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Inzerujte v Regionu – Info na tel.:

517 342 756

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

UKLÍZEČ/KA
Požadujeme: – vyučení

– praxe na uvedené pozici
– pečlivost, svědomitost
– jednosměnný provoz
– pracoviště Komořany, Rousínov

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

MECHANIK MONTÁŽE
Požadujeme: – vyučení

– praxe ve výrobě výhodou
– manuální zručnost, samostatnost
– jedna směna 

SVÁŘEČ
 požadujeme platné svářečské oprávnění minimálně

podle ČSN EN 287-1 metoda 135, schopnost samostatné
práce s technickou dokumentací, zručnost

MANIPULAČNÍ DĚLNÍK 
 požadujeme základní orientaci ve výkresové dokumentaci,

oprávnění na VZV (pokud nebude, doškolíme), schopnost rychle se
zorientovat a udržet si přehled

OBSLUHA CNC LASERU
 požadujeme schopnost samostatně pracovat s výkresovou

dokumentací, spolehlivost a zodpovědnost, ZAUČÍME
ABSOLVENTA STŘEDNÍ ŠKOLY TECHNICKÉHO SMĚRU

OBSLUHA CNC OHRAŇOVACÍHO LISU
 požadujeme schopnost samostatně pracovat s výkresovou

dokumentací, spolehlivost a zodpovědnost, ZAUČÍME
ABSOLVENTA STŘEDNÍ ŠKOLY TECHNICKÉHO SMĚRU

OBSLUHA LAKOVNY
 požadujeme fyzickou zdatnost, spolehlivost a vysoké pracovní nasazení

SKLADNÍK
 požadujeme praxi ve skladovém hospodářství, oprávnění na VZV,

uživatelská znalost ovládání PC (MS Office), flexibilita, odolnost
vůči stresu

MISTR
 požadujeme prokazatelné výsledky v oblasti řízení strojírenské

výroby, znalost technologií ohýbání, svařování, broušení, znalost
práce na PC, manažerské dovednosti, vysoké pracovní nasazení

LAKÝRNÍK PRÁŠKOVÉ LAKOVNY
 požadujeme znalost technologie práškového lakování, praxe

v oboru minimálně 1 rok, zručnost, pečlivost, odpovědnost

Staňte se zaměstnancem firmy, kde si budou
vážit vás i vaší práce a kde vás odmění na
základě vašeho skutečného výkonu!

Můžete se podílet na dalším rozvoji naší výroby,
poskytneme vám nadstandardní možnosti dalšího vzdělávání, řadu
zajímavých benefitů jako stravenky, příspěvky na životní nebo penzijní
připojištění, permanentky do Aquaparku ve Vyškově, permanentky na
hokejové zápasy KOMETY Brno, čištění a údržba pracovních oděvů,
zvýhodněné nákupy u firemních dodavatelů.
Naše pracovní prostředí je velmi příjemné, každoročně pro zaměstnance
pořádáme celou řadu akcí a sponzorujeme společensky důležité organizace
a akce ve Vyškově a okolí. 
Garantujeme vám pravidelnou výplatu mzdy včetně příplatků za směnování
a dlouhodobou jistotu zaměstnání.

Další podrobnosti o hledaných pozicích a o společnosti HESTEGO a. s.
najdete na www.hestego.cz.

Kontakt: Iva Ševčíková, personální referentka, tel.: 517 321 369, 
e-mail: sevcikova@hestego.cz

TÉMĚŘ JEDNU TŘETINU AKTIVNÍHO ŽIVOTA TRÁVÍME V PRÁCI
CHCETE PRACOVAT S JISTOTOU A TAM, KDE SE BUDETE CÍTIT DOBŘE?

VYŠKOVSKÁ STROJÍRENSKÁ FIRMA HESTEGO a. s. 
DRŽITEL TITULU FIRMA ROKU 2014 V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

SPOLEČNOST OCENĚNÁ V SOUTĚŽÍCH ZAMĚSTNAVATEL ROKU 2013 A 2015

hledá do trvalého pracovního poměru vhodné zaměstnance na tyto pozice:

čtvrtek 10. 9. 2015
Velký sortiment zboží!

Husova 12/4, Vyškov

OBCHODNÍ DŮM
NOVĚ OTEVÍRÁME

NOVĚ OTEVÍRÁME
pondělí 14. 9. 2015

Masarykovo nám. 20/43 Vyškov
Při nákupu nad 500 Kč – DÁREK 

ODĚVY

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

Nové druhy matrací s viskoelastickou pěnou ArcticFloam – vynikající vlastnosti.

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

OVOCE A ZELENINA HLEDÍK

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

BURČÁK
z Dolních Dunajovic

BRAMBORY 9,90

Pořádáme kurzy

A N G L I ČT I N Y
R U ŠT I N Y

I INDIVIDUÁLNĚ

Tel.: 608 211 019

indiv. přístup, malé skupiny
všech pokročilostí, příznivá cena

LEVNÝ TEXTIL v Lulči
Od pondělí 14. 9. 2015
PODZIMNÍ ZBOŽÍ
PO + PÁ 8–11, 14–17 hod.

Sudá SO 8–11 hod.

BYTOVÝ DESIGN A DÁRKOVÉ ZBOŽÍ

Vše pro váš útulný byt
Dukelská 8, 682 01 Vyškov

CITY CENTRUM

SIT ON TOP
nový druh zábavy a sportu.

SIT ON TOP CLUB
(vodácký kroužek při DDM)

přijme nové členy. 

Zahajovací 
schůzka v pondělí

21. 9. 2015 v 17.00 hod
v DDM ve Vyškově.

Více informací také na:
sitontop.webnode.cz


