
OPERÁTOR VÝROBY

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

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:
• práce na výrobní lince
• manipulace s plastovými výrobky
• jednoduché montážní úkony
• obsluha strojů
• vizuální kontrola výrobků
• evidence počtu vyrobených kusů do výrobní dokumentace
Požadujeme:
• ochotu pracovat v nepřetržitém režimu
• pracovitost a pečlivost
• manuální zručnost
• zodpovědný přístup k práci
• dobrý zdravotní stav
• uvítáme praxi z výrobní společnosti, není však podmínkou
Nabízíme:
• zázemí perspektivní rostoucí mezinárodní společnosti
• práci na plný úvazek
• stravenky, příspěvek na penzijní připojištění
• nástup možný ihned

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

SVÁŘEČ (CO2)
Nejvhodnějšími uchazeči na tuto pozici jsou ti, kteří disponují platným
svářečským 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.

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.

OBSLUHA SVÁŘEČSKÉHO ROBOTIZOVANÉHO PRACOVIŠTĚ
Nejvhodnějšími uchazeči na tuto pozici jsou ti, kteří disponují platným
svářečským oprávněním podle ČSN EN 287-1 metoda 135 a mají zkušenosti
s obsluhou robotizovaného pracoviště. 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 400 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

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

PLNĚNÍ – ČIŠTĚNÍ  – SERVIS

KLIMATIZACE DO AUTA

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

Vyškov
(vedle hotelu Atrium)

LETNÍ ZAHRÁDKA

Restaurace
Kojál
Otevřeno

11.00–22.00 hod.
Tel.: 732 37 66 20

Masážní studio ANDROMEDA
Masarykovo nám. 350/31, Vyškov

• Maximální protažení svalů
a úponů

• Užívejte si čas bez bolesti zad
• Možnost masáží i o víkendech

a pozdních večerních hodinách

Kontakt: Petr Zapletal 777 962 320
www.andromedavyskov.cz

Facebook Andromeda Vyškov

NOVINKA MASÉRSKÝCH SLUŽEB
VE VYŠKOVĚ

MASÁŽ BAMBUSOVÝMI
HOLEMI

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)

SEŘIZOVAČ VSTŘIKOLISŮ

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

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

Požadujeme:
• vyučení nebo SŠ vzdělání technického směru 
• zkušenosti se seřizováním vstřikolisů (Arburg, Demag,

Engel, Haitian)
• ochotu pracovat v nepřetržitém režimu
• pečlivost a manuální zručnost
• zodpovědný přístup k práci
• dobrý zdravotní stav
Náplň práce:
• dodržování výrobních technologií a postupů
• zodpovědnost za vstřikovací lis a výměnu forem
• zodpovědnost za kvalitu výlisků
• řešení kvalitativních problémů výroby
• optimalizace výrobního procesu
• práce na PC 
Nabízíme:
• zázemí perspektivní rostoucí mezinárodní společnosti
• práci na plný úvazek
• stravenky, příspěvek na penzijní připojištění
• nástup možný ihned

Ždánská 210
685 01 Bučovice

Hledá vhodné kandidáty na pracovní pozici:

OPERÁTOR CNC STROJŮ
Požadujeme:
– vyučení nebo SŠ v oboru
– praxe na podobné pozici výhodou
– znalost práce s řídicím systémem HEIDENHAIN nebo FANUC
– manuální zručnost, samostatnost, zodpovědnost, spolehlivost
– ochotu pracovat ve směnném provozu

Nabízíme:
– zázemí a podporu silné a dynamické společnosti
– práci s moderním technickým vybavením 
– zajímavé mzdové ohodnocení a zaměstnanecké výhody
– práce v mladém kolektivu
– 5 týdnů dovolené
– penzijní připojištění
– příspěvky na závodní stravování

Nově také hledáme obsluhu brusky na plocho.

V případě, že Vás zaujala naše nabídka 
a splňujete požadované předpoklady, 

zašlete svůj profesní životopis na elektronickou adresu:
david.dluhos@jkz.cz

Popřípadě volejte na číslo: +420 517 306 146

Žaluzie • Sítě proti hmyzu • Dveřní sítě
Tel.: 517 367 326, 604 863 437Akce: sleva 10%


