Žaluzie • Dveřní sítě
Sítě proti hmyzu
Akce:
N o v i ny p r o B u č o v i c e , I va n o v i c e n . H . , R o u s í n o v, S l av k o v a Vy š k o v
14. května 2020
ročník 27
číslo 10
Zdarma

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

NOVÁ KOLEKCE ČALOUNĚNÝCH SOUPRAV, ZDRAVOTNÍ MATRACE, ROŠTY.

sleva 10%

Tel.: 517 367 326,
604 863 437

– pracovník/ce úklidu
– vyhrazeno pro OZP
– mzda od 10 000 Kč

ÚKLID BYTOVÝCH DOMŮ OD 90 KČ
ZA BYT MĚSÍČNĚ
VE VYŠKOVĚ A OKOLÍ UKLÍZÍME JIŽ 10 LET
PŘES 150 BYTOVÝCH DOMŮ, FIREM A DOMÁCNOSTÍ
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ, SEDAČEK, GENERÁLNÍ ÚKLID

NEJSTE SPOKOJENI
VE SVÉM ZAMĚSTNÁNÍ?
HLEDÁTE
PERSPEKTIVNÍ PRÁCI?
NEVÁHEJTE
NÁS KONTAKTOVAT!!!

724 247 224

 775 686 132

OVOCE A ZELENINA HLEDÍK

ČESKÁ JABLKA
cena od

14,90

ČESKÉ BRAMBORY, KEDLUBNY,
SALÁT, TUŘANSKÉ KYSANÉ ZELÍ
Na Hraničkách 15, Vyškov, tel. číslo: 774 700 800, www.zelenina-vyskov.cz

Oznámení o přerušení
dodávky elektrické energie

Firma Böttcher ve Vyškově
Hledá šikovné
zaměstnance.
Jste spolehliví,
zruční
a pečliví?
Zavolejte a domluvte si
osobní schůzku,
kde se dozvíte podrobnosti.

Tel.: 517 326 511
Mobil: 724 590 832
(8–15 hod.)

Jsme česká firma s dlouholetou tradicí v oblasti tváření a výroby
plechových součástí pro energetické zařízení, automobilový průmysl
a světelnou techniku.

OBSLUHA CNC LISU
OPERÁTOR CNC VYSEKÁVACÍHO STROJE

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční
soustavy – rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací –
bude přerušena dodávka elektrické energie:

Požadujeme:
SOU/SŠ technického směru nebo praxi na uvedené pozici, pracovní
spolehlivost a ochotu učit se novým věcem
Náplň práce:
– obsluha CNC ohraňovacího lisu AMADA, vysekávacího stroje TRUMPF
– čtení technické dokumentace a návrhy na zefektivnění technologických
postupů
– spolupodílení na výrobě prototypů

Dne 19. 5. 2020 v době 8.00–15.00 hodin
Ivanovice-Dolní Valy č. p. 695, ul. Husova, část ul. Nádražní
Děkujeme vám za pochopení.
E.ON Česká republika, s. r. o.

PLECH SERVIS s.r.o.
Čechyně 42, 683 01 Rousínov
tel./fax: +420 517 371 764
mobil: +420 602 511 319

ODDLUŽENÍ

řešení dluhů, exekucí • Tel.: 728 140 655

ZOO PARK
a DinoPark
opět v provozu
Od 1. května je zoo
i DinoPark opět otevřen
pro veřejnost. Podmínkou otevření bylo pořízení e-shopu, aby bylo
možné nakoupit vstupenky přes internet.
Vstupenky k návštěvě
tedy nyní zakoupíte
pouze on-line přes
naše webové stránky
www.zoo-vyskov.cz. Na
místě vám kvůli nařízení vlády vstupenky prodat nemůžeme. Občerstvení zatím funguje
v omezeném režimu,
k dispozici jsou prodejní
automaty.
Otevřeno
máme každý den od 9.00
do 18.00. Těšíme se na
vaši návštěvu.

Nabízíme:
– Zázemí prosperující firmy rodinného typu s individuálním přístupem
k zaměstnancům
– Možnost osobního rozvoje a technických schopností při výrobě
prototypů
– Práci v příjemném prostředí na moderních CNC strojích
– Motivační finanční ohodnocení včetně placených přesčasů a třináctého
platu
– Zaměstnanecké benefity (příspěvek na stravování, příspěvek na
dopravu, příspěvek na vedení účtu, zaměstnanecké akce a další)
V případě, že hledáte práci a naše nabídka vás zaujala, neváhejte nás
kontaktovat a navštívit naši společnost.
Tel.: +420 737 387 998
E-mail: jan.valicek@valicek.com

Prodejna Style Cafe
Husova 12, Vyškov
PO–PÁ 9.00–17.00 hodin
■
■
■
■
■

Zrnková káva
40 druhů sypaných čajů OXALIS
42 druhů oříšků v čokoládě, cukru, tiramisu, karamelu, jogurtu i naturel
Námi vyráběné pralinky a čokolády
Široký sortiment – 145 druhů alkoholu světových značek
(rum, whisky, gin, víno)
■ A v neposlední řadě špičkové regionální lahvové pivo ze Slavkovského
pivovaru

Ivanovice na Hané
Osvoboditelů 889/89
Společnost fischer automotive systems, s. r. o.
hledá pro svůj výrobní závod v Ivanovicích na Hané
posilu do týmu

Operátor/ka – ruční montáž
Náplň práce: • Montáž plastových výrobků
• Práce v třísměnném provozu
Nabízíme: Práci ve stabilní společnosti, odpovídající platové
ohodnocení, jistotu zaměstnání ve špičkovém pracovním
prostředí, závodní stravování, firemní oblečení, příspěvek na
dopravu, permanentky na plavání a na masáže, příspěvky na
očkování, flexi passy a mnoho dalších benefitů.
Místo výkonu práce: Ivanovice na Hané
Strukturované životopisy zasílejte na e-mail:
info@fischer-automotive.cz,
do předmětu e-mailu uveďte název pozice.
Kontaktní osoba: Sylvie Chromá, tel.: 702 213 182

