13. června 2019

ročník 26

číslo 20

Zdarma

ČALOUNICTVÍ KRULICH
Opravím sedací soupravy,
starožitný nábytek, židle a jiné.
Velký výběr pot. látek.
Odvoz i dovoz zajistím.
Drnovice 237,
mob.: 604 560 372

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

PORADÍME – VYBEREME – DOVEZEME – SMONTUJEME

Böttcher – Vyškov, přijme zaměstnance na pozice:

Demontáž a kontrola hřídelí, Pracovník expedice
– jednosměnný provoz

Obráběč, Operátor výroby – dvousměnný provoz

OVOCE A ZELENINA HLEDÍK
České zboží

NOVÉ BRAMBORY
RAJČATA, KVĚTÁK, HLÁVKOVÝ SALÁT, KEDLUBNY,
OKURKY, KAPUSTA, LEDOVÝ SALÁT, ČÍNSKÉ ZELÍ,
TUŘANSKÉ KYSANÉ ZELÍ

JABLKA cena od 12,90

Kč

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

U nás najdeš: různorodou a zajímavou práci ve výrobě.
Za to dostaneš: pravidelnou mzdu do 10. dne v měsíci
a navíc
■ Zvýšené příplatky
■ Příspěvek na dopravu podle vzdálenosti až 3 000 Kč
■ 13. plat a 14. plat
■ Věrnostní odměny až 20 000 Kč
■ Zvýhodněné telefonní tarify
■ Příspěvek na závodní stravování, stravenky, zajištění
údržby a čištění firemního oděvu
■ Firemní akce pro celou rodinu
Jsi spolehlivý, zručný a pečlivý?
Zavolej a domluv si osobní schůzku, kde se dozvíš
podrobnosti.
Kontaktní osoba: p. Karel Krätschmer, tel.: 724 134 022
(operátor, obráběč); p. Ondřej Král, tel.: 602 696 983 (demontáž a kontrola hřídelí, pracovník expedice)

Základní škola Bučovice 711,
příspěvková organizace, přijme

OBCHOD ZRUŠEN!
Od 29. 6. 2019

uklízečku
na zkrácený pracovní poměr.
Nástup možný 1. 8. 2019.
Bližší informace – tel.: 517 383 846;
e-mail: zs@bucovice711.cz

Obchod Textil a obuv
pod Priorem
Brněnská 2, Vyškov
Oblečení a letní boty
– SLEVA AŽ 50%

Společnost EUROVIA CS, a. s. přijme zaměstnance na pozice:

ŘIDIČ NÁKLADNÍHO VOZIDLA S HYDRAULICKOU RUKOU
OBSLUHA BETONÁRKY (ELEKTRIKÁŘ)
STROJNÍK
Co od Vás požadujeme?
• Manuální zručnost, vztah ke strojům
• Časovou flexibilitu, spolehlivost a ochotu učit se novým věcem
• Zdravotní způsobilost
Co Vám můžeme nabídnout?
• Zázemí stabilní společnosti, jedničky na trhu v dopravním stavitelství
• Pracovní poměr na dobu určitou jeden rok, s možností prodloužení
na dobu neurčitou – v případě oboustranné spokojenosti
• Možnost zvyšování kvalifikace
• Pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu
• 5 týdnů dovolené
• Stravenky v hodnotě 100 Kč
• Po roce trvání zaměstnaneckého poměru příspěvek na penzijní
připojištění
• Možnost nákupu firemních akcií
• MULTISPORT karta
Své životopisy zasílejte na e-mail: katerina.simlova@eurovia.cz

PONDĚLÍ 17. 6. 2019
Otevřeno: 8.30–18.00

* stavební hloubka 88 mm
* tři těsnění ve standardu

