VÝKUP PALET

standard 120x80 cm
Rousínov – areál JITONA
Tel.: 731 334 224
Větší množství naložíme přímo u vás.
Můžeme vyměnit za hotové palivové dříví.

Firma Format 1 spol. s r. o.
pracoviště Křenovice u Slavkova u Brna
přijme okamžitě:

PLECH SERVIS s.r.o.
Čechyně 42, 683 01 Rousínov
tel./fax: +420 517 371 764
mobil: +420 602 511 319

SVÁŘEČE
● STROJNÍHO ZÁMEČNÍKA – OBRÁBĚČE
● PRACOVNÍKA DO PŘÍPRAVY ZÁMEČNICKÉ
VÝROBY
●

Jsme česká firma s dlouholetou tradicí v oblasti tváření a výroby
plechových součástí pro energetické zařízení, automobilový průmysl
a světelnou techniku.

Požadujeme:
SOU/SŠ technického směru nebo praxi na uvedené pozici, pracovní
spolehlivost a ochotu učit se novým věcem

Co u nás můžete očekávat:
• zázemí stabilní firmy
• zajímavou zakázkovou práci
• jednosměnný provoz (od pondělí do pátku)
• pracovní poměr na dobu neurčitou
• atraktivní platové ohodnocení odpovídající náročnosti práce
a výkonu technika
Další info: tel. 739 069 991, 544 22 36 68, www.format1.cz

Náplň práce:
– obsluha CNC ohraňovacího lisu AMADA, vysekávacího stroje TRUMPF
– čtení technické dokumentace a návrhy na zefektivnění technologických
postupů
– spolupodílení na výrobě prototypů

přijme

OBSLUHA CNC LISU
OPERÁTOR CNC VYSEKÁVACÍHO STROJE

Nabízíme:
– Zázemí prosperující firmy rodinného typu s individuálním přístupem
k zaměstnancům
– Možnost osobního rozvoje a technických schopností při výrobě
prototypů
– Práci v příjemném prostředí na moderních CNC strojích
– Motivační finanční ohodnocení včetně placených přesčasů a třináctého
platu
– Zaměstnanecké benefity (příspěvek na stravování, příspěvek na
dopravu, příspěvek na vedení účtu, zaměstnanecké akce a další)

OPERÁTORA CNC

– OBSLUHA LASEROVÉHO
ŘEZACÍHO CENTRA TRUMPF
Požadujeme: vyučení, lépe SŠ technického směru
čtení výkresové dokumentace
samostatnost
manuální zručnost
práce ve dvousměnném provozu

V případě, že hledáte práci a naše nabídka vás zaujala, neváhejte nás
kontaktovat a navštívit naši společnost.
Tel.: +420 737 387 998
E-mail: jan.valicek@valicek.com

PRODEJ
TOVAČOVSKÝCH RYB
Termín: 13. 11. 2020 (pátek)
Prodejní doba: 7.30–11.30

VYRÁBÍME BRIKETY
Cena

5 000 Kč/tuna
(možný odběr od 10 kg)

Odběr
Cukrovarská 496/51d
Vyškov
(bývalý školní statek)

Kontakt: 602 705 046, 777 603 370
www.briketyvyskov.cz

ve dvoře na Dukelské 8,
ve Vyškově (City centrum)
Prodáváme kapry, pstruhy,
pstruhy lososov.,
tolstolobiky, amury
O úpravu ryby se vám
postarají vyškolení
specialisté.

Nabízíme:

CUKRÁŘSTVÍ
Andrea Zabloudilová
• Výroba cukroví, dortů, řezů, rolád
a svatebních koláčků na zakázku • svatby
• narozeniny • výročí

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

práci na nejmodernějším technologickém zařízení
práci v příjemném kolektivu
zaměstnanecké benefity
zázemí prosperující společnosti
nástup možný ihned

Zájemci se mohou hlásit na adrese:
Tržiště 73, Vyškov,
tel. 517 330 894, 737 121 702 (p. Mokrý, p. Roubíček)
Životopisy zasílejte na e-mailovou adresu: mokry@lasmetal.cz

• OPERÁTOR SVAŘOVACÍHO ROBOTA
• SKLADNÍK
• LAKÝRNÍK
• OPERÁTOR CNC
• MONTÁŽ KABIN

