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

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

ČALOUNICTVÍ KRULICH
Opravím sedací soupravy,
starožitný nábytek, židle a jiné.
Velký výběr pot. látek.
Odvoz i dovoz zajistím.
Drnovice 237,
mob.: 604 560 372

Pracovní agentura hledá
k pronájmu byt/dům/část
domu v okolí Slavkova pro
ubytování svých zaměstnanců.
Nájem a služby platíme
dopředu. Pořádek
garantujeme. Dlouhodobě.
Tel.: 777 566 589
PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE
MG SYSTEM

E-mail: tanex@seznam.cz

ZIMA SE BLÍŽÍ
• ROČNÍ SERVIS (REVIZE)
A OPRAVY PLYNOVÝCH
KOTLŮ A BOJLERŮ
MNOHA ZNAČEK
• REVIZE KOTLŮ VIADRUS
NA TUHÁ PALIVA
Miroslav Navrátil,
tel.: 776 151 143
MASÁŽE Renata Brychová
Dvořákova 28, Vyškov
Havajské, baňkování, lymfatické

telefon: 607 663 350

* Plovoucí podlahy
* Parkety třívrstvé
* Renovace parket
* PVC – LINO – KOREK
* Bohatý výběr vzorků
Gula Michal, Rašovice 225

Mob.: 777 177 770, tel.: 517 379 911

Masáže – Irena Hrnčířová
Relaxační studio Havaj,
Otakara Jaroše 235, Vyškov

Nabízím:

■
■
■
■
■

klasickou masáž
masáž lávovými kameny
lymfodrenáž
masáže těhotných
shiatsu
Tel.: 725 533 630

ČERPACÍ STANICE MOL VYŠKOV
Pro naše provozovny na Vyškovsku hledáme nové kolegyně/kolegy
na pozici obsluha čerpací stanice, bistra
POŽADUJEME:
NABÍZÍME:
• pracovitost a spolehlivost
• stabilní práci
• zajímavé platové podmínky
• prozákaznická orientace
• čistý trestní rejstřík
• přesčas 100% příplatek
• svátek 200% příplatek
• stravenky 100 Kč/směna
• příspěvek na dopravu 1 000 Kč/měsíčně
• příspěvek na penzijní připojištění 500 Kč/měsíčně
• docházkový bonus až 3 000 Kč/měsíčně
• volný vstup bazén, fitness, sauna
• po roce dálniční známka 1 500 Kč
Nástup od 1–3/2019
Přijímáme i absolventy odborných učilišť i středních škol
Případné zájemce prosím o stručný životopis
na e-mail: korec.z@tiscali.cz
nebo volejte pro další informace na tel.: 776 670 303

Společnost Synett s. r. o., Hudcova 532/78b Brno,
hledá novou posilu s místem výkonu práce ve Vyškově na pozici

PRACOVNÍK
DO PROJEKČNÍHO ODDĚLENÍ
– VHODNÉ I PRO ABSOLVENTY.
Požadujeme:
■ vzdělání technického směru, znalost práce v AutoCADu
a MS Office, ŘP sk. B.
Náplň práce:
■ Zpracování projektových dokumentací slaboproudých
instalací.
Nabízíme:
■ Ohodnocení podle praxe, vzdělání, výkonu a šířky specializace
■ Postupné zaškolení na pozici
■ Notebook, služební mobilní telefon
■ Příspěvek na stravování (stravenky)
Nástup možný ihned.
Kontaktní osoba: Večeřová Renáta
e-mail: vecerova@synett.cz
telefon: +420 601 374 233

BUKOMA
Specialista na vinylové podlahy
hledá k okamžitému nástupu

PRACOVNÍKA DO STOLAŘSKÉ DÍLNY
Požadujeme:
G výuční list (i v jiném oboru)
G praxe (zejména s prací s formátovací pilou) vítána, není nutná,
zaškolíme
G manuální zručnost
G samostatnost
G spolehlivost
G zodpovědný přístup k práci
G ochota učit se novým věcem
G dobrá fyzická kondice a zdravotní stav
G slušné jednání a vystupování
Nabízíme:
G dobré platové ohodnocení podle kvality a množství odvedené
práce
G samostatnou mnohotvárnou práci
G flexibilní pracovní dobu
G vstřícné vedení
G přátelské spolupracovníky v malém kolektivu
V případě zájmu zasílejte své profesní životopisy na e-mail:
hana.simonikova@bukoma.cz
Tel.: 601 280 902, doba k zastižení 7.30–15.30,
Nemojany 227 (areál bývalých Stavebnin)

ZOO PARK Vyškov vás zve:
V sobotu 23. února

– Upeč třeba chleba (Hanácký statek)
– prográmek pro děti v doprovodu rodičů (od 5 let)
– zpestřete si procházku po zoo a upečte si v naší peci
„chlebánek“
– přihlaste se na vybrané časy na tel. č.: 720 562 302
(mezi 9.00–17.00)

