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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 telefonní 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

STOLAŘ – OPERÁTOR CNC 
Požadujeme: – vyučení v oboru

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

OPERÁTOR CNC – ohraňovací lis
Požadujeme: – vyučení technického zaměření 

(případně praxi v oboru),
– spolehlivost
– práci ve vícesměnném provozu

MANIPULANT 
VE STROJÍRENSKÉ VÝROBĚ

Požadujeme: – vyučení
– praxe ve výrobě výhodou
– manuální zručnost, samostatnost

LAKÝRNÍK – prášková lakovna
OBSLUHA PRÁŠKOVÉ LAKOVNY
Požadujeme: – vyučení v oboru výhodou

– praxi na uvedené pozici
– práci v třísměnném provozu

MECHANIK MONTÁŽE 
Požadujeme: – vyučení, technického směru výhodou

– manuální zručnost
– práci na jednu směnu

Pondělí 16. 3. 2015

Restaurace POMERANCH
RUPRECHTOV
zve na

Březen
MĚSÍC

STEAKŮ
rezervace 725 96 00 96

e-mail: info@pomeranch.cz

www.pomeranch.cz

Restaurace Kojál ve Vyškově
vás zve na víkend

MEXICKÉ KUCHYNĚ
13.–15. 3.

Tel.: 732 37 66 20

TAXI Vyškov
NONSTOP

800 100 611

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ a SEDAČEK
Tel.: 517 367 326, mob.: 604 863 437

• Výroba cukroví, dortů, řezů, rolád
a svatebních koláčků na zakázku

• svatby • narozeniny • výročí

CUKRÁŘSTVÍ
Andrea Zabloudilová

Mob.: 607 993 170, Vyškov
www.azcukrarstvi.freepage.cz

BODY STUDIO
KRYOLIPOLÝZA • VACUPRESS • LIFTING OBLIČEJE
 trvalé zeštíhlení a formování postavy
 odstranění a prevence celulitidy
 zpevnění a regenerace pokožky
 lymfatická drenáž
 vyhlazení vrásek a omlazení

20% sleva na permanentky
OD KOJÁL – Nádražní 2/1, Vyškov (2. patro – naproti výtahu)
Tel.: 734 895 183 www.bodystudiovyskov.cz

Restaurace Pohoda v Lulči vás zve

v pátek 20. března
na Josefský zabijačkový kotel,

začátek v 16 hod. a večerní Josefskou country zábavu,
začátek ve 20 hodin. Rezervace na 736 473 838.

Žaluzie
Sítě proti hmyzu

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

604 863 437

OVOCE A ZELENINA HLEDÍK

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

BRAMBORY
konzumní z Vysočiny za nejlepší cenu ve Vyškově

ČESKÁ JABLKA
cena od 10,90


