
Oznámení o přerušení
dodávky elektrické energie

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy –
rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací – bude přerušena

dodávka elektrické energie:

Dne 4. 3. 2015 od 7.30 do 14.30 hodin
Vypnutá oblast: Vyškov, ul. Sadová 1, 2, 4

Dne 4. 3. 2015 od 8.00 do 15.00 hodin
Vypnutá oblast: Vyškov, část ul. Joklova – stará zástavba

Děkujeme vám za pochopení.
E.ON Česká republika, s. r. o.

Inzerujte v Regionu – Info na tel.:

517 342 756

SEŘIZOVAČ VSTŘIKOLISŮ

V případě vašeho zájmu, prosíme o zaslání životopisu
na e-mail: hana.jancikova@rompa.cz 

Hana Jančíková, personalistka, tel.: 515 550 332,
mobil: 778 536 432

Rompa CZ s. r. o., Cukrovarská 494/39, 682 01 Vyškov

Rompa CZ s. r. o.
součást dynamicky rostoucí

mezinárodní skupiny Rompa Group,
jejímž programem je výroba

plastových komponent,
nabízí příležitost připojit se k našemu

úspěšnému týmu jako:

Member of the 
Rompa Group

Požadujeme:
• vyučení nebo SŠ vzdělání technického směru
• zkušenosti se seřizováním vstřikolisů (Arburg, Demag,

Engel, Haitian)
• ochotu pracovat v nepřetržitém režimu
• pečlivost a manuální zručnost
• zodpovědný přístup k práci
• dobrý zdravotní stav

Náplň práce:
• dodržování výrobních technologií a postupů
• zodpovědnost za vstřikovací lis a výměnu forem
• zodpovědnost za kvalitu výlisků
• řešení kvalitativních problémů výroby
• optimalizace výrobního procesu
• práce na PC 

Nabízíme:
• zázemí perspektivní rostoucí mezinárodní společnosti
• práci na plný úvazek
• stravenky, příspěvek na penzijní připojištění
• nástup možný ihned

LAKÝRNÍK
Od uchazeče vyžadujeme samostatné nanášení vodou ředitelných barev
pomocí elektrostatických a vysokotlakých technologií. Lakování probíhá
pomocí lakovací pistole v předepsané kvalitě podle stanovených
technologických postupů a interních norem včetně kontroly provedené práce.

SVÁŘEČ (CO2)
Nejvhodnějšími uchazeči na tuto pozici jsou ti, kteří disponují platným
svářečským oprávněním a praxí ve svařování konstrukčních prvků metodou
svařování tavicí se elektrodou v ochranné atmosféře podle výkresové
dokumentace a technologických postupů. V případě neexistence svářečského
oprávnění rozhoduje praxe.

ZÁMEČNÍK (OHRAŇOVACÍ LIS; 3D LASER; CNC; VRTAČKY; PILKY)
Od uchazeče se požaduje praxe v obsluze jednoho z výše uvedených strojů
a orientace ve výkresové dokumentaci. 

ŘIDIČ VZV
Zaměstnanec na této pozici vychystává a převáží zboží či materiál uvnitř firmy.
Platný průkaz řidiče VZV podmínkou.

OBSLUHA SVÁŘEČSKÉHO ROBOTIZOVANÉHO PRACOVIŠTĚ
Nejvhodnějšími uchazeči na tuto pozici jsou ti, kteří disponují platným
svářečským oprávněním podle ČSN EN 287-1 metoda 135 a mají zkušenosti
s obsluhou robotizovaného pracoviště. V případě neexistence svářečského
oprávnění rozhoduje praxe. 

Fritzmeier s. r. o., Tovární č. p. 592/3, 682 01 Vyškov-Předměstí

Přední výrobce komponentů pro zemědělské, stavební
a manipulační stroje (kabiny, karoserie, bezpečnostní rámy)

přijme do trvalého pracovního poměru 
vhodné kandidáty a kandidátky na pozice: 

TOR – MASTER, s. r. o.
vrata * dveře * brány * závory

* nakládací technika

Nádražní 23, 682 01 Vyškov

VEDOUCÍ KANCELÁŘE

Kontakt – tel.: 517 348 209, e-mail: tor-master@tor-master.cz

Požadujeme: minimálně středoškolské vzdělání, výborné
organizační schopnosti, dobrá znalost práce na PC, 

znalost německého jazyka a technické vzdělání výhodou.
Zástup za MD.

Nabízíme uplatnění na pozici:

BKR ČR, s. r. o., člen skupiny VELUX,
hledá pro svůj výrobní závod ve Vyškově

(DSP = výroba dekorativních a zastiňujících doplňků)
vhodné kandidáty/ky na pozici:

PROCESS ENGINEER
POPIS PRACOVNÍ POZICE
Hlavní odpovědnosti: 
– optimalizace výrobních

procesů a stanovení
optimálních výrobních časů

– vybalancování výrobních
linek a optimalizace jejich
uspořádání

– spolupráce při zavádění
nových výrob

– spolupráce na zlepšování
a vývoji technického
vybavení

– spolupráce se sesterskými
společnostmi v DK a F

KANDIDÁT
Úspěšný kandidát by měl mít:
– SŠ/VŠ vzdělání technického

směru
– komunikativní znalost AJ
– praktická zkušenost se

zlepšováním procesů/
zaváděním principů štíhlé
výroby

– systémový přístup,
důslednost

NABÍZÍME
– zajímavou a motivující práci v příjemném a dynamickém

prostředí mezinárodní společnosti.
– zaškolení v ČR i v zahraničí, pracovní cesty do Dánska.
– zajímavé finanční ohodnocení a celá řada zaměstnaneckých

výhod.
– profesní růst včetně zajímavých školení v oblastech hard i soft

skills.

ŽÁDOSTI
Pokud Vás naše nabídka zaujala, zašlete prosím Vaši žádost včetně
životopisu v českém i anglickém jazyce na následující e-mailovou
adresu. Všechny údaje budeme považovat za důvěrné.

BKR ČR, s. r. o., Jana Kubíková, Tovární 2, 682 01 Vyškov, 
tel.: 601 314 537, fax: 517 543 501, e-mail: jana.kubikova@velux.com

BKR ČR, s. r. o. je výrobcem zastiňovacích, dekorativních a ovládacích
doplňků pro střešní okna VELUX. Tvoří součást Skupiny VELUX, která vyvíjí,
vyrábí a prodává střešní okna VELUX a další stavební komponenty. VELUX
nabízí mnoho druhů dekorativních a zastiňovacích doplňků, předokenních
rolet, instalačních výrobků, dálkové ovladače a solární panely. Skupina VELUX,
má své výrobní podniky v 10 zemích světa a prodejní společnosti v téměř 40
zemích. Je jednou z nejsilnějších značek v sektoru stavebních materiálů a jeho
výrobky jsou prodávány ve většině částí světa. Skupina zaměstnává přibližně
9 000 zaměstnanců. Více informací naleznete na www.velux.com.

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.

Projekční ateliér ve Vyškově přijme

projektanta – stavaře
Vhodné i jako dlouhodobá brigáda pro studenty – stavaře.

Podmínkou je aktivní znalost práce v ArchiCadu.
Životopis zašlete na e-mail: arch.vyskov@seznam.cz

* stavební hloubka 88 mm* stavební hloubka 88 mm

* tři těsnění ve standardu* tři těsnění ve standardu

* stavební hloubka 88 mm

* tři těsnění ve standardu

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)

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

Přijímáme objednávky na sadbové brambory

Jablka cena od 10,90 Kč

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.

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

ZVĚŘINOVÉ HODY
v Račicích

v restauraci U Pastorků

Pá 20. 2.–Ne 22. 2.
Pá 27. 2.–Ne  1. 3.

Rez.: 517 35 30 30




