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Inzerujte v Regionu – Info na tel.:

517 342 756

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

SVÁŘEČ MIG, MAG – dělník kovovýroby 
Požadujeme: – vyučení, technického směru

– praxi na uvedené pozici, TIG výhodou
– čtení výkresové dokumentace
– práci v třísměnném provozu

OPERÁTOR CNC – laser,

OPERÁTOR CNC – ohraňovací lis
Požadujeme: – vyučení technického zaměření

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

LAKÝRNÍK – prášková lakovna
Požadujeme: – vyučení v oboru výhodou

– praxi na uvedené pozici
– práci v nepřetržitém provozu

DĚLNÍK KOVOVÝROBY – manipulant
Požadujeme: – vyučení

– praxe ve výrobě nebo skladu výhodou
– manuální zručnost, samostatnost

ZÁMEČNÍK,  NÁSTROJAŘ,
SOUSTRUŽNÍK,  FRÉZAŘ

Požadujeme: – vyučení v příslušném oboru
– obsluhu některého ze strojů (vrtačky, pilky,

lisy, tabulové nůžky)
– výhodou svářeč CO

2
, TIG

– orientaci v technické dokumentaci

Žaluzie
Sítě proti hmyzu

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

604 863 437

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ
a SEDAČEK

Tel.: 517 367 326, 
mob.: 604 863 437

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

100 druhů matrací, 30 k vyzkoušení, zapůjčíme i domů. Splátky bez navýšení!

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

DOMÁCÍ ZABIJAČKA
v Račicích

v restauraci U Pastorků
V sobotu 24. 1. v 11 hodin
MOŽNOST NÁKUPU S SEBOU!

Rez.: 517 35 30 30

Zápis dětí
do mateřské školy Mateřinka, s. r. o.,

Jarní 2, Vyškov

bude probíhat od 20. ledna 
do 28. února 2015

do naplnění kapacity.

Pro školní rok 2015–2016 

nabízíme 8 volných míst.

Tel.: 774 348 358

* stavební hloubka 88 mm* stavební hloubka 88 mm
* tři těsnění ve standardu* tři těsnění ve standardu
* stavební hloubka 88 mm
* tři těsnění ve standardu

kompletní dodávky v oboru
teplo – plyn – voda – vzduch
výstavba inženýrských sítí

vypisuje výběrové řízení
na obsazení pozice

náplň práce
• servis osobních, užitkových,

nákladních vozidel,
stavebních mechanizmů,
obsluha pneuservisu, výdej
ze skladu nářadí, skladová
evidence, závoz stavební
techniky na staveniště

požadujeme
• výuční list v oboru
• praxe min.3 roky (není

podmínkou)
• časová flexibilita
• samostatnost
• pečlivost
• aktivní přístup k práci

nabízíme
• zajímavou práci v oboru 
• zaškolení
• dobré platové podmínky
• práci v dobrém kolektivu

Nabídky zasílejte na adresu:
TRASKO, a. s., 

Na Nouzce 487/8, 682 01  Vyškov
e-mail: m.nemcova@trasko.cz,

tel.: 725 638 268

AUTOMECHANIK
(ŘIDIČ, SKLADNÍK)

AKCE –40 % 
NA 

TREKOVÉ BOTY
Totální výprodej na zimní oblečení 30–70 %


