
Pondělí 25. 5. 2015

Ždánská 210
685 01 Bučovice

Hledá vhodné kandidáty na pracovní pozici:

OPERÁTOR CNC STROJŮ
Požadujeme:
– vyučení nebo SŠ v oboru
– praxe na podobné pozici výhodou
– znalost práce s řídicím systémem HEIDENHAIN nebo FANUC
– manuální zručnost, samostatnost, zodpovědnost, spolehlivost
– ochotu pracovat ve směnném provozu

Nabízíme:
– zázemí a podporu silné a dynamické společnosti
– práci s moderním technickým vybavením 
– zajímavé mzdové ohodnocení a zaměstnanecké výhody
– práce v mladém kolektivu
– 5 týdnů dovolené
– penzijní připojištění
– příspěvky na závodní stravování

V případě, že vás zaujala naše nabídka 
a splňujete požadované předpoklady, 

zašlete svůj profesní životopis na elektronickou adresu:
david.dluhos@jkz.cz

Popřípadě volejte na číslo: +420 517 306 146

OKRASNÉ KAMENY

MULČOVACÍ KŮRA – 99 Kč / 70 lt
(cena platná od 25. 5. do 7. 6., včetně DPH)

Adresa prodejny:
Ekopaliva POULÍK
Hostěrádky – Rešov 15
683 52 Křenovice u Slavkova (areál bývalého ZD)
Mob.: 739 668 235
e-mail: prodejna.hosteradky@biomac.cz
www.ekopaliva.poulik.cz
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• pelety STANDARD OD 69 Kč / 15 kg

UNILIN s. r. o.
Tovární 1, Vyškov

Firma Unilin je nadnárodní společností, která se v posledním
desetiletí stala největším světovým výrobcem podlah. Patří
do mezinárodní skupiny Mohawk, jež zaměstnává 5 400 lidí
ve výrobních závodech po celém světě. V roce 2014 firma
Unilin získala do svého portfolia českého výrobce dřevěných
podlah (MAGNUM Parket) se sídlem ve Vyškově. 

Firma Unilin s. r. o. hledá pracovníka na pozici

OPERÁTOR V DŘEVOZPRACUJÍCÍ VÝROBĚ
Popis nabízené pozice:
Jedná se o obsluhu strojů a výrobních zařízení v třísměnném
provozu.  

Požadujeme:
• vyučení v oboru truhlář, stolař výhodou

Nabízíme:
• zajímavou a pestrou práci pro silnou nadnárodní společ-

nost
• práci s moderními technologiemi
• odpovídající mzdové ohodnocení
• jazykové kurzy a další vzdělávání

Kontakt:
Ing. Jarmila Hloušková, Tovární 1, 682 01 Vyškov
e-mail: jarmila.hlouskova@magnumparket.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

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)

BYTOVÝ DESIGN A DÁRKOVÉ ZBOŽÍ
Otevřeno celý den

9.00–18.00
Dukelská 8, 682 01 Vyškov

CITY CENTRUM

Nová personální
agentura ve Vyškově

nabízí své služby
zaměstnavatelům
i uchazečům o práci.

Uchazeči se mohou bezplatně registrovat
na michaela.suchankova@outlook.cz

nebo na tel. č. 724 284 338.
ANMIJA work s. r. o., Dobrovského 1, Vyškov

ČALOUNICTVÍ KRULICH
Opravím sedací soupravy,

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

Drnovice 237,
mob.: 604 560 372

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

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

NON STOP U PRCKA
Pořádá BIGBÍT s kapelou RAUT

Pátek 22. 5. 2015 ve 20 hod. Vstup zdarma

SPORT – SERVIS VYŠKOV
Mgr. Hana Jašíčková (u autobusového nádraží)

NABÍZÍ

NOVÉ přilby dětské od 220 do 270 Kč
dospělé od 390 do 680 Kč

IN – LINE od 750 do 2 350 Kč
Komisní příjem a prodej kol, koloběžek, odrážedel

Vážení rodiče žáků 5. tříd,
ZŠ Vyškov, Tyršova 4, p. o. nabízí 

ve školním roce 2015/2016 zařazení vašeho dítěte 
do 6. ročníku do třídy

s rozšířenou výukou jazyků. 
Přijímací pohovory se uskuteční 27. 5. 2015 od 10 h.

Přihlášky k dispozici na ředitelství školy,

nebo na www.zstyrsovavy.cz.
Další informace na tel.: 517 348 782.

V případě, že Vás zaujala naše nabídka a splňujete požadované předpoklady, zašlete životopis na níže uvedenou
e-mailovou adresu: blanka.medunova@gonda.cz, prace@gonda.cz


