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VÝSTAVBA RODINNÝCH DOMŮ
ROUSÍNOV-TRÁVNÍKY

K dispozici poslední tři rodinné domy
Ke každému domu garáž pro jedno vozidlo

Bližší informace na tel. čísle: 777 738 227

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

ul. Sochorova 399/3 (budova SBD) VYŠKOV

tel.: 517 341 737, mobil: 608 773 444 e-mail: tana.vy@quick.cz

PERMANENTNÍ MAKE-UP
Linky od 1 200 Kč NOVINKA

přirozený vzhled OBOČÍ
letitá praxe tel.: 776 339 930

Relaxační studio Slunečnice

nabízí:

– ULTRAZVUKOVÁ LIPOLÝZA – KAVITACE
– INJEKČNÍ LIPOLÝZA
– LÉČBA A ODSTRANĚNÍ CELULITIDY

Jana GREPLOVÁ
tel.: 725 667 553

www.centrumslunecnice.cz

OVOCE A ZELENINA HLEDÍK

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

PŘÍSADY salát, kedlubny, květák…

SUDOVÉ VÍNO Veltlínské 34 Kč

ČESKÁ JABLKA největší výběr ve Vyškově

Hotel U zlaté rybky 
v Tučapech u Vyškova vás zve na:
28. 4. Pálení čarodějnic
5. 5. František Ringo Čech • 20. 7. Sexuolog Radim Uzel

Od 27. 3. Nový gastronomický zážitek
MENU o 4 chodech – cena jen 274 Kč
rajčatový tatarák, smetanová 
česnečka, konfitované kachní prsíčko 
s noky, pošírovaná hruška
www.uzlaterybky.cz • mobil: 739 610 847

Směr Olomouc

Směr 
Kroměříž

Vyškov

Rousínov
Brno

Tučapy

EVATEX
Dědická 1, Vyškov, tel.: 517 341 328

Nová jarní nabídka:
Jarní bundy 590 Kč, jarní kabátky 590 Kč,
¾ rifle 390 Kč, ¾ plátěné kalhoty 350 Kč, 

strečové rifle 450 Kč, plátěné kalhoty 350 Kč,
dámské polokošile 260 Kč, tunikové halenky 240 Kč.

Otevírací doba: Po–Pá 9–12, 13–17 hod. So 9–11 hod.

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)

Inzerujte v Regionu – Info na tel.:

517 342 756

Fritzmeier s. r. o., 
Tovární č. p. 592/3, 682 14 Vyškov

Přední výrobce komponentů pro zemědělské, stavební
a manipulační stroje (kabiny, karoserie, bezpečnostní
rámy) přijme do trvalého pracovního poměru na dobu
neurčitou vhodné zaměstnance na pozice:

TECHNIK TPV
– PROGRAMÁTOR SVAŘOVACÍHO ROBOTA

Požadujeme:
SŠ/VŠ vzdělání technického směru, praxe min. 1 rok na obdobné pozici podmínkou,
znalost CAD systémů (Solid Works, ProE) výhodou, dobrou znalost práce na PC
(Excel, Word, Outlook), komunikativní znalost NJ podmínkou, dobré organizační
schopnosti, spolehlivost, flexibilita, samostatnost, preciznost.

Náplň práce:
n tvorba svařovacích programů
n odlaďování svařovacích programů na robotizovaných pracovištích
n vyhledávání potenciálů a předkládání návrhů na zlepšování procesů svařování
n komunikace se zahraničím zákazníkem, řešení problémů vznikajících při

implement. do výroby

TECHNIK TPV
– KOORDINÁTOR NOVÝCH PROJEKTŮ

Požadujeme:
SŠ/VŠ vzdělání technického směru, praxe min. 2 roky na obdobné pozici
podmínkou, velmi dobrou znalost práce na PC (Excel, Word, Outlook), komunikativní
znalost NJ nebo AJ podmínkou, dobré organizační a komunikační schopnosti,
spolehlivost, flexibilita, samostatnost, preciznost, ochota cestovat, odolnost vůči
stresu.

Náplň práce:
n koordinace projektů (náběh projektu, odsouhlasení konstrukce, zahájení výroby,

organizace dodávek) kabin pro zahraničního odběratele
n řešení problémů vznikajících při implementaci do výroby
n komunikace a jednání se zahraničními obchodními partnery, koordinace dodávek
n péče o zákazníky v oblasti kvality, výroby a dodávek
n zajišťování technické podpory 

PŘEDÁK (SVAŘOVNA)
Požadujeme:
SOU/SŠ vzdělání technického směru, znalost NJ výhodou,
flexibilita, vysoké pracovní nasazení, schopnost samostatné
práce, dobré organizační schopnosti – vedení malého kolektivu
zaměstnanců.

Vyškov

Strukturovaný profesní životopis zasílejte na adresu společnosti
k rukám Ing. Aleše Dobrovolného, e-mail: dobrovolny@fritzmeier.cz.

Bližší informace o firmě na: www.fritzmeier.cz

Nabízíme:
n motivující finanční ohodnocení
n velké množství zaměstnaneckých benefitů
n moderní pracovní prostředí
n možnost dalšího profesního vzdělávání a jazykových kurzů

Obchodní dům Dukelská, 
Vyškov, tel.: 517 330 427

! N O V É  A K Č N Í  Z B O Ž Í !


