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Tajemník Městského úřadu Rousínov
vyhlašuje výběrové řízení na místo:

VEDOUCÍ ODBORU VÝSTAVBY
A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Podrobné informace na adrese www.rousinov.cz

P O Z E M K Y  D R N O V I C E
k prodeji poslední tři stavební pozemky

o výměře od 464 m2 do 623 m2. Cena 1 800 Kč/m2

Bližší informace získáte na www.trasko.cz, nebo volejte telefonní číslo
+420 777 738 227, případně zašlete dotaz na e-mail: j.hajek@trasko.cz 

BYTOVÝ DESIGN A DÁRKOVÉ ZBOŽÍ

Víme, co potřebujete
Dukelská 8, 682 01 Vyškov

CITY CENTRUM

VIZÁŽISTKA VYŠKOV
Svatební líčení

739 080 514
mari.rozehnalova@centrum.cz

Fritzmeier s. r. o., 
Tovární č. p. 592/3, 682 01 Vyškov-Předměstí

Přední výrobce komponentů pro zemědělské,
stavební a manipulační stroje (kabiny, karoserie,
bezpečnostní rámy) přijme do trvalého pracov-
ního poměru vhodné kandidáty a kandidátky na
pozice: 

Nabízíme:
n motivující finanční ohodnocení
n velké množství zaměstnaneckých benefitů
n moderní pracovní prostředí
n možnost dalšího profesního vzdělávání a jazykových kurzů

Požadujeme:
SŠ/VŠ vzdělání technického směru, praxe minimálně 1 rok na
obdobné pozici výhodou, znalost CAD systémů (Creo/ProE)
výhodou, dobrou znalost práce na PC (Excel, Word, Outlook),
středně pokročilá znalost NJ nebo AJ podmínkou, dobré
organizační schopnosti, spolehlivost, flexibilita, samostatnost,
preciznost.
Náplň práce:
– tvorba technické a výkresové dokumentace
– zpracování dokumentace podle požadavků zákazníka
– komunikace se zákazníkem, výrobou a technologií
– komunikace se zahraničím, řešení problémů vznikajících při

implementaci do výroby
– optimalizace pracovních a výrobních postupů včetně nových

návrhů a úprav

TECHNIK TPV – KONSTRUKTÉR

Požadujeme:
SŠ/VŠ vzdělání technického směru a/nebo praxe min. 1 rok
na obdobné pozici výhodou, komunikativní znalost AJ nebo
NJ podmínkou, velmi dobrou znalost práce na PC (Excel,
Word, Outlook), dobré organizační a komunikační schopnosti,
spolehlivost, flexibilita, samostatnost, preciznost, ochota
cestovat, odolnost vůči stresu. 
Náplň práce:
– vedení projektů (náběh projektu, odsouhlasení konstrukce,

zahájení výroby, organizace dodávek) pro zahraničního
odběratele

– komunikace a jednání se zahraničními obchodními partnery
– péče o zákazníky v oblasti kvality, výroby a dodávek
– zajišťování technické podpory 

KOORDINÁTOR NOVÝCH PROJEKTŮ

Strukturovaný profesní životopis zasílejte v českém a anglickém
nebo německém jazyce na e-mail: dobrovolny@fritzmeier.cz.

Bližší informace o firmě na: www.fritzmeier.cz

Hledáme spolehlivé a zručné brigádníky nejenom po dobu
letních prázdnin. Jedná se o různé manuální činnosti
(manipulace s materiálem, čištění apod.). Brigáda je vhodná
pro studenty. Stručné životopisy prosím zasílejte na e-mail:
dobrovolny@fritzmeier.cz.

BRIGÁDA • BRIGÁDA • BRIGÁDA • BRIGÁDA

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

ČALOUNICTVÍ KRULICH
Opravím sedací soupravy,

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

Drnovice 237,
mob.: 604 560 372

Nabízím
JAHODY
formou samosběru

ve Chvalkovicích na Hané
(směrem na Ivanovice).

Cena 35–40 Kč/kg
Sběr bude probíhat

ÚT a PÁ 16.00–18.00 hod.
SO od 14.00–16.00 hod.

Tel.: 517 363 398
www.jahody-chvalkovice.cz

MASÁŽE hotel Dukla
Renata Brychová, 607 663 350
Erika Suchánková, 730 552 596
HAVAJ, BAŇKY A DALŠÍ

www.masaze-renata.cz

OVOCE A ZELENINA HLEDÍK

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

České zboží
kedlubny, květák, ledový salát, nové zelí, kapusta,
jahody, Tuřanské kysané zelí, brambory

Hlávkový salát 10,90 Kč

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

OPERÁTOR CNC – ohraňovací lis
Požadujeme: – vyučení technického zaměření

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

SKLADNÍK,  MANIPULANT
Požadujeme: – vyučení

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

OPERÁTOR SVAŘOVACÍCH ROBOTŮ,
ZÁMEČNÍK, BRUSIČ

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

ŘIDIČ sk. C
Požadujeme: – vyučení

– praxi na uvedené pozici (vnitropodniková
doprava)

– práci ve vícesměnném provozu

MONTÁŽNÍ PRACOVNÍK 
Požadujeme: – vyučení, technického směru výhodou

– pečlivost, zručnost
– práci na jednu směnu

NÁSTROJAŘ

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 v oboru nástrojař případně obdobného

technického směru (obráběč kovů, soustružník,
zámečník) popř. praxi ve stejném oboru

• praxe na pozici nástrojař v plastikářském průmyslu
výhodou

• znalost práce na rovinné magnetické brusce, brusce
na kulato a soustruhu výhodou

• zkušenost s údržbou a opravou vstřikovacích forem
• manuální zručnost, pracovitost, zodpovědnost,

spolehlivost, pečlivost a důslednost
• ochota k práci na směny, případně ochota držet

pracovní pohotovost
Náplň práce:
• oprava a údržba forem pro vstřikovací lisy
• práce s technickou dokumentací a ručními měřidly
• práce na strojích v nástrojárně
Nabízíme:
• zajímavou práci v perspektivní, rostoucí společnosti

s mezinárodním zázemím
• práci na plný úvazek
• odborný a osobní rozvoj
• dobré platové ohodnocení
• profesní školení
• stravenky, příspěvek na penzijní připojištění
• firemní akce
• nástup možný ihned

ČIŠTĚNÍ 
KOBERCŮ

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


