenových nabídek
• sestavování materiálových kalkulací a kalkulací výkonů
• příprava, zpracování, sestavování a kontrola rozpočtů
• kontrola a posouzení projektové dokumentace

Nabízíme
• zázemí silné společnosti
• možnost seberealizace a profesního růstu
• výhodné mzdové podmínky
• mobilní telefon, PC

Požadavky
• vyučení v oboru
• praxe v oboru minimálně 3 roky
• zodpovědnost, spolehlivost
• dobré reference

Nabízíme
• výhodné mzdové podmínky
• pracovní poměr na dobu určitou s možností prodloužení
• stabilní práci po celé roční období
• nástup možný ihned

Pokud vás nabídka zaměstnání zaujala, zasílejte, prosím, své profesní
životopisy na e-mail: pekarova@staeg.cz.

Rozpočtář – přípravář – kalkulant

Zedník

Restaurace POMERANCH
RUPRECHTOV

zve na

RYBÍ SPECIALITY
16.–25. 1.

rezervace 725 96 00 96 nebo

e-mail: info@pomeranch.cz

www.pomeranch.cz

Nabídka vyškovského zooparku

Všichni jsou dočasně umístěni
ve vyškovském zooparku, 

tel.: 517 346 356, 725 726 374. 
Možno i nahlédnout na webové
stránky: www.psivyskov.wbs.cz

Hledáme nové majitele:

Kříženec NO – pes. Odchycen 10. 2.
na ulici Tyršova. Pes je na lidi hod-
ný, radostný, ale je zjištěno, že se
nesnese s jinými psy a má nadání
zdolávat vysoké překážky. 

Kříženec labradora velkého vzrůs-
tu - pes. Je mladý, na lidi hodný, ale
nesnese se s jinými psy. Byl nalezen
dne 9.9. v Hamiltonech. 

Kříženec boxera – fena. Byla dne
12. 12. uvázána ve Smetanových
sadech. Fenka je hodná, ale velice
vystrašená a vystresovaná. 

Kříženec labradora – pes. Mladý,
veselý, přátelský a hravý. Byl nale-
zen 22. 8. na Hraničkách. 

Kříženec – pes. Je relativně mladý
a veselý. Velmi přátelský k dětem.
Ale nesnese se s jinými psy. Byl nale-
zen dne 18. 8. na ulici Nádražní.

Kříženec jezevčíka – pes. Pes je
relativně mladý, akční a veselý. Byl
nalezen dne 19. 12. na ulici Osvo-
bození. 


