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

NOVĚ profesionální čištění a ochranné nátěry povrchů
ul. Sochorova 399/3 (budova SBD) VYŠKOV
tel.: 517 341 737, mobil: 608 773 444 e-mail: tana.vy@quick.cz

ČIŠTĚNÍ
KOBERCŮ

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

INŽENÝR KVALITY

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

Společnost 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:
• spolupráce při procesu vzniku nových výrobků
• příprava vzorkovacích zpráv
• spoluúčast na uvolnění sériové výroby
• tvorba výrobkové dokumentace
• spoluúčast při řešení a odstraňování chyb a analýza

slabých míst
• zodpovědnost za řešení zákaznických reklamací
• spoluúčast na auditech výrobku a procesu

Požadujeme:
• vzdělání SŠ s maturitou/VŠ technického směru
• zkušenosti na stejné nebo podobné pozici

v automobilovém průmyslu výhodou
• znalost čtení technické dokumentace
• výhodou znalost ISO/TS16949 a nástrojů kvality

(G8D, PPAP, PPF, FMEA, SPC, MSA,) 
• flexibilní přístup k řešení problémů, samostatnost,

spolehlivost, ochota učit se
• znalost práce na PC (MS Office)
• znalost anglického jazyka nutná
• ŘP sk. B

Nabízíme:
• zázemí perspektivní rostoucí mezinárodní společnosti
• práci na plný úvazek
• stravenky, příspěvek na penzijní připojištění
• nástup možný ihned

GARÁŽE TYRŠOVA
AKCE – „DVANÁCT ZA CENU OSMI“

parkuj 12 měsíců – zaplať JEN za 8
Akce je platná do 27. 2. 2015 

Bližší informace: www.trasko.cz, případně volejte 777 738 227, nebo zašlete dotaz na j.hajek@trasko.cz

• Výroba cukroví, dortů, řezů, rolád
a svatebních koláčků na zakázku

• svatby • narozeniny • výročí

CUKRÁŘSTVÍ
Andrea Zabloudilová

Mob.: 607 993 170, Vyškov
www.azcukrarstvi.freepage.cz

BYTOVÝ DESIGN A DÁRKOVÉ ZBOŽÍ

Valentýnské dárky
Dukelská 8, 682 01 Vyškov

CITY CENTRUM

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

Zimní výprodej – 50% slevy na:
Zimní kabáty, prošívané bundy, softshellové 

kalhoty, manšestráky, oteplené rifle, oteplené 
kapsáče, roláky, svetry, čepice, šály, rukavice. 

Akce trvá do 14. 2. 2015.  www.evatex.cz
Otevřeno: Po–Pá 9–12, 13–17 hod., So 9–11 hod.

Město Bučovice
Vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici

INFORMATIK, SPRÁVCE SÍTĚ
MĚSTSKÉHO ÚŘADU BUČOVICE

Předpokládaný nástup: podle dohody.
Více informací na www.bucovice.cz

Restaurace Pohoda v Lulči vás

v sobotu 14. února všechny zve na
Valentýnský zabijačkový kotel.

Začátek ve 13 hodin

SBÍRKA PRO NALEZENÉ KOČKY
Chcete přispět na opuštěné a nalezené kočičky?
 Přineste prosím granule, konzervy, paštiky, stelivo či
škrábadla do Turistického informačního centra na
Masarykově náměstí ve Vyškově. Sbírka se koná pod
záštitou města Vyškova do 13. 2. 2015. Děkujeme!

Nové typy čalouněných souprav, masivních postelí, dvoulůžek a skříní

Obchodní dům Dukelská, 
Vyškov, tel.: 517 330 427
www.nabytek-domus.cz

SOŠ a SOU Vyškov, Sochorova 15

pořádá pod záštitou o. p. s. EDUKA

XI. REPREZENTAČNÍ PLES
Drnovice, pátek 13. 2. 2015 od 20 hodin

Srdečně zvou pořadatelé

OVOCE A ZELENINA HLEDÍK

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

SUDOVÉ VÍNO ceny od 43,–
Veltlínské zelené Frankovka
Rulandské šedé Cabernet Sauvignon
Chardonnay Modrý portugal
Nové odrůdy: Muškát, Merlot, Sauvignon
přijímáme objednávky na sadbové brambory

Je-li vaším cílem získat stabilní a dobře ohodnocenou práci
v moderním závodě, potom přijďte mezi nás!

Pro naše výrobní závody v Komořanech a Rousínově hledáme vhodné
kandidáty a kandidátky na pozici:

Nabízíme: zázemí silné prosperující společnosti, práci v moderním
prostředí s nejmodernějším technickým vybavením, stabilitu
pracovního uplatnění, odpovídající mzdové ohodnocení,
firemní akce pro zaměstnance, zvýhodněné telefonní tarify,
příspěvek na stravování, jídelna v závodě v Komořanech
i Rousínově.

V případě, že vás zaujala naše nabídka a splňujete požadované
předpoklady, navštivte naše personální odd. v sídle společnosti

Komořany 146 ve dnech po–čt od 8.00 do 11.00 hodin
případně zašlete svůj profesní životopis na elektronickou adresu:

pdurajova@edpsro.cz
Další informace o pracovních pozicích naleznete na stránkách

www. jobsedp.cz

STOLAŘ – OPERÁTOR CNC 
Požadujeme: – vyučení v oboru

– praxe na uvedené pozici vítána
– čtení výkresové dokumentace
– práci ve dvousměnném provozu

OPERÁTOR CNC – laser,

OPERÁTOR CNC – ohraňovací lis
Požadujeme: – vyučení technického zaměření

(případně praxe v oboru)
– spolehlivost
– práci ve vícesměnném provozu

LAKÝRNÍK – prášková lakovna
OBSLUHA PRÁŠKOVÉ LAKOVNY
Požadujeme: – vyučení v oboru výhodou

– praxi na uvedené pozici
– práci v třísměnném provozu

DĚLNÍK KOVOVÝROBY – manipulant
Požadujeme: – vyučení

– praxe ve výrobě nebo skladu výhodou
– manuální zručnost, samostatnost

ZÁMEČNÍK,  NÁSTROJAŘ,
SOUSTRUŽNÍK,  FRÉZAŘ

Požadujeme: – vyučení v příslušném oboru
– obsluhu některého ze strojů (vrtačky, pilky,

lisy, tabulové nůžky)
– výhodou svářeč CO2, TIG
– orientaci v technické dokumentaci


