
Ivanovice na Hané
Osvoboditelů 889/89

Hledá zaměstnance na pozici

Náplň práce: • Montáž plastových výrobků

• Práce ve dvou/třísměnném provozu

Dělnice – ruční montáž

Náplň práce: • Odebírání výlisků od stroje, měření a kontrola kvality 

• Práce v nepřetržitém provozu

Dělnice – lisovna

Náplň práce: • Vychystávání a naskladňování dílů, obsluha VZV

• Provádění skladových operací v interním ERP systému 

• Práce ve dvou/třísměnném provozu

Skladník

Údržbář

Požadujeme: • VŠ technického směru                         

• Praxi v oddělení kvality, nejlépe v automotive 

• Plynulá komunikace v německém jazyce, angličtina výhodou

Inženýr kvality

Požadujeme: • SŠ/VŠ technického směru                         

• Plynulá komunikace v německém jazyce, angličtina výhodou

• Praxe na obdobné pozici výhodou, znalost SAP výhodou  

• Výborná znalost MS Office

Náplň práce: • Plánování výroby, zajišťování toku materiálu 

Disponent/ka

Nabízíme: Práci ve stabilní společnosti, odpovídající platové ohodnocení, jistotu zaměstnání ve
špičkovém pracovním prostředí, závodní stravování, firemní oblečení, příspěvek na dopravu adalší
benefity. Místo výkonu práce: nový závod v Ivanovicích na Hané
Strukturované životopisy zasílejte na e-mail: info@fischer-automotive.cz, do předmětu
e-mailu uveďte název pozice. Kontaktní osoba: Hana Hladká tel.: 516 429 115

Požadujeme: • Orientaci v opravách strojního zařízení – hydraulické i elektro

zařízení, schémata, provádění oprav

• Praxe v opravách vstřikolisů na termoplasty výhodou

• Vyhl. 50/1978 Sb.

• Praxe v servisní nebo výrobní firmě v oblasti údržby výhodou, práce na PC 

UNILIN, s. r. o.,
Tovární 1, 682 01 Vyškov 

Společnost Unilin – výrobce podlah Quick Step a Magnum je
největším světovým producentem podlahovin s více než 5 400
zaměstnanci v 21 výrobních závodech v mnoha zemích. V roce 2014
se stal součástí skupiny UNILIN i český výrobce MAGNUM Parket. 

Pro posílení výrobního týmu ve Vyškově hledáme kandidáty na pozici:

OPERÁTOR V DŘEVOZPRACUJÍCÍ VÝROBĚ 
Požadujeme:
• ochotu a schopnost pracovat ve vícesměnném provozu 
• ochotu učit se novým věcem
• výuční list v oboru dřevařském nebo strojírenském výhodou – ale

ne podmínkou
Nabízíme: 
• zázemí silné a dynamicky se rozvíjející společnosti 
• dlouhodobou pracovní perspektivu 
• práci s moderními technologiemi
• odpovídající mzdové ohodnocení
• příspěvek na penzijní nebo životní pojištění 
• další vzdělávání 
V případě vašeho zájmu nás kontaktujte prosím:
Ing. Andrea Zemánková, personální manažer Unilin, s. r. o.
tel.: 517 318 121, e‐mail: Andrea.zemankova@magnumparket.cz
www.magnumparket.com 

PNEUSERVIS
vám nabízí:

• profesionální přezutí vašeho vozu
• ceny pneu srovnatelné s nejlevnějšími

internetovými obchody
Tel.: 777 740 491

Kontaktní osoba: Michal Jűnger
Sídlíme ve Vyškově na Kroměřížské ulici č. p. 2

(vedle hotelu Atrium)

Od 15. 10. do 15. 11. otevřeno
PO–PÁ 7.00–17.30 • SO 7.00–17.30

Otevřeno i ve státní svátek 28. 10.
Možnost úhrady platební kartou

Tajemník Městského úřadu Vyškov
vyhlašuje výběrové řízení na místo:

TISKOVÝ/Á MLUVČÍ
Podrobné informace na adrese www.vyskov-mesto.cz

PRODEJNÍ TRHY
v neděli 18. října 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: 
1. listopadu 2015, 15. listopadu 2015

přijme 10 zaměstnanců na pozici
ŠIČKA – ŠVADLENA

Požadujeme: vyučení, praxe, manuální zručnost, jedna směna, plný úvazek
od 6 do 14.30 hod.
Nabízíme: odpovídající mzdové ohodnocení, příspěvek na stravenky, bene-
fity, závodní lékař, možnost nákupu výrobků za zvýhodněné ceny pro
zaměstnance.
Na pozici švadlena – šička přijmeme také cizince.
Kontakt: tel.: 517 345 965, 603 510 913, e-mail: gottvaldova@mimoska.com

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

Pátek 16. října
až neděle 18. října
Rez.: 517 35 30 30

V naší podnikové prodejně nabízíme dámskou
 italskou konfekci i vlastní výrobky za výhodné ceny!

SLEVA 50 % na vybrané zboží,

při koupi 5 kusů a více SLEVA 70 %
Otevřeno:

ÚT 9–18 hodin, ST 15–18 hodin , PÁ 15–18 hodin, SO 9–12 hodin
e-mail: obchod@mimoska.com, tel.: 602 841 757, www.mimoska.cz

Nabízím:
■ vedení účetnictví 
■ daňové evidence
■ personální agendy

podnikatelských subjektů 
včetně daňových přiznání
a přehledů na SP a ZP.
Spolehlivě, rychle a kvalitně.

Ing. Katarína Zahradníčková, 
tel.: 603 948 266, e-mail:

zahradnickovakatarina@seznam.cz

INSTA CZ s. r. o., Rostislavova 554, 683 23 Ivanovice na Hané

– přijme do pracovního poměru –

Stolaře: výroba dřevěných oken
Požadujeme: vyučení

praxe na uvedené pozici vítána
jednosměnný provoz
možnost zaučení

Lakýrník lakovny: na povrchovou úpravu oken 
Požadujeme: praxe v oboru minimálně 1 rok

jednosměnný provoz
manuální zručnost
pečlivost

Kontakt: Radim Šenk – vedoucí výroby
e-mail: insta.senk@seznam.cz, tel. 725 043 217

PIVOVARSKÁ PRODEJNA
– Akční nabídky

– Kompletní sortiment piv

– Snadné a rychlé parkování

Akce 5+1
na vybraná lahvová piva

od 16. 10. 
do 31. 10. 2015

Otevřeno:

Po–čt 9.30–11.30, 12.00–17.00

Pátek 9.30–11.30, 12.00–18.00

Sobota 8.00–12.00

Nabízíme:
■ Diagnostika pleti
■ Speciální ošetření podle typu

pleti/pigmentové skvrny, akné,
dehydratace pokožky aj.

■ Ošetření kosmetickými přístroji
■ Chemický peeling
■ Depilace
■ Omlazující a liftingové ošetření
■ Mikromasáž očního okolí
■ Individuální konzultace a doporučení

vhodné péče pro Vaši pleť


