


2. dubna 2015           ročník 22        číslo 13         Zdarma

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

PRACOVNÍK HOTLINE
Požadujeme: – SŠ vzdělání

– znalost práce na PC a znalost HW
– orientace ve Windows Server / Linux výhodou
– základní orientace v problematice sítí
– pasivní znalost AJ, ŘP sk. B
– práci na dvě směny

TECHNOLOG
Požadujeme: – SŠ/VŠ technického směr (strojní, elektro apod.)

– praxe na uvedené pozici vítána,
– čtení výkresové dokumentace,
– znalost práce s MS OFFICE

MANIPULANT 
VE STROJÍRENSKÉ VÝROBĚ

Požadujeme: – vyučení
– praxe ve výrobě výhodou
– manuální zručnost, samostatnost

LAKÝRNÍK,
OBSLUHA PRÁŠKOVÉ LAKOVNY
Požadujeme: – vyučení 

– práci ve třísměnném provozu
– zručnost, spolehlivost

OPERÁTOR CNC – ohraňovací lis
Požadujeme: – vyučení technického zaměření 

(případně praxi v oboru),
– spolehlivost
– práci ve vícesměnném provozu

!!!PRODEJ OD 9. 4. DO 11. 4. 2015!!!
Agros Vyškov – Dědice a. s.

bude prodávat na drůbežárně v Dědicích

SLEPICE ve stáří 14 měsíců
o průměrné váze 2,1 kg/1 ks

Cena za 1 kus = 40 Kč

!!!UPOZORNĚNÍ!!!
V LETOŠNÍM ROCE SE JIŽ ŽÁDNÉ DALŠÍ

VYŘAZENÉ SLEPICE PRODÁVAT NEBUDOU

Informace na tel. čísle: 517 350 824

Prodejní dny:

9. 4. 2015, čtvrtek  od 8 do 17 hod.
10. 4. 2015, pátek     od 8 do 17 hod.
11. 4. 2015, sobota   od 8 do 12 hod.

* stavební hloubka 88 mm* stavební hloubka 88 mm

* tři těsnění ve standardu* tři těsnění ve standardu

* stavební hloubka 88 mm

* tři těsnění ve standardu

Tajemník Městského úřadu Vyškov
vyhlašuje výběrové řízení na místo:

– PRACOVNÍK TURISTICKÉHO
INFORMAČNÍHO CENTRA 

(pracovní poměr na dobu určitou – zástup za MD)

Podrobné informace na adrese 
www.vyskov-mesto.cz

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

Nová jarní a letní nabídka – 20% sleva na:
Softshellové bundy, jarní kabátky, strečové rifle,

plátěné rifle, vzorované halenky, ¾ kalhoty,
¾ tepláky, šaty, plavky, strečová trika.

Akce trvá do 11. 4. 2015     www.evatex.cz
Otevřeno: Po–Pá 9–12, 13–17 hod., So 9–11 hod.

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ

a SEDAČEK

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

l žaluzie, markýzy
l sítě proti hmyzu
l předokenní rolety
l látkové rolety (i střešní)

l PVC, CV, lino, marmoleum
l koberce 

(bytové, zátěžové)
l korek (přírodní, barevný)
l plovoucí podlahy
l shrnovací dveře
l čištění a ošetření PVC, CV,

marmolea a vinylových
podl. krytin – domácnosti,
kom. prostory

ul. Sportovní 12a, Vyškov
(naproti plaveckého bazénu)

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

Žaluzie
Sítě proti hmyzu

Dveřní sítě
Akce: sleva 10%
Tel.: 517 367 326, 

604 863 437

Nové typy čalouněných souprav, masivních postelí, dvoulůžek a skříní

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

OVOCE A ZELENINA HLEDÍK

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

Růže velkokvěté, popínavé

Česká jablka cena od 10,90 Kč
Brambory z Vysočiny

ČALOUNICTVÍ KRULICH

Opravím sedací soupravy,

starožitný nábytek, židle a jiné.

Velký výběr pot. látek.

Odvoz i dovoz zajistím.

Drnovice 237,

mob.: 604 560 372

BYTOVÝ DESIGN
A DÁRKOVÉ ZBOŽÍ

NOVÉ ZBOŽÍ
Dukelská 8, 682 01 Vyškov

CITY CENTRUM

• 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


