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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 tavicí 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. 

ŘIDIČ VZV
Zaměstnanec na této pozici vychystává a převáží zboží či materiál uvnitř firmy.
Platný průkaz řidiče VZV podmínkou.

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. 

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 pracovního poměru 
vhodné kandidáty a kandidátky na pozice: 

Při nákupu nad 500 Kč
v obchodním domě KOJÁL

ve dnech
20.–25. 4. 2015

PIZZA ZDARMA
v restauraci Kojál

Adresa: Restaurace Kojál,
Nádražní 4/3, Vyškov

Rozvoz: tel.: 732 376 620

SVÁTEK PRÁCE
OV KSČM Vyškov vás zve na oslavu 1. máje – Svátku práce 
ve Vyškově ve Smetanových sadech od 9 hodin.
V 10 hodin budou následovat prvomájové projevy předsedy OV
KSČM Vyškov Filipa ZACHARIAŠE a poslance Parlamentu ČR

Mgr. Iva POJEZNÉHO. Je připraveno také vystoupení taneční skupiny I.N.D.
a mažoretek. Čeká na vás hudba a bohaté občerstvení v režii Bombastic clubu.
Oslavy 1. máje proběhnou také ve Slavkově u Brna v 9 hod. v kině Jas, kde
vystoupí zastupitelka za KSČM Mgr. Věra Křivánková. Následovat bude promítání
filmu.

Připomeňme si 70. výročí konce II. světové války u pomníku partyzána Jiřího Jírov-
ského u Zlatého jelena ve Ždánickém lese v pátek 8. května v 10 hod., akce se
zúčastní poslanci Parlamentu ČR i krajští zastupitelé Jihomoravského kraje.
Odjezdy autobusů: 
Trasa 1: v 8.15 z Ivanovic na Hané (aut. zast.) přes Hoštice
Trasa 2: v 8.25 z Vyškova (u podchodu, aut. zast.) přes Drnovice, Pístovice,

Nemojany, Tučapy, Rousínov, Dražovice, Letonice
Trasa 3: v 8.30 ze Slavkova (parkoviště B. Němcové) přes Heršpice, Nížkovice,

Kobeřice 
Trasa 4: v 9.00 z Bučovic (parkoviště u motelu Arkáda) přes Kloboučky

Město Vyškov na základě rozhodnutí Rady města Vyškova 
a v souladu s Pravidly o hospodaření s byty 

ve vlastnictví města Vyškova, v platném znění,

oznamuje záměr pronájmu městského
bytu formou výběrového řízení.

Jedná se o byt:

■ 1+1, č. b. 8, v domě na ulici 
Trpínky 89/22 ve Vyškově

Bližší podmínky a informace pro účast ve výběrovém řízení vám
podají pracovníci odboru místního hospodářství MěÚ Vyškov,
a dále jsou zveřejněny na úřední desce a webových stránkách
města Vyškova (www.vyskov-mesto.cz).

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

STOLAŘ – OPERÁTOR CNC
Požadujeme: – vyučení v oboru

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

TECHNOLOG
Požadujeme: – SŠ/VŠ technického směr (strojní, elektro apod.)

– praxe na uvedené pozici vítána,
– čtení výkresové dokumentace,
– znalost práce s MS OFFICE

OPERÁTOR SVAŘOVACÍCH ROBOTŮ,
DĚLNÍK KOVOVÝROBY – manipulant

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

LAKÝRNÍK,
OBSLUHA PRÁŠKOVÉ LAKOVNY
Požadujeme: – vyučení 

– práci ve třísměnném provozu
– zručnost, spolehlivost

OPERÁTOR CNC – ohraňovací lis
Požadujeme: – vyučení technického zaměření 

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

CHYTRÉ NÁKUPY „ABABA“
Pod Priorem v suterénu • Vyškov, Brněnská 2

30–50% SLEVA na stovky druhů textilního zboží a obuvi

Nové typy čalouněných souprav, masivních postelí, dvoulůžek a skříní

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

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


