
voestalpine PROFILFORM s. r. o. se sídlem ve Vyškově,
dynamicky rostoucí dceřiná společnost mezinárodního koncernu,

která se zabývá výrobou ocelových profilů

hledá pro úsek výroby vhodného kandidáta na pozici 

STROJNÍK PROFILOVACÍ LINKY

Očekáváme:
– ukončené střední odborné vzdělání (vyučen)
– praxi ve strojírenství
– samostatnou a svědomitou osobnost
– ochotu učit se

Nabízíme:
– stabilní zázemí perspektivní společnosti
– motivující platové ohodnocení
– dlouhodobou perspektivu
– stravenky
– příspěvek na penzijní pojištění
– příspěvek na sportovní aktivity
– dodatkovou dovolenou

V případě vašeho zájmu zasílejte nabídky se strukturovaným životopisem 
na adresu: voestalpine PROFILFORM s. r. o.,
Tovární 4, 682 01 Vyškov, tel. 517 333 707
nebo na e-mail: jiri.bunka@voestalpine.com

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:

Hledáme původní majitele:

Pes křížence rotvailera. Je velmi
ostrý. Není vhodný pro nezkušené-
ho chovatele. 

Fenka NO – středního věku. Velice
hodná.

Střední chlupatý kří-
ženec – pes. Mladý, na
děti a lidi velice hodný
alehce ovladatelný, ale
nesnáší se s jinými psy. 

DOMOV, stavební bytové družstvo Vyškov, Sochorova 399/3

vyhlašuje výběrové řízení na prodej samostatné budovy
bývalé kotelny:

Rousínov, V sídlišti evid. č. 272,
zastavěná plocha 162 m2

Minimální a vyvolávací kupní cena vychází ze znaleckého 

posudku a činí 850 000 Kč.

Bližší podmínky a informace pro účast ve výběrovém řízení vám podají

pracovníci družstva na adrese viz výše, telefon 517 346 521, 737 001 128.

Lhůta pro doručení žádostí je 23. března 2015 do 14 hodin.

Firma Petr Majer – ANAH, pracoviště Křenovice
hledá pracovníka na pozici:

MISTR strojírenské výroby
Požadavky:
* SŠ/ÚSO v oboru strojírenství, obrábění
* přehled o chodu výroby
* orientace ve výkresové dokumentaci
* znalost práce na PC
* řidičský průkaz sk. B
Popis pozice:
* koordinace práce podřízených (cca 10 pracovníků)
* rozdělení a kontrola práce
* řešení problémů, které vzniknou během výroby
* zajištění a dodržování termínu zakázek
* kooperace, zásobování

Životopisy prosím zasílejte na e-mail: info@anah.cz

Nabídka zaměstnání
Název pozice: Operátor skladu / pily

Náplň práce
• Nakládka a vykládka zboží
• Řezání na pásových a kotoučových pilách
• Balení
• Úklid
• Přejímka zboží
• Vyplňování průvodních dokumentů
• Plnění úkolů nadřízených

Organizační struktura
• Žádný podřízený
• Přímý nadřízený vedoucí směny

Požadavky
• Jeřábnický + vazačský průkaz
• Průkaz na VZV sk. W1
• Praxe ve skladu hutního materiálu minimálně 2 roky
• Orientace v hutním materiálu
• Logické myšlení
• Časová flexibilita
• Ochota učit se novým věcem

Odměna a hodnocení
• Základní mzda – 18–20 000 Kč
• Variabilní složka na bázi měsíční/kvartální podle

KPI – 4 000 Kč
• KPI

– Úkoly nadřízeného
– Počet vychystaných OL
– Cyklická inventura

Kontakní osoba: p. Novák, mistr a technolog výroby, e-mail: anovak@vanleeuwen.cz,
tel.: 778 530 033, adresa firmy (místo výkonu práce): Van Leeuwen Pipe and Tube, s. r. o.,
Krátká 753/3b, 682 01 Vyškov. Životopis elektronicky na e-mail nutností.

ZADRŽEN PŘI ČINU
Neúspěchem skončila noční

výprava v neděli 22. února pro
zloděje v Rousínově. Ten využil
tmy avylezl na korbu nákladního
vozidla. Zlákala ho pod plachtou
uložená krosna s lyžařskými
a cyklistickými botami i různé
pracovní elektrické ruční nářadí
v hodnotě více než dvacet tisíc
korun. Kořisti si však dlouho
neužil. Bdělý majitel si ivbrzkých
ranních hodinách svůj majetek
hlídal a nenechavce vyrušil. Ani
útěk se mladému pachateli ne -
zdařil. Vlastník věcí jej zadržel
apřivolal policii. Pětadvacetiletý
výtečník je podezřelý z trestného
činu krádež.

PŘINESL VÝSLUŽKU PRO SYNA
Se smyšlenou historkou, že při-

nesl zabijačku pro syna, oslovil
v pondělí 23. února kolem poled-
ne starší paní neznámý muž.
Dokonce ani nezvonil u jejího

Černá kronika
bytu, jak to podvodníci dělají, ale
oslovil ženu na jedné z vyškov-
ských ulic. Muž si bohužel získal
důvěru seniorky natolik, že jej
pozvala do bytu. Tam využil již
známého triku, jak zjistit, kde má
uložené peníze. Během rozmluvy
jí požádal orozměnění bankovky
v hodnotě pět tisíc korun.
Vnestřeženém okamžiku pak sta-
řenku okradl o sedm tisíc korun
ivkladní knížky. Vyškovští krimi-
nalisté se případem zabývají pro
trestný čin krádeže. A znovu
varují zejména starší lidi, aby
nepouštěli cizí osoby do svých
domů a bytů.

KASY ZMIZELY I S TRŽBOU
Vyškov, Bučovice i Ivanovice na

Hané jsou místy, kde byly během
posledních dvou dnů vykradeny
instalované automaty na čerstvé
mléko. Zloději ve všech případech
postupovali obdobně. Buďto
vypáčili zámek, či rovnou celá

manipulační dvířka přístroje, aby
se dostali k plechovým zásobní-
kům mincí. Kovovou schránku
obsahující i tisícové tržby pak bez
dlouhého otálení vytrhli az místa
činu zmizeli. Majitelům automatů
a dodavatelům mléka tak jedná-
ním dosud neznámých pachatelů
vznikla souhrnná škoda dosahu-
jící nejméně třinácti tisíc korun.
Po dopadení strůjcům trestného
činu krádeže spáchané vloupá-
ním hrozí až dvouletý pobyt za
mřížemi.

ALKOHOL ANI DROGY ZA
VOLANT NEPATŘÍ

Policejními kontrolami na
Vyškovsku neprošlo koncem
minulého týdne pět řidičů. Nej-
častěji se jednalo o mladší řidiče,
kteří byli pod vlivem marihuany.
Pozitivní test na cannabis měli
čtyři řidiči. Páteční odpoledne
neprošli pomyslným policejním
sítem dva šoféři ve věku dvaadva-
cet a šestadvacet let, které kon-
trolovali muži zákona přímo ve
Vyškově. Oběma zadrželi řidičský
průkaz a za tento přestupek je
čeká u správního orgánu tučná

NOVINKA!!!
Zajišťujeme svatební

hostiny
a narozeninové oslavy.

www.partyagentura-Vyskov.cz

pokuta. Stejně tak šestatřicetile-
tého muže, který projížděl vsobo-
tu 28. února ráno obcí Hodějice.
Kromě cannabisu měl pozitivní
test i na benzodiazepin. Páteční
noci skončila v Bučovicích jízda
teprve devatenáctiletého mladí-
ka. Test i toxikologický rozbor
moči ukázal přítomnost nejen lát-
ky cannabis, ale i amphetaminu
a metanphetaminu. Mladík je
podezřelý z trestného činu ohro-
žení pod vlivem návykové látky.
Ze stejného trestného činu se
bude u soudu zodpovídat jede-
natřicetiletý řidič, který řídil
v pátek brzy ráno pod vlivem
alkoholu. Policejní hlídka mu
naměřila přímo ve Vyškově 2,32
promile. 

por. Mgr. Alice MusilováEVATEX
Dědická 1, Vyškov, tel.: 517 341 328

Nová jarní nabídka:
Softschellové bundy, jarní kabátky, strečové rifle, 
plátěné rifle, strečové tepláky, vzorované halenky,

strečová trika, tunikové halenky, podprsenky. 
www.evatex.cz

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


