
Inzerujte v Regionu – Info na tel.:

517 342 756

KOUPELNOVÉ STUDIO
STAVEBNINY

ESMAT s. r. o.
Cukrovarská 478/55
682 01 Vyškov
 517 330 080
E-mail: info@esmat.cz

Prodejní doba:
Po–Pá 7.00–17.00
So 7.00–11.30

Pekárna

školní
statek

Brněnská

NABÍZÍME OBKLADY, DLAŽBY, 
PLOVOUCÍ PODLAHY, SANITU,
VŠE PRO KOUPELNU A STAVBU

– vzorkovna a prodejna na ploše 500 m2

– grafické návrhy koupelen zdarma
– obklady a dlažby od 129 Kč/m2

– vany, sprchové kouty, sanitární keramika 
a vodovodní baterie za akční ceny

– lepidlo na obklady 99 Kč/25kg
– plovoucí podlahy od 179 Kč/m2

– omítky, barvy, izolace, sádrokartony, stavební 
chemie, nářadí a další stavební materiály 

AKČNÍ CENY NA VYBRANÉ VÝROBKY 
PLATÍ DO 21. 12. 2012!!!

OBCHODNÍ DŮMOBCHODNÍ DŮM

PRIOR ČESKÁ REPUBLIKA s. r. o.,  OD PRIOR Vyškov, Brněnská 2, tel.: 517 348 806, e-mail: vyskov@prior.cz      

DOMÁCÍ POTŘEBY, SKLO, PORCELÁN,DOMÁCÍ POTŘEBY, SKLO, PORCELÁN,

PAPÍRNICTVÍ, HRAČKY, DROGERIE,PAPÍRNICTVÍ, HRAČKY, DROGERIE,

HODINY, DÁRKOVÉ ZBOŽÍHODINY, DÁRKOVÉ ZBOŽÍ

OBUV, ODĚVY, LÁTKY, ZÁCLONYOBUV, ODĚVY, LÁTKY, ZÁCLONY

KOŽENÁ A ODĚVNÍ GALANTERIEKOŽENÁ A ODĚVNÍ GALANTERIE

BYTOVÝ TEXTIL, KABELKYBYTOVÝ TEXTIL, KABELKY

v neděliv neděliv neděliv neděli  2.12.2.12.  2.12.2.12.
www.modnilatky.czwww.modnilatky.czwww.prior.czwww.prior.cz

MIMOŘÁDNÉ SLEVY
MIMOŘÁDNÉ SLEVYMIMOŘÁDNÉ SLEVY
MIMOŘÁDNÉ SLEVY20 %20 %20 %20 % na veškerý sortimentna veškerý sortiment

(Mimo elektra a letákového zboží. Sleva bude poskytnuta na pokladně.)

ŠETŘETE – NAKUPTE NA VÁNOCE SE SLEVOU !ŠETŘETE – NAKUPTE NA VÁNOCE SE SLEVOU !

Prodejní doba:
8.30–14.00 hodin

Totální výprodej
všeho zboží o 30 %
Prodejna TOMI – Vyškov,

Masarykovo nám.
(vedle lékárny)

Prodej a montáž
satelitů a TV antén

Montáž i vámi
zakoupeného zařízení.

Tel:: 777 848 880

Opravím čalouněný

 nábytek za výhodné ceny. 

Velký výběr pot. látek,

odvoz zajistím. 

Z. Krulich, Drnovice 237,

tel.: 517 353 528, 

604 560 372.

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

Vánoční dárkový poukaz 100 Kč
Slevový kupon 100 Kč lze uplatnit při nákupu nad 600 Kč.
Slevový kupon lze použít pouze při platbě v hotovosti.
Slevu 100 Kč lze uplatnit během jednoho nákupu.
Na každý nákup lze uplatnit pouze jeden kupon.
Kupon se nevztahuje na již zlevněné zboží. Platnost do 31. 1. 2013.

Vánoční dárkový poukaz 100 Kč
Sleva se vztahuje pouze na dárkový sortiment (nevztahuje se na potraviny a čaje).
Slevový kupon lze použít pouze při platbě v hotovosti.
Slevový kupon 100 Kč lze uplatnit při nákupu nad 600 Kč.
Slevu 100 Kč lze uplatnit během jednoho nákupu.
Na každý nákup lze uplatnit pouze jeden kupon.
Platnost do 31. 1. 2013

PŘIJĎTE VE STŘEDU 5. 12. NA MIKULÁŠSKOU NA DÍLKU
DO HARMONIE – dárečky pro děti a ochutnávka pro rodiče.
Těšíme se na vás v převlecích. 
ADVENTNÍ NEDĚLE od 8.30–11.30 OTEVŘENO!

Obchod plný dárků
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SUPPLIER QUALITY ASSURANCE
(INŽENÝR DODAVATELSKÉ KVALITY)

Požadujeme: • VŠ/SŠ vzdělání technického směru
                   • Znalost statistických metod a nástrojů kvality
                   • Znalost čtení výkresové dokumentace podmínkou
                   • Praxe ve výrobní kvalitě 3 roky (automotive výhodou)
                   • Znalost práce na PC (MS Office)
                   • Nutná znalost AJ na komunikativní úrovni (NJ výhodou)
                   • Řidičský průkaz skupiny B
                       • Komunikativní, samostatná, dynamická osobnost
Náplň práce: • Zodpovědnost za dodavatelskou kvalitu
                   • Rozvoj a hodnocení dodavatelů z pohledu kvality (zajištění kvality

dodavatelů, provádění auditů u dodavatelů, hodnocení dodavatelů
a následné reportování)

                   • Komunikace s dodavateli a kontinuální zlepšování kvality dodavatelů,
řešení dodavatelských neshod a následné vyhodnocování 

                   • Vyřizování uvolňování od dodavatelů/kooperantů LEARu (EPMB, PPAP..
                       • Práce s SQTS
                       • Metodická podpora výroby a kvalitářů ve výrobě (QIP)
                       • Tvorba a udržování integrovaného systému kvality
                       • Účast na FMEA, vytváření kontrolních plánů a kont. částí PKP
                       • Interní audity – procesní, výrobkové…
                       • Reporting
Nabízíme:     • Zázemí stabilní rozvíjející se nadnárodní společnosti
                   • Zajímavou, zodpovědnou a kreativní práci
                   • Profesní růst a průběžné zvyšování kvalifikace
                       • Práci v moderním pracovním prostředí
                       • Příjemný, dynamický, otevřený kolektiv
                       • Práci, která vám dá příležitost využít všech svých možností a znalostí
                         • Zaměstnanecké výhody a dobré mzdové ohodnocení
                       • Měsíční odměny
                       • 5 týdnů dovolené
                       • Jazykové kurzy
                       • Stravenky a flexipassy

Pokud vás naše nabídka zaujala, prosím zašlete nám svůj životopis na e-mail: nabor@lear.com nebo na
adresu: Lear Corporation Czech Republic s. r. o., personální oddělení, Tovární 735/10, 682 01 Vyškov. Můžete
nám také zavolat na číslo 517 577 831 nebo předat váš životopis osobně na recepci naší společnosti.

Jsme významná mezinárodní výrobní společnost s celosvětovou působností a předním
světovým dodavatelem, který vyrábí elektromechanické prvky pro automobilový průmysl.

V současné době hledáme aktivní a dynamickou osobnost na pozici:

RESTAURACE LAGUNA
Pístovice u rybníka

30. 11.–2. 12. Rybí hody
14.–16. 12. Steakové dny
Rezervace na tel.: 608 206 344

www.laguna-pistovice.cz


