
PŘEDÁK LINKY BMS
Požadujeme:  • SŠ/SOU s maturitou
                    • Min. 1 rok praxe ve výrobním podniku
                    • Zkušenost s vedením týmu
                    • Znalost práce na PC
                    • Znalost SAP – výhodou
                    • Samostatnost, odpovědnost, spolehlivost
                    • Ochotu pracovat v nepřetržitém 12ti hodinovém provozu

Náplň práce:   • Organizace práce týmu lidí ve výrobě
                    • Provádění interních školení pracovníků
                    • Spolupráce s oddělením Kvality a Logistiky 
                    • Organizace 100% kontroly dílů
                        • Řešení priorit s plánovačem nebo vedoucím střediska
                        • Objednávání materiálu pro výrobní zákazníky

Nabízíme:      • Zázemí silné mezinárodní společnosti
                    • Zodpovědnou práci a odborné zaškolení
                    • Možnost profesního růstu a průběžné zvyšování kvalifikace
                        • Práci s moderním technickým vybavením na projektech pro nové

modely světově známých výrobců automobilů

Víme jak ohodnotit Vaše schopnosti a pracovní výkon, proto nabízíme
atraktivní mzdové ohodnocení a zajímavé zaměstnanecké výhody –
možnost stravování (kantýna, jídelna), stravenky, flexipassy, prémie 10 %,
5 týdnů dovolené.

Pokud Vás naše nabídka zaujala, prosím zašlete nám svůj životopis na e-mail:
nabor@lear.com nebo na adresu: Lear Corporation Czech Republic s. r. o., personální
oddělení, Tovární 735/10, 682 01 Vyškov. Můžete nás také kontaktovat na tel. čísle
517 577 733 nebo předat Váš životopis osobně na recepci naší společnosti.

Chcete dlouhodobě perspektivní práci v úspěšné, dynamicky se rozvíjející
společnosti? Hledáte stabilitu a zázemí prosperující firmy s dlouholetou tradicí?
Staňte se součástí silné nadnárodní společnosti, která patří ke špičce

v automobilovém průmyslu.

Pro výrobní závod ve Vyškově, hledáme vhodné kandidáty na pozici:

KOUPELNOVÉ STUDIO
STAVEBNINY

ESMAT s. r. o.
Cukrovarská 478/55
682 01 Vyškov
 517 330 080
E-mail: info@esmat.cz

Prodejní doba:
Po–Pá 7.00–17.00
So 7.00–11.30

Pekárna

školní
statek

Brněnská

NABÍZÍME OBKLADY, DLAŽBY, 
PLOVOUCÍ PODLAHY, SANITU,
VŠE PRO KOUPELNU A STAVBU

– vzorkovna a prodejna na ploše 500 m2

– grafické návrhy koupelen zdarma
– obklady a dlažby od 129 Kč/m2

– vany, sprchové kouty, sanitární keramika 
a vodovodní baterie za akční ceny

– lepidlo na obklady 99 Kč/25kg
– plovoucí podlahy od 179 Kč/m2

– omítky, barvy, izolace, sádrokartony, stavební 
chemie, nářadí a další stavební materiály 

AKČNÍ CENY NA VYBRANÉ VÝROBKY 
PLATÍ DO 21. 12. 2012!!!

Palánek 373/19A, 682 01 Vyškov
budova Lawstav, vedle ÚP

Po, St: 9–17 Út, Čt: 9–16 Pá: 9–13

DĚTSKÉ – DOSPĚLÉ

Opravím čalouněný
 nábytek za výhodné ceny. 

Velký výběr pot. látek,
odvoz zajistím. 

Z. Krulich, Drnovice 237,
tel.: 517 353 528, 

604 560 372.

Vodovody a kanalizace Vyškov, a. s.
přijme do pracovního poměru 

zaměstnance s výkonem práce ve funkci účetní

Požadujeme:
• ukončené středoškolské vzdělání ekonomického směru,

s praxí 5 let nebo
• ukončené vysokoškolské vzdělání, s praxí 3 roky
• výborná znalost podvojného účetnictví
• obsluhu PC na velmi kvalitní úrovni – Word, Excel,

Internet, Outlook
• ochotu učit se novým věcem.

Nabízíme:
• stabilní zaměstnání
• pět týdnů dovolené
• sociální výhody.

Nástup do zaměstnání od 1. 4. 2013.
Písemné žádosti spolu s profesním životopisem zasílejte do
5. 12. 2012 na adresu: Vodovody a kanalizace Vyškov, a. s.,
personální oddělení, Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov nebo
elektronicky na e-mail: lefnerova@vakvyskov.cz 

Restaurace Pohoda v Lulči
vás zve na další

se skupinou MERYLEN.
Sobota 24. 11. 2012

od 20 hodin.
Vstupné 60 Kč
Rezervace na

tel.: 736 473 838

COUNTRY
VEČER

l žaluzie, markýzy
l sítě proti hmyzu
l předokenní rolety
l látkové rolety (i střešní)

l PVC, CV, lino, marmoleum
l koberce 

(bytové, zátěžové)
l korek (přírodní, barevný)
l plovoucí podlahy
l shrnovací dveře
l čištění a ošetření PVC, CV,

marmolea a vinylových
podl. krytin – domácnosti,
kom. prostory

ul. Sportovní 12a, Vyškov
(naproti plaveckého bazénu)

Nová nafukovací tenisová hala
celoroční provoz 250 Kč/hodina
možno hrát i nohejbal.

6. 12. Mikulášská besídka
obsluhují čert a Mikuláš

31.12. Silvestr
V ceně vstupu DJ, večeře, ohňostroj, přípitek cena 250 Kč

V Tučapech u Vyškova
Info a rezervace 739 610 847, 517 332 047
www.uzlaterybky.cz • hotel @uzlaterybky.cz

Směr Olomouc

Směr 
Kroměříž

Vyškov

Rousínov
Brno

Tučapy

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

Smetanovo nábřeží 2, Vyškov
telefon: 602 546 782

otevírací doba:
po–pá: 9.00–17.30 • so: 9.00–11.00

pátek
30.11. 2012
od 10.00 h

LINKOVÁNÍ
LAKOVÁNÍ

MOTOCYKLŮ.
774 340 353

www.e-shoptea.cz
Kvalitní sypané

ČAJE

Žaluzie
Sítě proti
hmyzu

Dveřní sítě
Akce: sleva 10%
Tel.: 517 367 326, 604 863 437

www.ploty-vyskov.cz

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

ZVĚŘINOVÉ HODY
V RAČICÍCH

v restauraci
U Pastorků

Pá 23. až Ne 25. 11. 2012
Rezervace

tel.: 517 35 30 30

ČIŠTĚNÍ
KOBERCŮ 

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


