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Již ve středu v poledne ho najdeta na webových stránkách

www.novinyregion.cz

Nechce se vám 

čekat na Region do čtvrtka?

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 na pozice:

VÝVOJOVÝ KONSTRUKTÉR
Požadujeme: – SŠ strojního směru

– znalost 3D konstruování s orientací na plechové díly

– práce v systému Solid Works vítána

– cit pro design

– AJ příp. NJ na komunikativní úrovni slovem i písmem

– řid. B, bezúhonnost

TECHNIK VÝSTUPNÍ KONTROLY
Požadujeme: – SŠ elektrotechnického směru

– znalost NJ nebo AJ výhodou

– zodpovědnost, samostatnost v práci

– praxe na obdobné pozici výhodou

– trestní bezúhonnost

Nabízíme: – zázemí silné prosperující společnosti
– práci v moderním prostředí s nejmodernějším

technickým vybavením
– příspěvek na stravování, jídelna v závodě

v Komořanech i Rousínově
– velmi dobré autobusové spojení

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:

sknapova@edpsro.cz

Další informace naleznete na stránkách www. edpsro.cz

SQUASH CENTRUM informuje
• sleva na bowling 50% do 31. 10. 2012

pouze v neděli, pondělí a úterý
• SCHWINN CYCLING nově i v neděli

(energetické skupinové cvičení 
na stacionárních kolech, spojené s hudbou)

• Power joga a Vertebro – nové druhy cvičení

Více na www.squash-vyskov.cz
Tel.: 517 444 333 a 777 456 277
e-mail: info@squash-vyskov.cz

Ovo - Imont, spol. s r.o. nabízí kvalitní certifikované

SADBOVÉ BRAMBORY
ve stupni množení C1, C2 – 17 druhů pocházejících výhradně z ČR z Vysočiny,
velmi rané – Colette, Magda, Monika, Rosara, Riviera a odrůdová Impala
rané – Adéla, Dali, Elfe, Marabel, Karin
polorané – Ditta, Jelly, Lolita, Laura, Red Anna a Keřkovské rohlíčky
Balení 25 kg, cena 13,40 Kč/kg. Balení 10 kg, cena 15 Kč/kg – pouze druhy Magda,
Monika, Adéla, Marabel, Ditta, Lolita a Laura. Kvalitní konzumní brambory balení
25 kg, cena 5,80 Kč/kg. Sadbu objednávejte na tel.: 517 350 353, mobil: 728 104 255
do 31. října 2012. Dále nabízíme volně k prodeji hnojiva, substráty, postřiky, jablka
a 9 druhů marmelád. Výdej sadby a volný prodej v pátek 9. listopadu 2012 od
13.00 do 15.30 hodin, a také každé úterý a čtvrtek od 13.00 do 14.00 v areálu
ZD Agros Dědice, ulice Jízdárenská, Vyškov 2, hala vpravo nahoře. Podrobné
informační letáky jsou k dispozici na webových stránkách www.ovoimont.cz nebo
v prodejně potraviny – bistro Gryc, Dědická 68, 682 01 Vyškov. Zde je možno
zboží také objednat. Od listopadu budeme vykupovat vlašská jádra.

VÝLOV JANDOVKY
v sobotu 27. 10. 2012

• Prodej ryb od 9 hod. (u rybníka Jandovka)
• Občerstvení

RESTAURACE LAGUNA
Pístovice u rybníka

26.–28. 10.
RYBÍ HODY

Bakalář 11° polotmavé pivo
Rezervace na tel.: 608 206 344

www.laguna-pistovice.cz

TOTÁLNÍ VÝPRODEJ!!!

Pánské, dámské, dětské:
trička, bundy, mikiny, svetry, boty...
Po–Pá 8.30–17.30, So 8.00–11.00
Dukelská 4 (bývalá sběrna čistíren)

VŠE ZA 25,-
Ex Celebrity

STYL NÁBYTEK – Vyškov (bývalá Prima)
Výprodej kuchyní, skříní a komod – sleva až 50 %

přijme do trvalého pracovního poměru vhodného kandidáta
na pozici

ELEKTROMONTÉR
Očekáváme: – vyučení v oboru elektro

– § 6 vyhl. 50/78 Sb

– flexibilitu

Jestliže vás naše nabídka oslovila, navštivte nás na personálním

oddělení v době od 8.00 do 11.00 hodin od pondělí do čtvrtka, nebo

zašlete životopis elektronicky na: sknapova@edpsro.cz

OVOCE A ZELENINA HLEDÍK

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

BRAMBORY NA USKLADNĚNÍ
SADBOVÝ ČESNEK

ČESKÁ JABLKA
SADBOVÉ BRAMBORY

(PŘIJÍMÁME OBJEDNÁVKY, KVALITNÍ SADBA Z VYSOČINY)

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
vhodného kandidáta na pozici:

ASISTENT INTERNÍHO AUDITORA
Požadujeme: – VŠ ekonomického směru

– zkušenosti v účetnictví

– znalost daňové soustavy

– NJ slovem i písmem – výhodou

– min. 5 let praxe

– řid. B

TECHNOLOG MONTÁŽÍ
Požadujeme: – SŠ vzdělání technického zaměření

– znalost čtení technické dokumentace

– znalost práce na PC

– praxe na obdobné pozici výhodou

– komunikativní znalost NJ výhodou

– řid. B

Nabízíme: – zázemí silné prosperující společnosti
– práci v moderním prostředí s nejmodernějším

technickým vybavením
– příspěvek na stravování, jídelna v závodě

v Komořanech i Rousínově
– velmi dobré autobusové spojení

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:

sknapova@edpsro.cz

Další informace naleznete na stránkách www. edpsro.cz

ČERPACÍ STANICE EuroOil ROUSÍNOV
vás zve v pátek 19. 10. od 9.00 do 17.00 hodin na

SERVISNÍ DEN
Nabízíme vám zdarma některou z těchto služeb:

• seřízení světel
• kontrola provozních kapalin – společnost DF Partner
• technické poradenství odborného servisu
• kontrola stavu akumulátoru před zimou.

S námi budete na zimu lépe připraveni!


