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P O Z E M K Y  D R N O V I C E
k prodeji poslední tři stavební pozemky

o výměře od 464 m2 do 623 m2. Cena 1 800 Kč/m2

Bližší informace získáte na www.trasko.cz, nebo volejte telefonní číslo
+420 777 738 227, případně zašlete dotaz na e-mail: j.hajek@trasko.cz 

Firma JANÍČKOVI stravování s. r. o. přijme:

PRACOVNICI NA MYTÍ NÁDOBÍ A POMOCNÉ
PRÁCE do výdejny obědů v Komořanech
jedná se o zkrácený úvazek
Pracovní doba: 8.30–14.30 pondělí až pátek
Nástup: ihned
Požadujeme: potravinářský průkaz, 

dobrou fyzickou zdatnost, spolehlivost,…

V případě zájmu zašlete svůj životopis 
na e‐mail: info@janickovi-stravovani.cz

OVOCE A ZELENINA HLEDÍK

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

NOVÉ
BRAMBORY

ze Znojemska, nejlepší cena ve Vyškově

přední světový dodavatel zdravotnických a hygienických výrobků nejvyšší kvality hledá
v souvislosti s narůstajícím objemem výroby:

Místo výkonu práce
 Slavkov u Brna

Náplň práce
 obsluha balicích strojů

Požadujeme
 manuální zručnost
 pečlivost
 odpovědnost
 časovou flexibilitu – směnný provoz

Nabízíme
 pracovní poměr na dobu určitou
 nástup možný ihned
 závodní stravování s příspěvkem

zaměstnavatele
 kooperativní prémie

Pokud máte zájem o tuto pozici nebo
bližší informace, kontaktujte nás:
Denisa Kotolanová
tel.: 544 425 641 
Denisa.Kotolanova@cz.LRmed.com

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

www.Lohmann-Rauscher.cz

DĚLNICE / DĚLNÍKY ZDRAVOTNICKÉ VÝROBY

NAJDETE NÁS V 1. PATŘE OD KOJÁL.

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

OPERÁTOR CNC
Požadujeme: – vyučení technického zaměření

(případně praxi v oboru),
– spolehlivost
– práce v jednosměnném i ve vícesměnném

provozu

SKLADNÍK, MANIPULANT
Požadujeme: – vyučení

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

OPERÁTOR SVAŘOVACÍCH ROBOTŮ,
ZÁMEČNÍK, BRUSIČ

Požadujeme: – vyučení
– praxe ve výrobě výhodou
– manuální zručnost, samostatnost

ŘIDIČ sk. C
Požadujeme: – vyučení

– praxi na uvedené pozici (vnitropodniková
doprava)

– práci ve vícesměnném provozu

DĚLNÍK KOVOVÝROBY – OBSLUHA LISU
Požadujeme: – vyučení

– zručnost, pracovitost
– práce ve vícesměnném provozu

PLNĚNÍ – ČIŠTĚNÍ  – SERVIS

KLIMATIZACE DO AUTA

Tel.: 777 740 491
SCHNEER, s. r. o., Kroměřížská 2,

Vyškov
(vedle hotelu Atrium)

Nabídka vyškovského zooparku

Všichni jsou dočasně umístěni ve vyškovském zooparku, 
tel.: 517 346 356, 725 726 374. 

Možno i nahlédnout na webové stránky: www.psivyskov.wbs.cz

Hledáme nové majitele:

Hledáme původního majitele:

Pes – mladý kříženec střední veli-
kosti s hrubou srstí ve věku cca 3
let. Je černo-hnědo-bílý. Pes je na
děti a lidi hodný, ovladatelný na
vodítku. Je nesnášenlivý k jiným
psům. 

Pes –mladý kříženec NO, cca 3 roky.
Pes je vitální, dobře zdolává pře-
kážky, je nesnášenlivý k jiným
psům. Na lidi a děti je hodný

Pes – NO ve věku cca 5–6 let. Pes je
výborný na hlídání či do objektů.
Působí ostře, ale je ovladatelný.
Vhodný pro někoho, kdo má zku-
šenost se psy NO. 

Pes – rezavý jezevčík. Bázlivý, ale
jakmile si zvykne, velký mazel. Je
starý cca 2–3 roky. 

LEŠENÍ‐LEŠENÁŘI s. r. o.
se sídlem ve Švábenicích

HLEDÁME BRIGÁDNÍKY
Jedná se o pomocné práce při montáži lešení.

Tel.: 777 333 323, 734 318 937
E‐mail: leseni‐lesenari@seznam.cz


