Jsme největší rodinné kominictví na Moravě se sídlem
ve Vyškově, s tradicí již od roku 1949, a hledáme do
svého týmu nové pracovníky

montér pro stavby nerezových
komínů a rekonstrukce
stávajících komínů
■ krbař pro stavby krbů
a realizace spalinových cest
■

Česká strojírenská ﬁrma HESTEGO a.s.,
stabilní zaměstnavatel a držitel mnoha ocenění,
přijímá zaměstnance do výroby.
Hledáme nové kolegy na tyto pozice:

 SVÁŘEČ
 ZÁMEČNÍK
 OPERÁTOR CNC
 MANIPULAČNÍ DĚLNÍK
 DĚLNÍK ELEKTROMONTÁŽ
 PRACOVNÍK ÚDRŽBY

Spolupráce je možná na HPP i na ŽL. Nabízíme
jistotu práce ve stabilní společnosti, nadstandardní pracovní dovednosti vždy umíme
nadstandardně ﬁnančně ohodnotit.
Požadujeme spolehlivost a poctivě odvedenou práci, ŘP sk. „B“. Na danou pozici vás
zaučíme.
Informace na tel.. 604 355 959
e-mail: saskova@kominex.cz

Více na: www.hestego‐kariera.cz
PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE

Co Vám můžeme nabídnout?
S zázemí a stabilitu prosperující české společnosti S samostatnou a kreativní práci S velmi
dobré ﬁnanční ohodnocení S jeden týden DOVOLENÉ NAVÍC pro všechny zaměstnance
BEZ JAKÝCHKOLIV PODMÍNEK S dotované závodní STRAVOVÁNÍ PŘÍMO V AREÁLU ﬁrmy
S při směnování BENEFITNÍ PŘÍPLATKY za odpolední směnu S PŘÍSPĚVKY zaměstnavatele
na životní či penzijní připojištění S mimořádné příspěvky při svatbě, pracovním výročí,
životním jubileu S nové, velmi moderní a ČISTÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ S čištění a údržbu
pracovních oděvů S nadstandardní OCHRANU ZDRAVÍ zaměstnanců S přátelskou FIREMNÍ
KULTURU, ve které nasloucháme potřebám našich zaměstnanců S širokou škálu DALŠÍCH
BENEFITŮ např. permanentky na hokejové zápasy KOMETY Brno S společenské nebo
sportovní AKCE pro všechny zaměstnance S zastávka autobusu cca 200 m od ﬁrmy
(Vyškov, Nouzka), k dispozici FIREMNÍ PARKOVIŠTĚ
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Plovoucí podlahy
Parkety třívrstvé
Renovace parket
PVC – LINO – KOREK
Bohatý výběr vzorků

Gula Michal, Rašovice 225

Mob.: 777 177 770, tel.: 517 379 911

ČALOUNICTVÍ KRULICH
Opravím sedací soupravy,
starožitný nábytek, židle a jiné.
Velký výběr potahových látek.
Odvoz i dovoz zajistím.
Drnovice 237,
mob.: 604 560 372

Kontakty:
HESTEGO a.s., Na Nouzce 470/7, 682 01 Vyškov
Telefon 517 321 069,
mobil 603 468 211,
email: vavrouchova@hestego.cz

• OPERÁTOR SVAŘOVACÍHO ROBOTA
• MANIPULANT
• LAKÝRNÍK
• OPERÁTOR CNC
• MONTÁŽ KABIN

