Obchodní dům Dukelská,
Vyškov, tel.: 517 330 427
www.nabytek-domus.cz

NOVÁ KOLEKCE ČALOUNĚNÝCH SOUPRAV, POSTELE, ZDRAVOTNÍ MATRACE.

7. února 2019

ročník 26

číslo 5

Zdarma

CUKRÁŘSTVÍ
Andrea Zabloudilová
• Výroba cukroví, dortů, řezů, rolád
a svatebních koláčků na zakázku • svatby
• narozeniny • výročí



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

Böttcher – Vyškov, přijme zaměstnance na pozice:

Upozorňujeme
čtenáře a inzerenty,
že v době jarních prázdnin

ve čtvrtek 14. 2. 2019
Region nevyjde.
Děkujeme za pochopení.
Redakce

Montáž a kontrola hřídelí – jednosměnný provoz
Obráběč, Operátor výroby – dvousměnný provoz
U nás najdeš: různorodou a zajímavou práci ve výrobě.

* stavební hloubka 88 mm
* tři těsnění ve standardu

Žaluzie • Dveřní sítě
Sítě proti hmyzu
Akce:

sleva 10%

Tel.: 517 367 326,
604 863 437

ČIŠTĚNÍ
KOBERCŮ
a SEDAČEK
Telefon: 517 367 326,
mobil: 604 863 437

Pokud jsi spolehlivý, zručný a pečlivý, tak nám
zavolej a domluv si osobní schůzku, kde se dozvíš
podrobnosti.

OVOCE A ZELENINA HLEDÍK
brambory 11,90, cibule 15,90
velký výběr českých jablek cena od 12,90

SADBOVÉ BRAMBORY
Přijímáme objednávky na uznanou sadbu
brambor z Nového Města na Moravě

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

EMS – PATVAG s. r. o.
Brankovice 350, 683 33 Brankovice
V současnosti hledáme vhodné kandidáty/ky na pozice:

Za to dostaneš: pravidelnou mzdu, a navíc
■ Zvýšené příplatky
■ Příspěvek na dopravu podle vzdálenosti až 3 000 Kč
■ 13. plat a 14. plat
■ Věrnostní odměny až 20 000 Kč
■ Zvýhodněné telefonní tarify
■ Příspěvek na závodní stravování, stravenky,
zajištění údržby a čištění firemního oděvu

Sleva 400 Kč
sleva platí při nákupu koberce
a PVC nad 3 000 Kč

Základní škola Drnovice, okres Vyškov
Vás zve na

Kontaktní osoba: p. Karel Krätschmer, tel.: 724 134 022
(operátor, obráběč); p. Ondřej Král, tel.: 602 696 983 (montáž
a kontrola hřídelí)

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/kandidátky na pozice:

Den otevřených dveří

Mistr montáží
Technolog montáží
Brusiči

ve středu 20. února 2019 od 15.30 do 17.30 hod.
Prohlédnete si prostory školy
Uvidíte žáky při aktivitách
Těšíme se na Vás!!!

SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ
Vaše odpovědnosti:
• zpracování účetních dokladů (nákup, prodej, skladové
hospodářství)
• zpracování přiznání DPH, souhrnné a kontrolní hlášení
• zpracování silniční daně
• zpracování a zaúčtování cestovních náhrad
• uzávěrkové práce, inventury
• příprava podkladů pro kontroling, interní a externí audity
• uzávěrkové práce, inventury
Co Vám můžeme nabídnout?
• odpovídající mzdu
• zvýšení mzdy po zapracování
• pravidelné každoroční zvyšování mzdy
• práci v přátelském menším kolektivu
• možnost profesního růstu
• benefitní program
• individuální jazykový kurz
• měsíční bonusy
• dovolenou nad rámec zákoníku práce
• dny placeného volna na nemoc
Jaké znalosti a dovednosti byste měl/a mít?
• prokazatelnou praxi v oblasti účetnictví
• práce s počítačem - MS Office (Word, Excel, Powerpoint)
• řidičský průkaz skupiny B
• pečlivost a samostatnost, schopnost plnit a dodržovat
stanovené úkoly a termíny
• ochota učit se novým věcem
• práce v týmu, profesionální přístup k práci
• komunikativní znalost AJ nebo NJ výhodou

Nástup možný ihned
V případě zájmu nám, prosím,
zašlete Váš životopis na e-mail: petr.hason@emspatvag.cz
nebo volejte na telefonní číslo 517 302 252.

ZÁVOD ROUSÍNOV
obsluha CNC • obsluha lisu HAEGR
• kontrolor výroby • zámečník • konstruktér
• automechanici pro nákladní a osobní vozidla
• technolog • elektrikář • vrátný • údržbář
• uklízečka • operátor svařovacích
a brousicích robotů • lakýrník – prášková
lakovna

ZÁVOD KOMOŘANY
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

montážní pracovníci
• referent administrativy NJ/AJ • mzdová
účetní • servisní technik vyhl. 50
• vývojový konstruktér elektro • elektrikář
• manager investičního útvaru • rozpočtář
• stavbyvedoucí • projektant pozemních
staveb • zedník • stolař
KONTAKT: Ing. Petra Durajová, tel.: 517 300 161,
e-mail: pdurajova@edpsro.cz
Požadujeme: vzdělání příslušného zaměření nebo praxi na uvedené
pozici, vysoké pracovní nasazení, spolehlivost, ochotu
učit se novým věcem

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)

Nabízíme:

zázemí silné prosperující společnosti, odpovídající
mzdové ohodnocení
práci v moderním prostředí s nejmodernějším technickým vybavením
jazykové vzdělávání, příspěvek na stravování a jídelny
v obou závodech, firemní akce, zvýhodněné telefonní
tarify, možnost slevy na fitness, autobusové zastávky
u firmy v Komořanech i Rousínově, parkoviště pro
zaměstnance
Informace o pracovních pozicích naleznete na stránkách www. jobsedp.cz

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

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 uvedené kontaktní pracovníky.

