
Inzerujte v Regionu – Info na tel.:

517 342 756

Požadujeme:
SŠ vzdělání (technického nebo ekonomického směru výhodou),
pokročilá znalost MS Office (Excel, Outlook, Word), znalost NJ
nebo AJ výhodou, řidičský průkaz skupiny B, velmi dobré
komunikační a organizační dovednosti, spolehlivost, pečlivost,
flexibilita.
Náplň práce:
• plánuje a zpracovává vnitrofiremní zakázky pro výrobu kabin
a dílů

• zpracovává podklady pro expedici dílů
• podílí se na zpracovávání výrobních podkladů a měsíčních
uzávěrek

ASISTENT/KA VEDOUCÍHO VÝROBY

Strukturovaný profesní životopis zasílejte
na e-mail: dobrovolny@fritzmeier.cz.
Bližší informace o firmě na: www.fritzmeier.cz.

Požadujeme:
SŠ/VŠ vzdělání technického směru, praxe minimálně 1 rok na
obdobné pozici výhodou, znalost CAD systémů (Solid Works,
ProE) výhodou, dobrou znalost práce na PC (Excel, Word,
Outlook), komunikativní znalost NJ nebo AJ podmínkou,
dobré organizační schopnosti, spolehlivost, flexibilita,
samostatnost, preciznost.
Náplň práce:
• tvorba technické dokumentace
• zpracování dokumentace dle požadavků zákazníka
• komunikace se zákazníkem, výrobou a technologií
• komunikace se zahraničím, řešení problémů vznikajících při
implementaci do výroby

• optimalizace pracovních a výrobních postupů včetně nových
návrhů a úprav

• řešení technických a technologických problémů ve výrobě
Nabízíme:
• motivující finanční ohodnocení
• velké množství zaměstnaneckých benefitů
• moderní pracovní prostředí
• možnost dalšího profesního vzdělávání a jazykových kurzů

TECHNIK TPV – TECHNOLOG

Přední výrobce komponentů pro zeměděl-
ské, stavební a manipulační stroje (kabiny,
karoserie, bezpečnostní rámy)

přijme do trvalého pracovního poměru 
vhodného kandidáta či kandidátku na pozice:

PRODEJNÍ TRHY
v neděli 9. srpna 2015
na letišti ve Vyškově. 
Těšíme se na vás každou sudou neděli od 8.00 do 12.00 hodin
Odjezd autobusu z autobusového nádraží Vyškov: 8.07 hodin
Informace: www.aeroklubvyskov.cz, tel.: 775 557 811

Následující termíny trhů: 
23. srpna 2015, 6. září 2015

STAEG Facility, spol. s r. o. 
hledá pro své moderní stravovací zařízení Gastrocentrum

Vyškov-Průmyslová zóna, zajišťující závodní stravování a catering na
významných společenských akcích vhodného uchazeče/uchazečku na pozici

kuchař / kuchařka
Požadujeme:
– vyučení v oboru
– praxe v gastronomickém provozu alespoň 2 roky podmínkou
– praxe ve velkých stravovacích provozech výhodou
– vysoké pracovní nasazení
– samostatnost, odpovědnost

Nabízíme:
– moderní pracovní prostředí
– mzdové ohodnocení odpovídající kvalifikaci a praxi
– pracovní doba v jednosměnném provozu pondělí-pátek
– možnost profesního růstu
– nástup možný ihned
– pracovní poměr na dobu určitou s možností prodloužení

Pokud vás nabídka zaměstnání zaujala, zasílejte, prosím, své profesní
životopisy na e-mail: pekarova@staeg.cz.

OVOCE A ZELENINA HLEDÍK

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

ČESKÉ ZBOŽÍ
Rajče, okurky, cibule, ledový salát, mrkev, hlíva ústřičná, 

paprika bílá, hlávkový salát, kedlubny, čínské zelí, petržel,
květák, kapusta, Tuřanské kysané zelí, žampiony…

NOVÉ BRAMBORY

KOORDINÁTOR STROJNÍ
ÚDRŽBY A NÁSTROJÁRNY

V případě vašeho zájmu, prosíme o zaslání životopisu
na e-mail: hana.jancikova@rompa.cz 

Hana Jančíková, personalistka, tel.: 515 550 332, mobil: 778 536 432
Rompa CZ s. r. o., Cukrovarská 494/39, 682 01 Vyškov

Rompa CZ s. r. o.
součást dynamicky rostoucí

mezinárodní skupiny Rompa Group,
jejímž programem je výroba plastových
komponent, nabízí příležitost připojit se

k našemu úspěšnému týmu jako:

Member of the 
Rompa Group

Náplň práce:
• dohled na chod strojního vybavení a připravenosti

lisovacích forem
• organizování oprav strojů a forem
• plánování preventivní údržby strojů a forem,

plánování nákupu náhradních dílů  
• koordinace pracovníků údržby a nástrojárny, včetně

navazujících úkolů k zajištění výroby
• vypracování plánů investic do strojů a zařízení pro

vstřikovnu, linky tepelného tvarování a nástrojárnu
forem

• návrhy ke zvyšování technické a technologické úrovně
strojního vybavení

• zpracování návrhů na nákup hmotného a nehmotného
majetku na základě potřeb celé firmy, správa
a evidence majetku

• zodpovědnost za dodržování a kontrolu BOZP, požární
ochrany, hygienických předpisů, a pravidel ochrany
životního prostředí

• archivace dokumentů technického úseku včetně
strojní, stavební a technické dokumentace,
bezpečnostních předpisů, revizních zpráv, požární
ochrany, apod. 

Očekáváme od vás:
• SŠ / VŠ technického směru
• znalost strojů pro výrobu plastových dílů
• praxi min. 4 roky v oblasti výroby plastových dílů

nebo nástrojárny forem 
• komunikativní znalost AJ slovem i písmem (na střední

úrovni)
• řidičský průkaz skup.B 
• schopnost organizovat a motivovat tým
Nabízíme:
• zajímavou práci v perspektivní a rostoucí společnosti

s mezinárodním zázemím
• práci na plný úvazek
• odborný a osobní rozvoj
• dobré platové ohodnocení
• příspěvek na penzijní připojištění, stravenky
• firemní akce
• nástup možný ihned

PRONÁJEM – GARÁŽ
Město  Vyškov,  na  základě  rozhodnutí  

Rady města Vyškova
oznamuje záměr pronájmu garáže 

formou výběrového řízení
na adrese Pivovarská č. p. 105, č. o. 4, Vyškov 

o výměře 17,55 m2

Nájemné min. 12 000 Kč /rok bez DPH
Bližší podmínky a informace pro účast ve výběrovém

řízení vám podají pracovníci odboru místního
hospodářství MěÚ Vyškov, a dále jsou zveřejněny 

na úřední desce a webových stránkách Města Vyškova
(www.vyskov-mesto.cz).

PRONÁJEM 
– prostory sloužící podnikání

Město Vyškov, na základě rozhodnutí Rady města Vyškova
oznamuje záměr pronájmu prostor 

sloužících podnikání formou výběrového řízení
na adrese Slovanská 111/81, Hamiltony, 

o výměře 94,22 m2

Nájemné min. 5 000 Kč /rok
Bližší podmínky a informace pro účast ve výběrovém

řízení vám podají pracovníci odboru místního
hospodářství MěÚ Vyškov, a dále jsou zveřejněny 

na úřední desce a webových stránkách Města Vyškova
(www.vyskov-mesto.cz).

* stavební hloubka 88 mm* stavební hloubka 88 mm

* tři těsnění ve standardu* tři těsnění ve standardu

* stavební hloubka 88 mm

* tři těsnění ve standardu

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

Místo výkonu práce
 Slavkov u Brna

Náplň práce
 ruční balení zdravotnických komponentů

do operačních setů.

Požadujeme
 manuální zručnost
 pečlivost
 odpovědnost
 časovou flexibilitu – dvousměnný provoz

Nabízíme
 pracovní poměr na dobu neurčitou
 nástup možný ihned
 závodní stravování s příspěvkem

zaměstnavatele
 kooperativní prémie

Pokud máte zájem o tuto pozici nebo
bližší informace, kontaktujte nás:
Eva Schroederová, tel.: 544 425 681
Eva.Schroederova@cz.LRmed.com

Lohmann & Rauscher, s. r. o. 
Bučovická 256, 684 01 Slavkov u Brna

www.Lohmann-Rauscher.cz

DĚLNICE ZDRAVOTNICKÉ VÝROBY

Odborný řez ovocných 
i okrasných stromů,

kácení.
Údržba zahrad.
Ivo Paták, 777 726 553

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)

Aplikátor/izolatér
přijmeme manuálně zdatné uchazeče 

s chutí do práce, flexibilní s odpovědným
přístupem – zaškolíme

nabízíme plat 20 000 až 30 000 Kč
práci s kanadskou stříkanou pěnovou izolací
cestovní náhrady, firemní oblečení, odměny

Kontaktní osoba: 
Jana Vránová, 

+420 702 210 620,
jana.vranova@liko-s.cz

LIKO-S, a. s., U Splavu 1419, 
684 01 Slavkov u Brna
www.chytraizolace.cz

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ
a SEDAČEK

Tel.: 517 367 326, 

mob.: 604 863 437

Upozorňujeme 
čtenáře a inzerenty, 
že v době prázdnin 

Region vychází 
každých 14 dnů.

Termíny v srpnu: 
13. 8., 27. 8.

Děkujeme za pochopení. 
Redakce Regionu

ČALOUNICTVÍ

KRULICH

Opravím sedací

soupravy,

starožitný nábytek,

židle a jiné.

Velký výběr pot. látek.

Odvoz i dovoz zajistím.

Drnovice 237,

mob.: 604 560 372

Restaurace POHODA Luleč
pořádá 8. 8. 2015

TURNAJ DVOJIC V NOHEJBALE na dva sety

Zápis od 8 do 9 hod. • Start v 9.30 hod.

Startovné 100 Kč na osobu

V ceně je i klobása a pivo.


