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Inzerujte v Regionu – Info na tel.:

517 342 756

MASÁŽE hotel Dukla
Renata Brychová, 607 663 350
Erika Suchánková, 730 552 596

CAMBRIDGE DIET
www.masaze-renata.cz

• 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

Nové typy čalouněných souprav, masivních postelí, dvoulůžek a skříní

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

Na Nouzce 487/8, 682 00 Vyškov E k.havrankova@trasko.cz T 725 638 267

KLIMATIZACE Blíží se letní horka! Spolehlivě vás zchladí
pouze klimatizace od TRASKO!

Nečekejte na třicítky a využijte naší akce!

Objednejte si montáž  klimatizace do 15. 6. 2015!

Získáte   10% slevu z ceny materiálu!

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

Lohmann & Rauscher, s. r. o.
Bučovická 256, 684 01 Slavkov u Brna

Kontakt:
Ing. Lada Zemánková

e-mail: zamestnani@cz.LRmed.com, Tel.: 544 425 632

Náplň práce:
■ vedení cca. 90 lidí
■ řízení a plánování výroby
■ odpovědnost za dodržování

termínů, nákladů a kvality
■ zaměření na neustálé

zlepšování a optimalizaci ve
smyslu filozofie Kaizen a Lean
Managementu

■ operativní řešení problémů

Požadujeme:
■ vzdělání SŠ / VŠ textilního

zaměření
■ znalost NJ nebo AJ na dobré

úrovni

■ znalost MS Office
■ znalost SAP výhodou
■ zkušenosti s vedením lidí ve

výrobním prostředí výhodou
■ samostatnost, pečlivost,

rozhodnost a zodpovědnost

Nabízíme:
■ zázemí stabilní společnosti se

zahraniční účastí
■ zajímavou a perspektivní práci
■ dovolenou navíc
■ závodní stravování 

s příspěvkem zaměstnavatele
■ možnost osobního rozvoje

v rámci L&R Academy

Vedoucí šicí dílny

Pokud tento inzerát vzbudil váš zájem, zašlete váš životopis
v českém a anglickém / německém jazyce na uvedenou adresu.

Další nabídka volných míst: www.Lohmann-Rauscher.cz

Pro posílení
našeho týmu ve
Slavkově u Brna
hledáme vhodného
kandidáta
na pozici:

PRODEJNÍ TRHY
v neděli 17. května 2015
na letišti ve Vyškově. 
Těšíme se na vás každou sudou neděli od 8.00 do 12.00 hodin
Odjezd autobusu z autobusového nádraží Vyškov: 8.07 hodin
Informace: www.aeroklubvyskov.cz, tel.: 775 557 811

Následující termíny trhů: 
31. května 2015 • 14. června 2015

Instalace a servis:
• Satelitních i pozemních televizních systémů
• Počítačových i silnoproudých rozvodů a Wifi

Telefon: 606 781 140

Tajemník Městského úřadu Vyškov
vyhlašuje výběrové řízení na místo:

REFERENT SAMOSPRÁVY –
PRÁVNÍK

ODBORU MAJETKOPRÁVNÍHO
Podrobné informace na adrese 
www.vyskov-mesto.cz

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  PILA, FRÉZA,
POMOCNÝ DĚLNÍK DO STOLÁRNY

Požadujeme: – vyučení v oboru
– praxe na uvedené pozici vítána
– čtení výkresové dokumentace
– práci ve dvousměnném provozu

TECHNOLOG, KONTROLOR VÝROBY
Požadujeme: – SŠ/VŠ technického směru (strojní, elektro apod.)

– praxe na uvedené pozici vítána
– čtení výkresové dokumentace
– znalost práce s MS OFFICE

OPERÁTOR SVAŘOVACÍCH ROBOTŮ,
ZÁMEČNÍK, BRUSIČ

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

OPERÁTOR CNC – ohraňovací lis
Požadujeme: – vyučení technického zaměření 

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

MONTÁŽNÍ PRACOVNÍK
Požadujeme: – vyučení, technického směru výhodou

– pečlivost, zručnost
– práci na jednu směnu


