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UNILIN, s. r. o.,
Tovární 1, 682 01 Vyškov 

Společnost Unilin – výrobce podlah Quick Step a Magnum je
největším světovým producentem podlahovin s více než 5400
zaměstnanci v 21 výrobních závodech v mnoha zemích. V roce 2014
se stal součástí skupiny UNILIN i český výrobce MAGNUM Parket. 

Pro posílení výrobního týmu ve Vyškově hledáme kandidáty na pozici:

OPERÁTOR V DŘEVOZPRACUJÍCÍ VÝROBĚ 
Pro obsluhu strojů a výrobních zařízení 

Požadujeme:
• ochotu a schopnost pracovat ve vícesměnném provozu 
• ochotu učit se novým věcem
• výuční list v oboru dřevařském nebo strojírenském výhodou 
Nabízíme: 
• zázemí silné a dynamicky se rozvíjející společnosti 
• dlouhodobou pracovní perspektivu 
• práci s moderními technologiemi
• odpovídající mzdové ohodnocení
• příspěvek na penzijní nebo životní pojištění 
• jazykové kurzy, další vzdělávání 
V případě vašeho zájmu kontaktujte prosím:
Ing. Andrea Zemánková, personální manažer Unilin, s.r.o.
e‐mail: Andrea.zemankova@magnumparket.cz, tel.: 517 318 121
www.magnumparket.com 

Úterý 1. 9. 2015

Požadujeme:
SŠ vzdělání nejlépe technického směru, praxe oblasti kontroly
kvality podmínkou, dobrá znalost práce na PC, komunikační
znalost AJ nebo NJ výhodou, flexibilita, samostatnost, pečlivost.
Náplň práce:
• provádění výstupní kontroly na přiděleném středisku
a uvolnění výroby k zákazníkovi

• řešení kvalitativních problémů
• vizualizace neshodných dílů a zajišťování vad na přiděleném
středisku

• určování priorit kontroly v souladu s plánem a požadavky
výroby

• tvorba kontrolní dokumentace

PRACOVNÍK TECHNICKÉ KONTROLY

Požadujeme:
SŠ vzdělání elektro-technického směru, min. 3 roky praxe
v oboru, platná vyhl. 50/1978 Sb. § 6, flexibilita, vysoké
pracovní nasazení, schopnost samostatné práce, ochotu
pracovat ve směnném provozu.
Náplň práce:
• zajišťuje chod lakovací linky
• udržuje v provozu všechna svěřená elektrická zařízení
• odstraňuje závady na elektrickém zařízení včetně příslušné
evidence

• dává podněty k nákupu potřebných náhradních dílů
Nabízíme:
• motivující finanční ohodnocení
• velké množství zaměstnaneckých benefitů
• moderní pracovní prostředí
• možnost dalšího profesního vzdělávání a jazykových kurzů

ÚDRŽBÁŘ-ELEKTRO

Přední výrobce komponentů pro zeměděl-
ské, stavební a manipulační stroje (kabiny,
karoserie, bezpečnostní rámy)

přijme do trvalého pracovního poměru 
vhodného kandidáta či kandidátku na pozice:

Strukturovaný profesní životopis zasílejte
na e-mail: a.dobrovolny@fritzmeier.com.
Bližší informace o firmě na: www.fritzmeier.cz.

Základní škola a Mateřská škola Vyškov, Letní pole
Sídliště Osvobození 682/56, 682 01 Vyškov

přijme zaměstnance na pozici

učitel/ka anglického jazyka
Nástup: od 1. září 2015 nebo v průběhu podzimu 2015.

Požadujeme: Předpoklady pro výkon činnosti pedagogického
pracovníka podle zákona 563/2004 Sb., o pedagogických
pracovnících (aprobace Anglický jazyk), schopnost dobré
komunikace, umění jednat s lidmi, spolehlivost, bezúhonnost.

Nabízíme: Odpovídající finanční ohodnocení, příspěvek na
stravné, 8 týdnů dovolené. Zkrácený pracovní úvazek, možnost
úpravy pracovní doby.

Kontakt: tel.: 773 051 949 nebo e-mail: skola@zsletnipole.cz,
popř. osobně na adrese školy.

přední světový dodavatel zdravotnických
a hygienických výrobků nejvyšší kvality
hledá v souvislosti s narůstajícím objemem
výroby vhodné kandidáty/kandidátky na pozici:

Místo výkonu práce
 Slavkov u Brna

Náplň práce
 ruční balení zdravotnických komponentů

do operačních setů.

Požadujeme
 manuální zručnost
 pečlivost
 odpovědnost

Nabízíme
 zkrácený úvazek na jednu směnu 
 pracovní doba 7.30–14.00 hod
 pracovní poměr na dobu určitou
 nástup možný ihned

Pokud máte zájem o tuto pozici nebo
bližší informace, kontaktujte nás:
Eva Schroederová, tel.: 544 425 681
Eva.Schroederova@cz.LRmed.com

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

www.Lohmann-Rauscher.cz

DĚLNICE ZDRAVOTNICKÉ VÝROBY
NA ZKRÁCENÝ ÚVAZEK

TRASKO, a. s., Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov E: koupelny@trasko.cz T: 777 738 221

Nové druhy matrací s viskoelastickou pěnou ArcticFloam – vynikající vlastnosti.

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

Nabízím
■ vedení účetnictví 
■ daňové evidence
■ personální agendy

podnikatelských subjektů 
včetně daňových přiznání
a přehledů na SP a ZP.
Spolehlivě, rychle a kvalitně.

Ing. Katarína Zahradníčková, 
tel.: 603 948 266, e-mail:

zahradnickovakatarina@seznam.cz

Přijímáme objednávky na
dřevěné bukové

brikety
Cena 4,30 Kč/kg

Volat: pondělí až pátek:
9.00–12.00 hod.

sobota a neděle: kdykoliv 

Inf. na tel. č.:

605 918 024
Ivanovice na Hané

Dovoz dle domluvy. 

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ
a SEDAČEK

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

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 telefon. 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

SKLADNÍK, MANIPULANT
Požadujeme: – vyučení

– praxe na uvedené pozici vítána
– oprávnění na VZV výhodou
– jednosměnný i vícesměnný provoz

STOLAŘ – OPERÁTOR CNC PILA, FRÉZA
Požadujeme: – vyučení v oboru

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

MECHANIK MONTÁŽE
Požadujeme: – vyučení

– praxe ve výrobě výhodou
– manuální zručnost, samostatnost

DĚLNÍK KOVOVÝROBY – OBSLUHA LISU
Požadujeme: – vyučení

– zručnost, pracovitost
– práce ve vícesměnném provozu

SVÁŘEČ MIG, MAG – dělník kovovýroby
Požadujeme: – vyučení technického směru

– praxi na uvedené pozici, TIG výhodou
– čtení výkresové dokumentace,
– práci v třísměnném provozu

OPERÁTOR CNC, NÁSTROJAŘ, 
ZÁMEČNÍK, BRUSIČ

Požadujeme: – vyučení technického zaměření (případně praxi v oboru)
– spolehlivost
– práce v jednosměnném i ve vícesměnném provozu


