
přední světový dodavatel zdravotnických a hygienických výrobků nejvyšší kvality hledá
vhodné kandidáty/kandidátky v souvislosti s narůstajícím objemem výroby:

Místo výkonu práce
� Slavkov u Brna

Náplň práce
� šití zdravotnických pomůcek

Požadujeme
� vyučení v oboru nebo praxe v oboru
� manuální zručnost
� pečlivost
� časovou flexibilitu – směnný provoz

Nabízíme
� pracovní poměr na dobu určitou

s možností prodloužení na dobu neurčitou
� nástup možný ihned
� závodní stravování s příspěvkem

zaměstnavatele
� kooperativní prémie

Pokud máte zájem o tuto pozici nebo
bližší informace, kontaktujte nás:
Denisa Kotolanová
tel.: 544 425 641 
Denisa.Kotolanova@cz.LRmed.com
Lohmann & Rauscher, s. r. o.
Bučovická 256, 684 01 Slavkov u Brna
www.Lohmann-Rauscher.cz

ŠVADLENA ZDRAVOTNICKÉ VÝROBY

Upozorňujeme čtenáře a inzerenty, 
že v době prázdnin 

bude Region vycházet každých 14 dnů.

Termíny v červenci: 2. 7., 16. 7., 30. 7.
Termíny v srpnu: 13. 8., 27. 8.

Provozní doba v redakci ani doba uzávěrky se nemění.
Děkujeme za pochopení. 

Redakce Regionu

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

NAJDETE NÁS V 1. PATŘE OD KOJÁL.

Akce 30 %
sleva na veškerou letní obuv.

Platí od 21. 6. 
do 30. 6. 2015.

Sleva 30–50 %
na letní zboží 

(trika, kraťasy).

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 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. 

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

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.  

Zájemci mohou navštívit naše personální oddělení v pracovních dnech (Po–Čt)
od 8.00 do 15.00 hod. Informace na tel.: 517 578 775, Ing. Aleš Dobrovolný,
blíže na: www.fritzmeier.cz

Přední výrobce komponentů pro zemědělské, stavební
a manipulační stroje (kabiny, karoserie, bezpečnostní rámy)

přijme do trvalého pracovního poměru 
vhodné kandidáty a kandidátky na pozice: 

Nabízíme:
»  nadprůměrné mzdové podmínky na Vyškovsku
»  jeden týden dovolené navíc
»  finanční motivaci pro dojíždějící pracovníky 
»  příspěvek zaměstnavatele na stravenky (stravování v areálu)
»  garantovanou hod. mzdu po dobu zkuš. lhůty pro klidnější zapracování
»  příplatky za odpol. směnu 12 Kč/hod., při mimořádné noční směně 18 Kč/hod.  
»  příspěvek zaměstnavatele 400 Kč/měs. na životní či penzijní pojištění
»  příspěvek na stravné a cestovné při mimořádné směně
»  čistění a údržba pracovních oděvů
»  příspěvek zaměstnavatele při narození dítěte a při svatbě zaměstnance
»  jistotu perspektivního pracovního místa
»  zastávku autobusů před firmou, parkoviště uvnitř areálu

!HIT LETOŠNÍ SEZONY!
Tekuté tapety

Tel.: 776 350 986

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

ČIŠTĚNÍ 
KOBERCŮ

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


