
STAVEBNINY

Dvůr Rybník 380 (směr CHEMIS), 684 01 Slavkov u Brna
tel.: 739 614 121, e-mail: stavebninyslavkov@seznam.cz

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

ROSTEX VYŠKOV, s. r. o.
Dědická 190/17, 682 01 Vyškov

hledá vhodného kandidáta na pozici

specialista pro výpočet
a zpracování cenových

nabídek – cenař
Náplň práce:
➢ zpracování cen a tvorba cenových nabídek a rozpočtů

pro zakázky zejména v oblasti železničního průmyslu 

Požadujeme:
➢ SŠ/VŠ strojírenského směru, ekonomické zaměření je

výhodou
➢ zkušenosti s tvorbou a kalkulací cen průmyslových

výrobků jsou vítány
➢ znalost čtení výkresové a technické dokumentace
➢ velmi dobrá znalost práce s PC – AutoCAD, SolidWorks
➢ přesnost, pečlivost a samostatnost při tvorbě cen
➢ dobré komunikační dovednosti
➢ finančně analytické schopnosti
➢ anglický jazyk slovem i písmem je výhodou

Nabízíme:
➢ zázemí stabilní společnosti, práci v týmu
➢ výhodné mzdové a pracovní podmínky
➢ pracovní poměr na dobu neurčitou, nástup možný ihned 
➢ zaměstnanecké benefity

Nabídky se strukturovaným životopisem zasílejte na adresu
společnosti nebo na e-mail: pravni@rostex.cz.
Bližší informace na tel. čísle: 517 316 205.

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 5400
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 
Pro obsluhu strojů a výrobních zařízení 

Požadujeme:
• ochotu a schopnost pracovat ve vícesměnném provozu 
• ochotu učit se novým věcem
• výuční list v oboru dřevařském nebo strojírenském výhodou 
Nabízíme: 
• zázemí silné a dynamicky se rozvíjející společnosti 
• dlouhodobou pracovní perspektivu 
• práci s moderními technologiemi
• odpovídající mzdové ohodnocení
• příspěvek na penzijní nebo životní pojištění 
• jazykové kurzy, další vzdělávání 
V případě vašeho zájmu kontaktujte prosím:
Ing. Andrea Zemánková, personální manažer Unilin, s.r.o.
e‐mail: Andrea.zemankova@magnumparket.cz, tel.: 517 318 121
www.magnumparket.com 

OVOCE A ZELENINA HLEDÍK

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

ze Znojemska, nejlepší cena ve Vyškově

NOVÉ BRAMBORY
přijímáme objednávky na okurky

NAKLÁDAČKY

Palánek 1, 682 01 Vyškov
Tel.: 775 388 338, e-mail: trasig@trasig.cz

přijme pracovníka na místo související
s technickou činností v dopravě

Náplň práce: • Zajišťování staveb dopravním značením
• Osazování a opravy trvalého dopravního značení

Požadujeme: • Úplné SŠ vzdělání příp. výuční list
• Manuální zručnost a fyzickou zdatnost
• Pečlivost a spolehlivost
• Časovou flexibilitu
• Řidičské oprávnění skupiny C
• Samostatnost

Nabízíme: • Odměňování závislé na osobních výkonech
• Práce v přátelském kolektivu
• Zázemí stabilní společnosti
• Příspěvek na stravování
• Nástup podle dohody
• Zajímavou, odpovědnou a pestrou pracovní náplň
• Důkladné zaškolení

Profesní průkaz řidiče nebo zkušenosti na obdobné pozici vítány.

Střední odborná škola a 
Střední odborné učiliště,
Vyškov, Sochorova 15
Sochorova 15, 682 01 Vyškov
Tel.: 517 348 866
E-mail: info@sos-vyskov.cz

Požadujeme:
střední vzdělání s výučním listem 
v oboru KLEMPÍŘ a střední 
vzdělání s maturitou,
doplňkové pedagogické studium,
praxi ve stejném oboru alespoň 5 
let,
kladný vztah k mládeži,
trestní bezúhonnost podmínkou.

přijme do pracovního poměru pracovníka na pozici
UČITEL ODBORNÉHO VÝCVIKU - KLEMPÍŘ

Nástup do pracovního poměru –
říjen 2015.
Své životopisy zasílejte                  
e-mailem na adresu: 
jagosova@sos-vyskov.cz
nejpozději do 21. srpna 2015.
Bližší informace na telefonním 
čísle 601 383 150 – Ing. Jagošová.

PEDAGOG NA VÝUKU ANGLICKÉHO JAZYKA

Požadujeme:
vysokoškolské vzdělání v anglic-
kém jazyce pro střední školy peda-
gogického směru nebo odborné 
vzdělání v anglickém jazyce
s ukončeným doplňkovým peda-
gogickým vzděláním,
hodnotitelské zkoušky pro ústní 
maturitní zkoušku z anglického 
jazyka výhodou,
trestní bezúhonnost podmínkou.

Nástup do PP od 24. 8. 2015.
Své životopisy zasílejte poštou, 
případně e-mailem na adresu: 
novotna@sos-vyskov.cz
nejpozději do 24. července 2015.
Bližší informace na telefonním 
čísle 601 590 628 – Mgr. Novotná.

Nabízíme: práci v příjemném 
prostředí; řádnou dovolenou 
v délce 40 dnů; PP na dobu určitou 
1 rok s předpokladem prodloužení 
na dobu neurčitou.

PLNĚNÍ – ČIŠTĚNÍ  – SERVIS

KLIMATIZACE DO AUTA

Tel.: 777 740 491
SCHNEER, s. r. o., Kroměřížská 2,

Vyškov
(vedle hotelu Atrium)


