
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: 

OVOCE A ZELENINA HLEDÍK

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

Růže velkokvěté, popínavé

Česká jablka cena od 10,90 Kč
Brambory z Vysočiny

Nabízím pronájem
zařízené prodejny řeznictví
na náměstí v Bučovicích.

Tel.: 777 810 461. * stavební hloubka 88 mm* stavební hloubka 88 mm

* tři těsnění ve standardu* tři těsnění ve standardu

* stavební hloubka 88 mm

* tři těsnění ve standardu

BYTOVÝ DESIGN
A DÁRKOVÉ ZBOŽÍ

Velikonoční dekorace
Dukelská 8, 682 01 Vyškov

CITY CENTRUM

CHYTRÉ NÁKUPY „ABABA“
Pod Priorem v suterénu • Vyškov, Brněnská 2

30–50% SLEVA na stovky druhů textilního zboží a obuvi

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ

a SEDAČEK

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

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

CAMBRIDGE DIET
www.masaze-renata.cz

Žaluzie
Sítě proti hmyzu

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

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

DRŮBEŽ KOZLANY PYTELA
bude prodávat 

od 28. 3. od 9 do 13 hod.

NOSNÉ KUŘICE
Inf. na tel.: 723 053 348, 517 383 125

Hledáte Region na webu? Už ho najdete!

www.novinyregion.cz

BKR ČR, s. r. o. hledá
do svého distribučního centra (sklad VLOG) ve Vyškově

BRIGÁDNÍKA/BRIGÁDNICI
NÁPLŇ PRÁCE
– příprava a balení výrobků
– jiné úkony nezbytné

k zajištění plynulého chodu
na skladě

POŽADAVKY
– dobrý zdravotní stav –

zvedání břemen
– výhodou průkaz VZV, není

podmínkou
– výhodou znalost práce s PC
– samostatnost, pečlivost,

ochota
– časová flexibilita

NABÍZÍME
– možnost spolupráce na plný nebo částečný úvazek 

na dobu určitou – podle dohody
– závodní stravování dotované zaměstnavatelem 

(cena obědu 20 Kč)

V případě vašeho zájmu nás kontaktujte, prosím, co nejdříve:
Ing. Andrea Maslová, andrea.maslova@velux.com, mobil 724 646 814

NÁSTUP: DUBEN–KVĚTEN 2015 (podle dohody)

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. Více
informací naleznete na www.velux.com.

UPOZORNĚNÍ
Ve čtvrtek 9. 4. 2015 Region

z provozních důvodů 
(volné Velikonoční pondělí)

NEVYJDE.
Děkujeme za pochopení.


