
Nabízíme:
Stabilitu a jistotu v mezinárodní firmě

Zajímavé finanční ohodnocení (dle zkušeností)
Zaměstnanecké benefity
Možnost nástupu ihned

Profesní životopis zašlete elektronicky na adresu:
kourilova@deheus.cz

Prosperující, stabilní firma De HEUS, a. s., přijme pro výrobní závod v Marefách pracovníky na pozici:

Na zkrácený úvazek

Náplň práce: 
• Příjem objednávek 
• Plánování rozvozu krmných

směsí
• Administrativní evidence v PC

Požadujeme: 
• Min. SŠ vzdělání ekonom. směru
• ŘP sk. B
• Práce na PC 
• Komunikativní znalost AJ
• Příjemné vystupování
• Výborné komunikační schopnosti
• Zodpovědnost 
• Praxe v obdobné pozici výhodou
• Morální bezúhonnost

3směnný provoz

Náplň práce: 
• Výroba standardních,

medikovaných krmiv, krmiv
programu Hobby+ ve formě
sypké, drcené či granulované dle
denního plánu výroby

• Příprava a rozvažování ručních
přísypů včetně medikovaných
premixů

• Obsluha granulačních lisů
a drtiče granulí

Požadujeme: 
• Vzdělání-vyučen 
• Min. 1 rok praxe 
• ŘP sk. B 
• Práce na PC-základy
• Komunikativnost, zodpovědnost
• Morální bezúhonnost

2směnný provoz

Náplň práce: 
• Manipulační práce
• Obsluha pytlovací, paletizační

a obalovací linky,
• Vedení dokumentace s danou

činností, fyzická inventura
• Příjem surovin a výdej hotových

výrobků

Požadujeme: 
• Vzdělání – vyučen
• ŘP sk. B,
• Řízení vysokozdvižného vozíku

podmínkou
• Oprávnění k řízení

vysokozdvižného vozíku výhodou,
popř. zaškolíme.

• Zodpovědnost, pečlivost
• Morální bezúhonnost

Disponent paletových přeprav Výrobní dělník Manipulační dělník

Video studio Vyškov
 svatební video 

 rodinné oslavy, křtiny 
 maturitní video 

 firemní prezentace 

Zdeněk Zbořil
mob. 608 734 790, e-mail: vsv.studio@centrum.cz

Nabízíme kompletní vedení
účetnictví, daňové evidence

a mezd.
Možnost zastoupení na úřadech při kontrole.

Kontakt: tel. č.: 777 676 902, e-mail: hariz@centrum.cz

Opravím čalouněný
 nábytek za výhodné ceny. 

Velký výběr pot. látek,
odvoz zajistím. 

Z. Krulich, Drnovice 237,
tel.: 517 353 528, 

604 560 372.

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

Srdečně Vás zveme na prodejní výstavu tapisérií Miriam Blažkové,

která proběhne v galerii Ve věži Muzea Vyškovska od 15. 5. do 27. 5.

2012. Tapisérie jsou zhotoveny unikátní technikou ART PROTIS, která

vznikla před více jak 30 lety v Brně, výrazným způsobem zasáhla do světové

výtvarné kultury a věnuje se jí řada, především českých, výtvarníků. Miriam

Blažková uspořádala samostatné výstavy a účastnila se výstav kolektivních

doma i v zahraničí. Její díla se nachází nejen v soukromých sbírkách v Evropě,

Severní Americe a Austrálii, ale řada velkorozměrných tapisérií je umístěna

ve veřejných prostorách. Výchozím zdrojem tvorby autorky jsou především

podněty vyvolané přírodou.
Muzeum Vyškovska, příspěvková organizace, Nám. Čsl. armády 2, 682 01 Vyškov Fritzmeier s. r. o., 

Tovární č. p. 592/3, 682 14 Vyškov

Přední výrobce komponentů pro zemědělské, stavební
a manipulační stroje (kabiny, karoserie, bezpečnostní
rámy) přijme do trvalého pracovního poměru na dobu
neurčitou vhodné zaměstnance na pozice:

BRUSIČ
Zaměstnanec na této pozici provádí broušení, kartáčování a drobné opravy po
vadách svarů. Brousí finální pohledová místa kabin a podvozků či dílů
bezpečnostního charakteru.

SVÁŘEČ (CO2)
Nejvhodnějšími uchazeči na tuto pozici jsou ti, kteří disponují platným svářecím
oprávněním a praxí ve svařování konstrukčních prvků metodou svařování tavící se
elektrodou v ochranné atmosféře podle výkresové dokumentace a technologických
postupů. V případě neexistence svářečského oprávnění rozhoduje praxe.

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. 

Od uchazečů vyžadujeme kvalitně odvedenou práci, dobrou pracovní morálku,
spolehlivost, flexibilitu, samostatnost, preciznost, pozitivní přístup k práci a ochotu
pracovat ve směnném provozu.

Vyškov

Zájemci mohou navštívit naše personální oddělení v pracovních 
dnech (Po–Čt) od 8.00 do 15.00 hod. Informace na tel.: 517 578 775,

Ing. Aleš Dobrovolný, blíže na: www.fritzmeier.cz

Nabízíme:
n nadprůměrné mzdové podmínky na Vyškovsku
n jeden týden dovolené navíc
n finanční motivaci pro dojíždějící pracovníky 
n příspěvek zaměstnavatele na stravenky (stravování v areálu)
n garantovanou hod. mzdu po dobu zkuš. lhůty pro klidnější

zapracová  ní
n příplatky za odpol. směnu 12 Kč/hod., při mimořádné noční

směně 18 Kč/hod.
n příspěvek zaměstnavatele 400 Kč/měs. na životní či penzijní

pojištění
n příspěvek na stravné a cestovné při mimořádné směně
n příspěvek zaměstnavatele při narození dítěte a při svatbě

zaměstnance
n jistotu perspektivního pracovního místa
n   zastávku autobusů před firmou, parkoviště uvnitř areálu

Purkyňova 143/18, Vyškov, tel.: 517 331 516, atraktiv@remax-czech.cz
www.remax-czech.cz

84 zemí
6 282 kanceláří
89 092 makléřůRE/MAX prodává nejvíce realit na světě

Drnovice: prodej RD – v suterénu sklepy, v přízemí obývací
pokoj s kuchyní, WC a jídelna, v patře dva dětské pokoje,
ložnice a koupelna. Dům prošel rekonstrukcí – plastová okna
a vybudovaná nová koupelna. K domu patří dvůr i zahrádka.
Makléř: 728 653 056 Cena: 2 196 000 Kč

Vyškov: DB 1+1 (2+kk) s lodžií a sklepem po velmi zdařilé rekonstrukci v klidné a žádané lo-
kalitě. Součástí prodeje je nová kuchyňská linka se spotřebiči (plyn. sporák, horkovzdušná
trouba, lednice s mrazákem, digestoř a mikrovlnná trouba). Dále předsíňová stěna, šuplíková
komoda a v koupelně pračka. Podlahy v obyt. místnostech plovoucí, v koupelně a WC dlažba.
Makléř: 733 149 011 Cena: na vyžádání

Rakovecké údolí: dvě chatky (vhodné k rekonstrukci) s větším pozem-
kem o velikosti 3544 m2. V chatkách je zavedena elektřina, voda z vlastní
studny a odpad je sveden do septiku. Rakovecké údolí je přírodní park –
naučná stezka Rakovecké údolí. Ideální pro vyjížďky na kole či pěší túry.
Makléř: 733 149 011 Cena: 1 399 000 Kč

Opatovice: k prodeji novostavba samostatně stojícího RD 6+1, kolaudace v roce 2011.
Dispozice: v přízemí se nachází vstupní hala, kuchyň, spíž, obývací pokoj s krbem (vstup
na terasu), ložnice, koupelna, WC. V patře dva dětské pokoje, pracovna a pokoj pro hosty
a skladovací prostor. Zdivo a příč ky z tvárnic porotherm, zatepleno polystyrenem 10 cm.
Makléř: 733 149 032 Cena: 3 698 000 Kč

Letonice: stavební pozemky kompletně zasíťované, šířka pozemků je 13 m a délka
40 m. Nová zástavba je navržena situováním dvou sousedních domů s přilehlými
štítovými stěnami k sobě. Spodní podlaží bude technické (vstup, garáž, sklep),
horní podlaží obytné, podstřešní prostor pro obytnou půdní ve stavbu.
Makléř: 733 149 015 Cena: na vyžádání

Ivanovice na Hané: k prodeji byt v OV o rozloze 34,30 m2 ve 4. NP cihlového
domu. Z předsíně přístupny všechny místnosti včetně koupelny a WC.
Pokoj je prostorný o ploše 20 m2, kuchyně 7 m2. V koupelně je sprchový
kout. Byt bude před předáním vymalován, ihned ke stěhování.
Makléř: 733 149 035 Cena: 600 000 Kč

Želeč: koncový přízemní RD 2+1 s velkou zahradou s průjezdem
do uzavřeného dvora poskytuje soukromí a lze jej využít po rekon-
strukci k trvalému užívání nebo jako chalupu. V přední části je
chodba a dva pokoje. Do dvora je situována kuchyň, koupelna a WC.
Makléř: 733 149 035 Cena: 980 000 Kč

Ivanovice na Hané: k prodeji novostavba RD (vč. projektové doku-
mentace) s rozlehlou zahradou o velikosti 829 m2 a plochou 1998 m2.
Ke stavbě byl použit kvalitní materiál POROTHERM, zajišťující dobré
izolační vlastnosti. Nemovitost se nachází v centru města.
Makléř: 733 149 035 Cena: 2 650 000 Kč

Ivanovice na Hané: RD 5+2, v přízemí chodba, kuchyň, obývací
pokoj, ložnice, spižírna, koupelna a WC. V patře druhá kuchyň,
obývací pokoj, ložnice, dětský pokoj, spíž se vstupem na půdu
a WC. Vytápění plynovým kotlem. K domu náleží garáž a dílna.
Makléř: 733 149 032 Cena: 1 298 000 Kč

Vyškov-Křečkovice: prodej rodinného domku
k rekonstrukci. Možnost půdní vestavby. Více
informací u makléře. Prohlídka je možná i o víken-
dech.
Makléř: 725 025 916 Cena: na vyžádání

Vyškov: samostatnou polovinu RD 4+1, v přízemí vstupní hala, v patře
je kuchyně s balkonem, obývací pokoj s krbem, ložnice, dětský pokoj,
další pokoj (či pracovna), koupelna, WC a chodba s druhým balkonem.
V suterénu dva velké sklepy a komora. K domu náleží zahrada a garáž. 
Makléř: 733 149 032 Cena: 2 756 000 Kč

Radslavice: pozemek ke stavbě rodinného domu – územní plán obce
o celkové výměře 1 302 m2. Na pozemku je již elektropřípojka, ostatní
sítě bude realizovat obec (projekt je již vypracovaný). Asfaltová pří-
jezdová komunikace. Klidná a vyhledávaná lokalita. V místě les.
Makléř: 733 149 012 Cena: na vyžádání

Zelená Hora: dvoupodlažní RD 3+1. V 1. NP chodba se schody do patra,
kuchyně, obývací pokoj, koupelna a WC. Ve 2. NP dva pokoje, sprcha, WC
a veranda. Dům má plastová okna, kanalizaci a zemní plyn. K domu patří
dvorek. Obec je dobře dopravně dostupná s velmi pěknou okolní přírodou.
Makléř: 733 149 012 Cena: na vyžádání v RK

Vyškov: RD 2+1 určený k rekonstrukci s možností rozšíření do
podkroví a dvorní části. Z dvorku se jde po několika schodech na
terasovitou zahradu o výměře 204 m2. Všechny IS k dispozici.
Uliční šíře domu je 12 m. Bezproblémové parkování před domem.
Makléř: 733 149 015 Cena: 960 000 Kč

Pístovice: samostatně stojící RD 5+1 se zahrádkou. V suterénu domu sklepy
a garáž. V přízemí domu je velký obývací pokoj navazující na kuchyň, pra-
covna a WC. V patře domu jsou dva dětské pokoje, ložnice, koupelna a sa-
mostatné WC. Kolaudace domu v roce 1987. Topení plyn/tuhá paliva.
Makléř: 728 653 056 Cena: na vyžádání

Hoštice: pozemek o výměře 945 m2 na stavbu rodinného domu. Na pozemku
jsou provedeny částečné terénní úpravy. IS přes cestu. V ceně pozemku je
i vypracovaný projekt na stavbu RD. Pozemek se nachází v blízkosti města
Vyškov, které má širokou občanskou vybavenost a dopravní dostupnost.
Makléř: 728 653 056 Cena: 650 000 Kč

Račice: prodej bytu 3+1 v OV s garáží a se zahrádkou
v obci Račice. Byt je cihlový, má nové rozvody topení
v mědi a vlastní elektrický kotel, nová plastová okna. Byt
se nachází v 1. NP bytového domu. Nízké měsíční náklady.
Makléř: 733 149 034 Cena: 1 060 000 Kč

Dřevnice: RD 3+1, dům je cihlový, nové rozvody elek-
triky, izolace – vana, betonové podlahy, plyn. přípojka
před domem, voda obecní, studna. Je třeba dodělat to-
pení a vyměnit okna, možnost rozšíření do podkroví.
Makléř: 733 149 034 Cena: 580 000 Kč

Vyškov: pronájem kanceláří v centru města. Výtah
k dispozici. Na každém patře kuchyňka, toalety.

Makléř: 725 025 916 Cena: na vyžádání

Ivanovice na Hané: prodej RD s byty 3+1 o vel. 90 m2 – možnost roz-
šíření do podkroví a 4+1 o vel. 120 m2 s lodžií a zavedeným barem. Byty
řešeny jako bezbariérové. Bar s kapacitou až 40 míst a hernou. Dvorek,
zahrada, parkovací stání a přístavek. Výhodná investiční příležitost.
Makléř: 733 149 035 Cena: na vyžádání

SLEVA

Hotel U zlaté rybky 
v Tučapech u Vyškova vás zve na:
19. 5. 2012 – Sobotní Grilování
25. 5. 2012 – Duo Procházkovi
9. 6. 2012 – Dětský den

20. 7. 2012 – MUDr. Radim Uzel 
– beseda se sexuologem

www.uzlaterybky.cz • mobil: 739 610 847
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