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Pondělí 16. 2. 2015

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 
Požadujeme: – vyučení v oboru

– praxe na uvedené pozici vítána
– čtení výkresové dokumentace
– práci ve dvousměnném provozu

OPERÁTOR CNC – laser,

OPERÁTOR CNC – ohraňovací lis
Požadujeme: – vyučení technického zaměření

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

OPERÁTOR SVAŘOVACÍCH ROBOTŮ,
DĚLNÍK KOVOVÝROBY – manipulant
Požadujeme: – vyučení

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

LAKÝRNÍK – prášková lakovna
OBSLUHA PRÁŠKOVÉ LAKOVNY
Požadujeme: – vyučení v oboru výhodou

– praxi na uvedené pozici
– práci v třísměnném provozu

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

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

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:

PŘIJĎTE SE PŘESVĚDČIT O DŮLEŽITOSTI 
REFLEXNÍCH PRVKŮ V DOPRAVĚ

Policie České republiky
ve spolupráci s městem Vyškov

zve malé i velké na preventivní akci

Kdy: v pátek 6. března 2015 od 17 do 19 hodin
Kde: budova Policie České republiky, 

Brněnská 7a, Vyškov

Těšit se můžete na:
➢ soutěže pro děti
➢ příchozí si mohou vyzkoušet, jak fungují alkoholtestery

a dozví se, co je třeba udělat při dopravní nehodě
➢ první pomoc nejen při dopravní nehodě
➢ nasvícení dětí s reflexními páskami policejními vozidly
➢ ukázka rozdílu viditelnosti chodce v tmavém oblečení

a chodce s reflexními prvky za šera či tmy
➢ policejní výzbroj a výstroj
➢ malý dárek pro bezpečnost na silnici

Restaurace Kojál
vás zve na

VALENTÝNSKÉ
MENU

14. 2. 2015
Rezervace na tel.: 732 37 66 20

Restaurace Pohoda v Lulči pořádá

v pátek 20. února 2015 
hudební večer ve stylu country.

Začátek ve 20 hod. Rezervace nutná na tel.: 736 473 838. 
Všechny vás srdečně zveme!

OVOCE A ZELENINA HLEDÍK

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

SUDOVÉ VÍNO ceny od 43,–
Veltlínské zelené Frankovka
Rulandské šedé Cabernet Sauvignon
Chardonnay Modrý portugal
Nové odrůdy: Muškát, Merlot, Sauvignon
přijímáme objednávky na sadbové brambory

*Dárek obdržíte ke každému nákupu v hodnotě min. 500 Kč. Akce se nevztahuje na přípravky na recept.

na Masarykově náměstí ve Vyškově

Získejte zdarma dárek Colostrum Forte 

v hodnotě 160 Kč!*

Megadávka protilátek na zimu!

Město Vyškov na základě rozhodnutí Rady města Vyškova 
a v souladu s Pravidly o hospodaření s byty 

ve vlastnictví města Vyškova, v platném znění,

oznamuje
záměr pronájmu městských

bytů formou výběrového řízení.
Jedná se o byty:

■ 1+1, č. b. 313, v domě na ulici 
Albrechtova 587/16 ve Vyškově

■ 0+1, č. b. 68, v domě na ulici 
Puškinova 490/2 ve Vyškově

■ 1+kk, č. b. 11, v domě na ulici 
Víta Nejedlého 462/40 ve Vyškově

Bližší podmínky a informace pro účast ve výběrovém řízení vám
podají pracovníci odboru místního hospodářství MěÚ Vyškov,
a dále jsou zveřejněny na úřední desce a webových stránkách
Města Vyškova (www.vyskov-mesto.cz).


