
LAKÝRNÍK
Od uchazeče vyžadujeme samostatné nanášení vodou-ředitelných barev
pomocí elektrostatických a vysokotlakých technologií. Lakování probíhá pomocí
lakovací pistole v předepsané kvalitě dle stanovených technologických postupů
a interních norem včetně kontroly provedené práce.

OBSLUHA SVÁŘEČSKÉHO ROBOTIZOVANÉHO PRACOVIŠTĚ
Nejvhodnějšími uchazeči na tuto pozici jsou ti, kteří jsou vyučeni ve
strojírenském oboru a jsou ochotni pracovat ve směnné provozu. Svářečský
průkaz MIG/MAG vítán.

ŘIDIČ VZV, SKLADNÍK
Zaměstnanec na této pozici vychystává a převáží zboží či materiál uvnitř firmy.
Platný průkaz řidiče VZV podmínkou. 

ZÁMEČNÍK (OHRAŇOVACÍ LIS; 3D LASER; CNC; VRTAČKY; PILKY)
Od uchazeče se požaduje praxe v obsluze jednoho z výše uvedených strojů
a orientace ve výkresové dokumentaci. 

ZAMĚSTNANEC MONTÁŽE KABIN
Zaměstnanec na této pozici provádí montáž jednotlivých komponentů či částí
kabin podle stanovených pracovních postupů a návodek.

SVÁŘEČ (CO2)
Nejvhodnějšími uchazeči na tuto pozici jsou ti, kteří disponují platným
svářecím oprávněním a praxí ve svařování konstrukčních prvků metodou
svařování tavící se elektrodou v ochranné atmosféře podle výkresové
dokumentace a technologických postupů. V případě neexistence svářečského
oprávnění rozhoduje praxe.

Zájemci mohou navštívit naše personální oddělení v pracovních dnech (Po–Čt)
od 8.00 do 15.00 hod. Informace na tel.: 517 578 775, Ing. Aleš Dobrovolný,
blíže na: www.fritzmeier.cz

Přední výrobce komponentů pro zemědělské, stavební
a manipulační stroje (kabiny, karoserie, bezpečnostní rámy)

přijme do trvalého pracovního poměru 
vhodné kandidáty a kandidátky na pozice: 

Nabízíme:
» nadprůměrné mzdové podmínky na Vyškovsku
» jeden týden dovolené navíc
» finanční motivaci pro dojíždějící pracovníky 
» příspěvek zaměstnavatele na stravenky (stravování v areálu)
» garantovanou hod. mzdu po dobu zkuš. lhůty pro klidnější zapracování
» příplatky za odpol. směnu 12 Kč/hod., při mimořádné noční směně 18 Kč/hod. 
» příspěvek zaměstnavatele 500 Kč/měs. na životní či penzijní pojištění
» příspěvek na stravné a cestovné při mimořádné směně
» čistění a údržba pracovních oděvů
» příspěvek zaměstnavatele při narození dítěte a při svatbě zaměstnance
» jistotu perspektivního pracovního místa
» zastávku autobusů před firmou, parkoviště uvnitř areálu

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 

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

Přijímáme objednávky na
dřevěné bukové

brikety
Cena 4,30 Kč/kg

Volat: pondělí až pátek:
9.00–12.00 hod.

sobota a neděle: kdykoliv 

Inf. na tel. č.:

605 918 024
Ivanovice na Hané

Dovoz dle domluvy. 

STOLAŘSTVÍ
Ivanovice na Hané

přijme ihned 
do pracovního poměru

stolaře i dělníky
(jednosměnný provoz).

Tel.: 517 363 375
Volat: od 6.00–14.30 hod.

Servis plynových kotlů

Luděk MACHÁT
revizní technik plynových zařízení 

Úlehla 1021, BUČOVICE
*

roční prohlídky, opravy a servis
*

měření emisí kotlů kategorie B 
*

Autorizovaný servisní technik

Thermona protherm BAXI
*

měření špičkovým analyzátorem
spalin TESTO 320

*

602 537 770

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

* stavební hloubka 88 mm* stavební hloubka 88 mm
* tři těsnění ve standardu* tři těsnění ve standardu
* stavební hloubka 88 mm
* tři těsnění ve standardu

Aplikátor/izolatér
Hledáme:

• manuálně a fyzicky zdatné uchazeče s chutí
do práce, ochotou cestovat a odpovědným
přístupem. Řidičský průkaz typu C výhodou.
Zaškolíme vás na práci s nejlepší světovou
pěnovou izolací ICYNENE.

Nabízíme:
• práci ve stabilní rodinné společnosti 

s 23le tou tradicí
• plat 25 000 až 35 000 Kč + cestovní náhrady
• firemní oblečení a telefon, pravidelná školení

Kontakt: Jana Vránová, 
+420 702 210 620, jana.vranova@liko-s.cz

www.chytraizolace.cz
LIKO-S, a. s., Slavkov u Brna

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

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

• svatby • narozeniny • výročí • vánoční cukroví

CUKRÁŘSTVÍ
Andrea Zabloudilová

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

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
 vychystávání a příjem zboží
 permanentní inventury

Požadujeme
 znalost práce na PC
 spolehlivost
 časovou flexibilitu (práce na směny)
 řidičské oprávnění na VZV výhodou

Nabízíme
 nástup možný ihned 
 dovolenou navíc
 závodní stravování s příspěvkem

zaměstnavatele
 kooperativní a věrnostní prémie

Pokud máte zájem o tuto pozici nebo
bližší informace, kontaktujte nás:
Libor Tesař, tel.: 544 425 670
e-mail: zamestnani@cz.LRmed.com
Lohmann & Rauscher, s. r. o. 
Bučovická 256, 684 01 Slavkov u Brna
www.lohmann-rauscher.cz

SKLADNÍK

ČALOUNICTVÍ KRULICH
Opravím sedací soupravy,

starožitný nábytek, židle a jiné.
Velký výběr pot. látek.
Odvoz i dovoz zajistím.

Drnovice 237,
mob.: 604 560 372


