
* stavební hloubka 88 mm* stavební hloubka 88 mm

* tři těsnění ve standardu* tři těsnění ve standardu

* stavební hloubka 88 mm

* tři těsnění ve standardu

OVOCE A ZELENINA HLEDÍK

Na Hraničkách 15, Vyškov, tel. číslo: 774 700 800, www.zelenina-vyskov.cz

JABLKA  10,90 Kč
SUDOVÉ VÍNO ceny od 43 Kč

Veltlínské zelené Frankovka
Rulandské šedé Cabernet Sauvignon
Chardonnay Modrý portugal
Nové odrůdy: Muškát, Merlot, Sauvignon

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: 

Pátek 20. 3. 2015
NONSTOP U PRCKA pořádá

PEPI SHOW
K tanci i poslechu hraje kapela VEŘEJNÁ ZKOUŠKA.

Vstup zdarma. Začátek ve 20 hod.

DRŮBEŽ KOZLANY PYTELA
bude prodávat 

od 28. 3. od 9 do 13 hod.

NOSNÉ KUŘICE
Inf. na tel.: 723 053 348, 517 383 125

LEVNÝ TEXTIL v Lulči
V PÁTEK 20. 3. 2015

NOVÉ ZBOŽÍ
PO + PÁ 8–11, 14–17 hod.

Sudá SO 8–11 hod.

ČALOUNICTVÍ KRULICH

Opravím sedací soupravy,

starožitný nábytek, židle a jiné.

Velký výběr pot. látek.

Odvoz i dovoz zajistím.

Drnovice 237,

mob.: 604 560 372

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

l žaluzie, markýzy
l sítě proti hmyzu
l předokenní rolety
l látkové rolety (i střešní)

l PVC, CV, lino, marmoleum
l koberce 

(bytové, zátěžové)
l korek (přírodní, barevný)
l plovoucí podlahy
l shrnovací dveře
l čištění a ošetření PVC, CV,

marmolea a vinylových
podl. krytin – domácnosti,
kom. prostory

ul. Sportovní 12a, Vyškov
(naproti plaveckého bazénu)

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 pracov-
ního poměru vhodné kandidáty a kandidátky na
pozici: 

Nabízíme:
n motivující finanční ohodnocení
n velké množství zaměstnaneckých benefitů
n moderní pracovní prostředí
n možnost dalšího profesního vzdělávání a jazykových kurzů

Požadujeme:
SŠ/VŠ vzdělání technického směru, praxe minimálně 1 rok na
obdobné pozici výhodou, znalost CAD systémů (Solid Works,
ProE) výhodou, dobrou znalost práce na PC (Excel, Word,
Outlook), komunikativní znalost NJ nebo AJ podmínkou, dobré
organizační schopnosti, spolehlivost, flexibilita, samostatnost,
preciznost.

Náplň práce:
– tvorba technické dokumentace
– zpracování dokumentace podle požadavků zákazníka
– komunikace se zákazníkem, výrobou a technologií
– komunikace se zahraničím, řešení problémů vznikajících při

implementaci do výroby
– optimalizace pracovních a výrobních postupů včetně nových

návrhů a úprav
– řešení technických a technologických problémů ve výrobě

TECHNIK TPV – TECHNOLOG

Požadujeme:
SŠ vzdělání elektrotechnického směru, minimálně 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

ÚDRŽBÁŘ-ELEKTRO

Strukturovaný profesní životopis zasílejte
na e-mail: dobrovolny@fritzmeier.cz.

Bližší informace o firmě na: www.fritzmeier.cz

SUSHI 19.–29. 3. 2015

9.–19. 4. 2015 Italská kuchyně

Nejlepší reklama je, když reklamu nepotřebujete
zveme vás:

Rezervace na tel.: 725 074 388, www.hotelallvet.cz


