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UŽ NEHLEDEJTE, JSME TU MY!
PODLAHOVÉ STUDIO – STÍNÍCÍ TECHNIKA
– žaluzie, rolety, rolády, markýzy, sítě
– bytové i zátěžové koberce, čisticí rohože
– PVC, plov. podlahy, shrnovací dveře
– opravy podlah, stěrkování

NOVĚ profesionální čištění a ochranné nátěry povrchů
ul. Sochorova 399/3 (budova SBD) VYŠKOV
tel.: 517 341 737, mobil: 608 773 444 e-mail: tana.vy@quick.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, firemní akce pro
zaměstnance, 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

OPERÁTOR SVAŘOVACÍCH ROBOTŮ
Požadujeme: – vyučení ve strojírenském oboru výhodou

– znalost čtení výkresové dokumentace
– manuální zručnost, samostatnost

ZÁMEČNÍK,  NÁSTROJAŘ,
SOUSTRUŽNÍK,  FRÉZAŘ

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

lisy, tabulové nůžky)
– výhodou svářeč CO2, TIG
– orientaci v technické dokumentaci

BYTOVÝ DESIGN A DÁRKOVÉ ZBOŽÍ
Udělejte si radost

i po Vánocích
Dukelská 8, 682 01 Vyškov

CITY CENTRUM

18. 1. 2015
na ul. Purkyňova 143/18

(budova realitní kanceláře REMAX)

zahajuje činnost provozovna

ALME
m a s é r s k é ,
rekondiční
a regenerační služby
 řešení bolestí zad
 prohřívací zábaly
 baňkování
 masáže na principu

tradiční čínské medicíny
 kosmetické masáže

Bližší informace + objednávky na

tel.: 728 993 973 (sms)

Restaurace POMERANCH
RUPRECHTOV

zve na

RYBÍ SPECIALITY
16.–25. 1.

rezervace 725 96 00 96 nebo

e-mail: info@pomeranch.cz

www.pomeranch.cz

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

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

POZEMKY DRNOVICE
K PRODEJI POSLEDNÍCH 

ŠEST STAVEBNÍCH POZEMKŮ 
Bližší informace: www.trasko.cz, případně volejte 777 738 227, nebo zašlete dotaz na j.hajek@trasko.cz

ŠVADLENKA Vyškov

VÝPRODEJ 50 %
na veškeré zboží (galanterie i metráž)

od 12. 1. 2015 do 16. 1. 2015
Sleva bude poskytnuta u pokladny

Žaluzie • Sítě proti hmyzu • Dveřní sítě
Akce: sleva 10%

Tel.: 517 367 326, 604 863 437

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
svářecím oprávněním a praxí ve svařování konstrukčních prvků metodou
svařování tavící 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. 

ZAMĚSTNANEC MONTÁŽE KABIN
Zaměstnanec na této pozici provádí montáž jednotlivých komponentů či částí
kabin podle stanovených pracovních postupů a návodek.

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


