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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

*

O2: 602 537 770

T-mobil: 739 540 727

Aplikátor/izolatér
Hledáme: manuálně a fyzicky zdatné

uchazeče s chutí do práce, ochotou cestovat
a odpovědným přístupem.

Zaškolíme vás na práci s nejlepší světovou
pěnovou izolací ICYNENE.

Nabízíme: práci ve stabilní rodinné společnosti
s 23letou tradicí, platové ohodnocení 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

Nové druhy matrací s viskoelastickou pěnou ArcticFloam – vynikající vlastnosti.

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

EMS – PATVAG s. r. o., Brankovice 350, 683 33 Brankovice

EMS-PATVAG s. r. o. je předním světovým výrobcem
pyrotechnických iniciátorů do bezpečnostních systémů

automobilů se sídlem v Brankovicích.

V současnosti hledáme vhodného kandidáta/ku na pozici:

Technik kvality
Náplň práce:
• dohlížení na udržování kvality ve výrobě a její zvyšování
• analyzování příčin negativních jevů a navrhování nápravných

opatření
• řešení reklamací – zákaznických i dodavatelských
• sběr dat v kvalitě a výrobě (zmetkovitost, výkonnost procesů

apod.)
• spolupráce při zavádění pokročilých metod kvality ve výrobě
• podpora reportingu oddělení a interních auditů

Požadujeme:
• SŠ nebo VŠ technického směru
• praxe v oblasti kvality 2 roky, v případě studia kvality možné

i pro absolventy
• komunikativní znalost anglického  jazyka (min. úroveň B1), NJ

výhodou
• základní orientace v ISO 9001
• alespoň teoretická znalost nástrojů kvality (G8D, FMEA, SPC,

MSA)
• základní znalost čtení výkresů
• schopnost analytického řešení problémů

Nabízíme:
• zajímavou a různorodou práci v příjemném prostředí
• možnost osobního i profesního rozvoje
• odpovídající mzdové ohodnocení
• zaměstnanecké benefity

Nástup ihned.

Pokud vás naše nabídka zaujala, prosím, zašlete nám váš životopis na
e-mail: petr.hason@emspatvag.cz nebo poštou na adresu společnosti.
Můžete nám také zavolat na tel. číslo 517 302 252 nebo předat životopis
osobně v sídle společnosti. 

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

Tajemník Městského úřadu Vyškov
vyhlašuje výběrové řízení na místo:

REFERENT 
STAVEBNÍHO ÚŘADU

(zástup za MD)
Podrobné informace na adrese www.vyskov-mesto.cz

!HIT LETOŠNÍ SEZONY!
Tekuté tapety

Tel.: 776 350 986

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 telefon. 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

SKLADNÍK, MANIPULANT
Požadujeme: – vyučení

– praxe na uvedené pozici vítána
– oprávnění na VZV výhodou
– jednosměnný i vícesměnný provoz

STOLAŘ – OPERÁTOR CNC PILA, FRÉZA
Požadujeme: – vyučení v oboru

– praxe na uvedené pozici vítána
– čtení výkresové dokumentace
– práci ve dvousměnném provozu

MECHANIK MONTÁŽE
Požadujeme: – vyučení

– praxe ve výrobě výhodou
– manuální zručnost, samostatnost

DĚLNÍK KOVOVÝROBY – OBSLUHA LISU
Požadujeme: – vyučení

– zručnost, pracovitost
– práce ve vícesměnném provozu

OPERÁTOR CNC, NÁSTROJAŘ, 
ZÁMEČNÍK, BRUSIČ

Požadujeme: – vyučení technického zaměření
(případně praxi v oboru)

– spolehlivost
– práce v jednosměnném i ve vícesměnném

provozu

Pondělí 17. 8. 2015

velko/maloobchod instalačním materiálem

VODAVODA-SANITA-TOPENÍOPENÍ-PLYNYNVODA-SANITA-TOPENÍ-PLYN
Na Nouzce 487/8, 682 01  Vyškov T 777 738 211   E sklad@trasko.cz www.trasko.cz

ČALOUNICTVÍ KRULICH
Opravím sedací soupravy,

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

Drnovice 237,
mob.: 604 560 372

PRODEJNÍ TRHY
v neděli 23. srpna 2015
na letišti ve Vyškově. 
Těšíme se na vás každou sudou neděli od 8.00 do 12.00 hodin
Odjezd autobusu z autobusového nádraží Vyškov: 8.07 hodin
Informace: www.aeroklubvyskov.cz, tel.: 775 557 811

Následující termíny trhů: 
6. září 2015, 20. září 2015

ČIŠTĚNÍ 
KOBERCŮ

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


