PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE
MG SYSTEM

* Plovoucí podlahy
* Parkety třívrstvé
* Renovace parket
* PVC – LINO – KOREK
* Bohatý výběr vzorků

16. května 2019

ročník 26

číslo 16

Zdarma

Gula Michal, Rašovice 225

Mob.: 777 177 770, tel.: 517 379 911

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

PORADÍME – VYBEREME – DOVEZEME – SMONTUJEME

Tajemník Městského úřadu Vyškov

vyhlašuje výběrové řízení na místo:

- referent odboru správního
a vnitřních věcí – matrikář/ka
Podrobné informace na adrese
www.vyskov-mesto.cz

Böttcher – Vyškov, přijme zaměstnance na pozice:

OVOCE A ZELENINA HLEDÍK

SAZENICE ZELENINY

rajčata, papriky, kozí rohy, feferonky, kapie,
okurky, salát, kedlubny, majoránka, celer, cuketa,
melouny, dýně, jahody, bylinky

česká jablka cena od 12,90 Kč
Na Hraničkách 15, Vyškov, tel. číslo: 774 700 800, www.zelenina-vyskov.cz

* stavební hloubka 88 mm
* tři těsnění ve standardu

Demontáž a kontrola hřídelí, Pracovník expedice
– jednosměnný provoz
Obráběč, Operátor výroby – dvousměnný provoz
U nás najdeš: různorodou a zajímavou práci ve výrobě.
Za to dostaneš: pravidelnou mzdu do 10. dne v měsíci
a navíc
■ Zvýšené příplatky
■ Příspěvek na dopravu podle vzdálenosti až 3 000 Kč
■ 13. plat a 14. plat
■ Věrnostní odměny až 20 000 Kč
■ Zvýhodněné telefonní tarify
■ Příspěvek na závodní stravování, stravenky, zajištění
údržby a čištění firemního oděvu
■ Firemní akce pro celou rodinu
Jsi spolehlivý, zručný a pečlivý?
Zavolej a domluv si osobní schůzku, kde se dozvíš
podrobnosti.
Kontaktní osoba: p. Karel Krätschmer, tel.: 724 134 022
(operátor, obráběč); p. Ondřej Král, tel.: 602 696 983 (demontáž a kontrola hřídelí, pracovník expedice)

Ivanovice na Hané
Osvoboditelů 889/89
Výrobce kinematických interiérových dílů a plastových výdechů
pro vozy značek Mercedes, BMW, Audi a Porsche

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/kandidátky na pozice:

Hledáme nové kolegy na pozice:

Asistent/ka jednatele
Požadujeme:

Náplň práce:

• Vzdělání: SŠ/VŚ Aktivní znalost NJ (AJ výhodou)
• Dobré organizační a komunikační schopnosti
• Pečlivost, spolehlivost, iniciativa, samostatnost
• Řidičský průkaz sk. B – aktivní řidič
• Kompletní podpora jednatele společnosti
• Příprava podkladů pro jednání, statistiky, prezentace,
vedení zápisů z porad
• Koordinace a příprava firemních akcí
• Nástup možný ihned

Automechanik
Technolog montáží
Uklízečka
ZÁVOD ROUSÍNOV
brusič • obsluha CNC • obsluha lisu HAEGR
• kontrolor výroby • zámečník • konstruktér
• automechanici pro nákladní a osobní vozidla
• nákupčí/skladník autoservisu • technolog
• elektrikář • vrátný • údržbář • operátor
svařovacích a brousicích robotů • lakýrník –
prášková lakovna

Administrativní pracovnice
Požadujeme:

• Vzdělání SOU/SŠ
• Uživatelská znalost práce s PC
• Organizační a komunikační schopnosti

Brigádník/brigádnice
ruční montáž, lisovna, sklad
Termín:
Očekáváme:
Nabízíme:

ZÁVOD KOMOŘANY

• 1. 6. 2019–30. 9. 2019
• Dokončenou docházku ZŠ a věk 15 let a více
• Místo výkonu práce: Ivanovice na Hané

Strukturované životopisy zasílejte na e-mail: info@fischer-automotive.cz,
do předmětu e-mailu uveďte název pozice.
Kontaktní osoba: Hana Hladká, tel.: 516 429 115

PONDĚLÍ 20. 5. 2019
Otevřeno: 8.30–18.00

právník • referent administrativy NJ/AJ
• mzdová účetní • skladník • servisní technik
vyhl. 50 • vývojový konstruktér elektro
• elektrikář • manager investičního útvaru
• rozpočtář • stavbyvedoucí
• projektant pozemních staveb
• zedník • stolař
KONTAKT: Ing. Petra Durajová, tel.: 517 300 161,
e-mail: pdurajova@edpsro.cz
Požadujeme: vzdělání příslušného zaměření nebo praxi na uvedené
pozici, vysoké pracovní nasazení, spolehlivost, ochotu
učit se novým věcem
Nabízíme:
zázemí silné prosperující společnosti, odpovídající
mzdové ohodnocení
práci v moderním prostředí s nejmodernějším technickým vybavením
jazykové vzdělávání, příspěvek na stravování a jídelny
v obou závodech, firemní akce, zvýhodněné telefonní
tarify, možnost slevy na fitness, autobusové zastávky
u firmy v Komořanech i Rousínově, parkoviště pro
zaměstnance
Informace o pracovních pozicích naleznete na stránkách www. jobsedp.cz
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 uvedené kontaktní pracovníky.

