
2. červenec 2015       ročník 22        číslo 25         Zdarma

PRODEJNÍ TRHY
v neděli 12. července 2015
na letišti ve Vyškově. 
Těšíme se na vás každou sudou neděli od 8.00 do 12.00 hodin
Odjezd autobusu z autobusového nádraží Vyškov: 8.07 hodin
Informace: www.aeroklubvyskov.cz, tel.: 775 557 811

Následující termíny trhů: 
26. července 2015, 9. srpna 2015

LETNÍ ZAHRÁDKA
restaurace Kojál

OTEVŘENA
Příjemné prostředí,
grilované speciality
Tel.: 732 37 66 20

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

PRONÁJEM GARÁŽE
V garážovém domě na ulici  Tyršova ve Vyškově

Bližší informace získáte na telefonním čísle
+420 777 738 227, případně zašlete dotaz

na e-mail: j.hajek@trasko.cz

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 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
svářečským 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: 

Od 1. 7. 2014

– zvýšení

o 4 %

Od 1. 7. 2015

– zvýšení základní a benefitní

složky mzdy v průměru o 6 %

– zvýšení hodnoty stravenky

z 60 na 80 Kč

– zvýšení měsíčního příspěvku

na penzijní či životní pojištění

ze 400 Kč na 500 Kč

Zvyšování mezd za období 1 roku:

UŽ NEHLEDEJTE, JSME TU MY!
PODLAHOVÉ STUDIO – STÍNÍCÍ TECHNIKA
– žaluzie, rolety, rolády, markýzy, sítě
– bytové i zátěžové koberce, čisticí rohože
– PVC, plov. podlahy, shrnovací dveře
– opravy podlah, stěrkování

NOVĚ profesionální čištění a ochranné nátěry povrchů
ul. Sochorova 399/3 (budova SBD) VYŠKOV
tel.: 517 341 737, mobil: 608 773 444 e-mail: tana.vy@quick.cz

muže, ženy, brigádníky
do dvousměnného provozu výroby izolačních skel

AGC Fenestra a. s.
pro provoz Nesovice

přijme

Tel.:  517 325 411, 724 206 817
e-mail: agcfenestranesovice@eu.agc.com

• 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

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 telefonní 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

ŘIDIČ sk. C
Požadujeme: – vyučení

– praxi na uvedené pozici (vnitropodniková
doprava)

– práci ve vícesměnném provozu

MECHANIK MONTÁŽE
Požadujeme: – vyučení

– praxe ve výrobě výhodou
– manuální zručnost, samostatnost

DĚLNÍK KOVOVÝROBY – OBSLUHA LISU
Požadujeme: – vyučení

– zručnost, pracovitost
– práce ve vícesměnném provozu

OPERÁTOR CNC, NÁSTROJAŘ, 
ZÁMEČNÍK, BRUSIČ

Požadujeme: – vyučení technického zaměření
(případně praxi v oboru)

– spolehlivost
– práce v jednosměnném i ve vícesměnném

provozu

Žaluzie • Sítě proti
hmyzu •Dveřní sítě

Akce: sleva 10%
Tel.: 517 367 326, 

604 863 437

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ
a SEDAČEK

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


