
Hledáte Region na webu? 
Už ho najdete!

www.novinyregion.cz
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OVOCE A ZELENINA HLEDÍK

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

České zboží
Jablka, kedlubny, květák, ledový salát, nové zelí, kapusta,

jahody, Tuřanské kysané zelí, hlávkový salát…

NOVÉ BRAMBORY
ze Znojemska, nejlepší cena ve Vyškově

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
Požadujeme: – vyučení technického zaměření

(případně praxi v oboru),
– spolehlivost
– práce v jednosměnném i 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

DĚLNÍK KOVOVÝROBY – OBSLUHA LISU
Požadujeme: – vyučení

– zručnost, pracovitost
– práce ve vícesměnném provozu

BYTOVÝ DESIGN A DÁRKOVÉ ZBOŽÍ

Mít pěkný byt nikdy nevyjde z módy!
Dukelská 8, 682 01 Vyškov

CITY CENTRUM

neděle 14. června 2015 od 14 hodin
ROUSÍNOV, zahrada za KD Záložna

Vstupné
v předprodeji/na místě:
dospělí 180 Kč / 200 Kč,

děti od 6 let 60 Kč / 80 Kč, 
rodinné vstupné
400 Kč / 450 Kč
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Předprodej vstupenek v Městské knihovně Rousínov

* stavební hloubka 88 mm* stavební hloubka 88 mm
* tři těsnění ve standardu* tři těsnění ve standardu
* stavební hloubka 88 mm
* tři těsnění ve standardu

Pondělí 15. 6. 2015

Pokud tento inzerát vzbudil Váš zájem, zašlete, prosím, Váš motivační dopis a životopis v ANGLIČTINĚ 
nebo NĚMČINĚ na výše uvedený kontakt

přední světový dodavatel zdravotnických a hygienických výrobků nejvyšší kvality hledá pro posílení týmu
ve Slavkově u Brna vhodného kandidáta/kandidátku na pozici:

Náplň práce
 Budete řídit veškeré procesy k zajištění dostupnosti výrobků a plánovat stav zásob s ohledem na

obecné standardy a možnosti optimalizace.
 Budete zodpovídat za plánování kapacit a disponování výrobků, surovin a polotovarů.
 Očekáváme aktivní přístup při zavádění nových výrobků.
 Úzká spolupráce s ostatními odděleními podniku a dodavateli bude Vaší každodenní pracovní

náplní.
 Pravidelně budete spravovat parametry plánování a dispozice a zodpovídat za jejich průběžnou

aktualizaci.

Požadujeme
 Min. ukončené středoškolské vzdělání.
 Zkušenosti v oboru supply chain management.
 Znalost práce v prostředí MS Office; SAP výhodou.
 Dobrou znalost AJ; druhý jazyk FR, NJ výhodou.
 Vysoké nasazení, schopnost týmové spolupráce a prosazení se.

Nabízíme
Záleží nám na Vás, proto jsme pro Váš
profesionální rozvoj připravili odpovídající
pracovní prostředí – flexibilní pracovní modely,
zajímavé možnosti dalšího vzdělávání
a certifikačních programů v rámci naší L&R
Academy, zajímavé kariérní šance a zázemí
stabilní společnosti se zahraniční účastí.

Kontaktní osoba
Ing. Lada Zemánková, tel. 544 425 632 
zamestnani@cz.LRmed.com

Lohmann & Rauscher, s. r. o. 
Bučovická 256, 684 01 Slavkov u Brna

www.Lohmann-Rauscher.cz

DISPONENT / PLÁNOVAČ (m/ž)

Nové druhy matrací s viskoelastickou pěnou ArcticFloam – vynikající vlastnosti.

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

Na Nouzce 487/8, 682 00 Vyškov E k.havrankova@trasko.cz T 725 638 267

KLIMATIZACE Blíží se letní horka! Spolehlivě vás zchladí
pouze klimatizace od TRASKO!

Nečekejte na třicítky a využijte naší akce!

Objednejte si montáž  klimatizace do 15. 6. 2015!

Získáte   10% slevu z ceny materiálu!

AKCE PRODLOUŽENA DO 15. 7. 2015

PRODEJNÍ TRHY
v neděli 14. června 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: 
28. června 2015 • 12. července 2015

CHYTRÉ NÁKUPY „ABABA“
Pod Priorem v suterénu • Vyškov, Brněnská 2
30–50% SLEVA na stovky druhů textilního zboží a obuvi


