
Inzerujte v Regionu – Info na tel.:

517 342 756

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

Kontakt:
Ing. Lada Zemánková

e-mail: zamestnani@cz.LRmed.com, Tel.: 544 425 632

Náplň práce:
■ vedení cca. 90 lidí
■ řízení a plánování výroby
■ odpovědnost za dodržování

termínů, nákladů a kvality
■ zaměření na neustálé

zlepšování a optimalizaci ve
smyslu filozofie Kaizen a Lean
Managementu

■ operativní řešení problémů

Požadujeme:
■ vzdělání SŠ / VŠ textilního

zaměření
■ znalost NJ nebo AJ na dobré

úrovni

■ znalost MS Office
■ znalost SAP výhodou
■ zkušenosti s vedením lidí ve

výrobním prostředí výhodou
■ samostatnost, pečlivost,

rozhodnost a zodpovědnost

Nabízíme:
■ zázemí stabilní společnosti se

zahraniční účastí
■ zajímavou a perspektivní práci
■ dovolenou navíc
■ závodní stravování 

s příspěvkem zaměstnavatele
■ možnost osobního rozvoje

v rámci L&R Academy

Vedoucí šicí dílny

Pokud tento inzerát vzbudil váš zájem, zašlete váš životopis
v českém a anglickém / německém jazyce na uvedenou adresu.

Další nabídka volných míst: www.Lohmann-Rauscher.cz

Pro posílení
našeho týmu ve
Slavkově u Brna
hledáme vhodného
kandidáta
na pozici:

PNEUSERVIS
vám nabízí:

• profesionální přezutí vašeho vozu
• ceny pneu srovnatelné s nejlevnějšími

internetovými obchody
Tel.: 777 740 491

Kontaktní osoba: Michal Jünger
Sídlíme ve Vyškově na Kroměřížské ulici č. p. 2

(vedle hotelu Atrium)

Od 1. 4. do 30. 4. otevřeno
PO–PÁ 7.00–17.00, SO 7.00–13.30

Přezouváme i v systému TPMS
Možnost úhrady platební kartou

OPERÁTOR VÝROBY

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

Náplň práce:
• práce na výrobní lince
• manipulace s plastovými výrobky
• jednoduché montážní úkony
• obsluha strojů
• vizuální kontrola výrobků
• evidence počtu vyrobených kusů do výrobní dokumentace
Požadujeme:
• ochotu pracovat v nepřetržitém režimu
• pracovitost a pečlivost
• manuální zručnost
• zodpovědný přístup k práci
• dobrý zdravotní stav
• uvítáme praxi z výrobní společnosti, není však podmínkou
Nabízíme:
• zázemí perspektivní rostoucí mezinárodní společnosti
• práci na plný úvazek
• stravenky, příspěvek na penzijní připojištění
• nástup možný ihned

Pro posílení našeho týmu ve Slavkově u Brna hledáme vhodné
kandidáty na pozice:

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

Dělnice / dělníci
zdravotnické výroby
Náplň práce:
■ ruční balení zdravotnických

komponentů do operačních setů
Požadujeme:
■ manuální zručnost
■ pečlivost
■ odpovědnost
■ časovou flexibilitu 

– dvousměnný provoz

Kontakt:
Eva.Schroederova@cz.LRmed.com
Tel.: 544 425 681

Nabízíme: ■ nástup možný ihned ■ dovolenou navíc ■ závodní stravování
s příspěvkem zaměstnavatele ■ přítomnostní a kooperativní prémie.

Skladníci
/ skladnice
Náplň práce:
■ vychystávání a příjem zboží
■ permanentní inventury
Požadujeme:
■ znalost práce na PC
■ řidičské oprávnění na VZV výhodou
■ spolehlivost, flexibilita
■ ochota pracovat na směny

a přesčas

Kontakt:
zamestnani@cz.LRmed.com
Tel.: 544 425 632

* stavební hloubka 88 mm* stavební hloubka 88 mm

* tři těsnění ve standardu* tři těsnění ve standardu

* stavební hloubka 88 mm

* tři těsnění ve standardu

Přijmeme do pracovního poměru

Stolaře
Požadujeme vyučení v oboru a praxi v zakázkové výrobě

Lakýrníka
Požadujeme vyučení v oboru nebo praxi 

Nabízíme zajímavou práci na zakázkové výrobě nábytku, 
zajímavé platové ohodnocení a dlouhodobou perspektivu.

Nástup dle dohody
Tel: 602 541 980, e-mail: sollus@sollus.cz

SPECIALISTA PRO KLÍČOVÉ ZÁKAZNÍKY

Rompa CZ s. r. o.
dynamicky rostoucí součást mezinárodní

skupiny Rompa Group, jejímž programem je
sériová výroba plastových dílů, nabízí

příležitost připojit se k našemu úspěšnému
týmu na nové pozici jako:

Member of the 
Rompa Group

Místo výkonu práce: Vyškov
Očekáváme od vás:
• zkušenosti/odbornou kvalifikaci v oblasti zákaznického servisu jako specia-

lista, koordinátor min. 2 roky s obchodním smyslem a silnou orientací na
potřeby zákazníků

• praxi na obdobné pozici v nadnárodní výrobní společnosti, kde kvalita, plnění
termínů objednávek včas a v požadovaných objemech byla samozřejmostí

• zodpovědnost za kompletní chod logistiky – proces řízení objednávek, moni-
toring skladových zásob, koordinace transportu, řešení případných reklamací,
CRM a hodnocení spokojenosti zákazníků

• pravidelný report zákazníkům o aktuálním stavu jejich zakázky
• pozitivní a proaktivní postoj k práci a při hledání optimálního řešení, která

vedou k dosažení firemní politiky a stanovených cílů 
• schopnost pracovat samostatně i v týmu
• schopnost udržet a rozvíjet vztahy se zákazníky
• schopnost efektivně, asertivně a zároveň empaticky komunikovat v češtině

a angličtině s kolegy a zákazníky
• interdisciplinární přístup
Nabízíme:
• adekvátní finanční ohodnocení s ohledem na vaše dosavadní zkušenosti
• dobré pracovní podmínky, včetně notebooku a mobilního telefonu
• řadu firemních benefitů (odborná školení, jazykové kurzy, stravenky, firemní

akce atd.)
• možnost profesního růstu
• nástup možný ihned

Budete součástí obchodního a projektového týmu po celou dobu životnosti
produktu u přidělených zákaznických účtů, dále u nově získaných projektů
budete spolupracovat od samého počátku projektového řízení až po převzetí
projektu do sériové výroby a následně dodávek směrem k zákazníkovi.
Budete mít odpovědnost dodržovat stanovené ukazatele KPI, se silnou orientací
na výsledky, za řádné a včasné plánování výroby a dodávek, za stanovení
priorit, reporting a zpracování analýz.
Pokud vás naše nabídka zaujala a váš profil odpovídá našim požadavkům,

zašlete prosím, CV v českém a anglickém jazyce včetně motivačního
dopisu na e-mailovou adresu: radka.palankova@rompa.cz

Radka Palánková, vedoucí personálního oddělení,
tel.  515 550 331, mobil 778 536 433

Rompa CZ s. r. o., Cukrovarská 494/39, 682 01 Vyškov

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 druhé světové války u pomníku partyzána Jiřího
Jírovského 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

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
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.

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. 

ZAMĚSTNANEC MONTÁŽE KABIN
Zaměstnanec na této pozici provádí montáž jednotlivých komponentů či částí
kabin podle stanovených pracovních postupů a návodek.

OBSLUHA SVÁŘEČSKÉHO ROBOTIZOVANÉHO PRACOVIŠTĚ
Nejvhodnějšími uchazeči na tuto pozici jsou ti, kteří disponují platným
svářecím oprávněním podle ČSN EN 287-1 metoda 135 a mají zkušenosti
s obsluhou robotizovaného pracoviště. V případě neexistence svářečského
oprávnění rozhoduje praxe.  

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

Přední výrobce komponentů pro zemědělské, stavební
a manipulační stroje (kabiny, karoserie, bezpečnostní rámy)

přijme do trvalého pracovního poměru 
vhodné kandidáty a kandidátky na pozice: 

Nabízíme:
»  nadprůměrné mzdové podmínky na Vyškovsku
»  jeden týden dovolené navíc
»  finanční motivaci pro dojíždějící pracovníky 
»  příspěvek zaměstnavatele na stravenky (stravování v areálu)
»  garantovanou hod. mzdu po dobu zkuš. lhůty pro klidnější zapracování
»  příplatky za odpol. směnu 12 Kč/hod., při mimořádné noční směně 18 Kč/hod.  
»  příspěvek zaměstnavatele 400 Kč/měs. na životní či penzijní pojištění
»  příspěvek na stravné a cestovné při mimořádné směně
»  čistění a údržba pracovních oděvů
»  příspěvek zaměstnavatele při narození dítěte a při svatbě zaměstnance
»  jistotu perspektivního pracovního místa
»  zastávku autobusů před firmou, parkoviště uvnitř areálu

STAVEBNÍ PRÁCE
 Koupelny – dlažby
 Sádrokartony
 Stavební práce
 Zateplení – fasády
 Podlahářské práce

e-mail: dus.dolezel@seznam.cz
Tel.: 608 383 986

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

• Výroba cukroví, dortů, řezů, rolád
a svatebních koláčků na zakázku

• svatby • narozeniny • výročí

CUKRÁŘSTVÍ
Andrea Zabloudilová

Mob.: 607 993 170, Vyškov
www.azcukrarstvi.freepage.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

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ

a SEDAČEK

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

BYTOVÝ DESIGN A DÁRKOVÉ ZBOŽÍ

DÁRKY KE DNI MATEK
Dukelská 8, 682 01 Vyškov

CITY CENTRUM


