
INŽENÝR KVALITY

V případě vašeho zájmu, prosíme o zaslání životopisu
na e-mail: hana.jancikova@rompa.cz 

Hana Jančíková, personalistka, tel.: 515 550 332,
mobil: 778 536 432

Rompa CZ s. r. o., Cukrovarská 494/39, 682 01 Vyškov

Společnost Rompa CZ s. r. o.,
součást dynamicky rostoucí

mezinárodní skupiny Rompa Group,
jejímž programem je výroba

plastových komponent,
nabízí příležitost připojit se k našemu

úspěšnému týmu jako:

Member of the 
Rompa Group

Náplň práce:
• spolupráce při procesu vzniku nových výrobků
• příprava vzorkovacích zpráv
• spoluúčast na uvolnění sériové výroby
• tvorba výrobkové dokumentace
• spoluúčast při řešení a odstraňování chyb a analýza

slabých míst
• zodpovědnost za řešení zákaznických reklamací
• spoluúčast na auditech výrobku a procesu

Požadujeme:
• vzdělání SŠ s maturitou/VŠ technického směru
• zkušenosti na stejné nebo podobné pozici

v automobilovém průmyslu výhodou
• znalost čtení technické dokumentace
• výhodou znalost ISO/TS16949 a nástrojů kvality

(G8D, PPAP, PPF, FMEA, SPC, MSA,) 
• flexibilní přístup k řešení problémů, samostatnost,

spolehlivost, ochota učit se
• znalost práce na PC (MS Office)
• znalost anglického jazyka nutná
• ŘP sk. B

Nabízíme:
• zázemí perspektivní rostoucí mezinárodní společnosti
• práci na plný úvazek
• stravenky, příspěvek na penzijní připojištění
• nástup možný ihned

OPERÁTOR VÝROBY

V případě vašeho zájmu, prosíme o zaslání životopisu
na e-mail: hana.jancikova@rompa.cz 

Hana Jančíková, personalistka, tel.: 515 550 332,
mobil: 778 536 432

Rompa CZ s. r. o., Cukrovarská 494/39, 682 01 Vyškov

Rompa CZ s. r. o.
součást dynamicky rostoucí

mezinárodní skupiny Rompa Group,
jejímž programem je výroba

plastových komponent,
nabízí příležitost připojit se k našemu

úspěšnému týmu jako:

Member of the 
Rompa Group

Náplň práce:
• práce na výrobní lince
• manipulace s plastovými výrobky
• jednoduché montážní úkony
• obsluha strojů
• vizuální kontrola výrobků
• evidence počtu vyrobených kusů do výrobní

dokumentace

Požadujeme:
• ochotu pracovat v nepřetržitém režimu
• pracovitost a pečlivost
• manuální zručnost
• zodpovědný přístup k práci
• dobrý zdravotní stav
• uvítáme praxi z výrobní společnosti, není však

podmínkou

Nabízíme:
• zázemí perspektivní rostoucí mezinárodní společnosti
• práci na plný úvazek
• stravenky, příspěvek na penzijní připojištění
• nástup možný ihned

LAKÝRNÍK
Od uchazeče vyžadujeme samostatné nanášení vodou ředitelných barev
pomocí elektrostatických a vysokotlakých technologií. Lakování probíhá
pomocí lakovací pistole v předepsané kvalitě podle stanovených
technologických postupů a interních norem včetně kontroly provedené práce.

SVÁŘEČ (CO2)
Nejvhodnějšími uchazeči na tuto pozici jsou ti, kteří disponují platným
svářečským oprávněním a praxí ve svařování konstrukčních prvků metodou
svařování tavicí se elektrodou v ochranné atmosféře podle výkresové
dokumentace a technologických postupů. V případě neexistence svářečského
oprávnění rozhoduje praxe.

ZÁMEČNÍK (OHRAŇOVACÍ LIS; 3D LASER; CNC; VRTAČKY; PILKY)
Od uchazeče se požaduje praxe v obsluze jednoho z výše uvedených strojů
a orientace ve výkresové dokumentaci. 

ŘIDIČ VZV
Zaměstnanec na této pozici vychystává a převáží zboží či materiál uvnitř firmy.
Platný průkaz řidiče VZV podmínkou.

OBSLUHA SVÁŘEČSKÉHO ROBOTIZOVANÉHO PRACOVIŠTĚ
Nejvhodnějšími uchazeči na tuto pozici jsou ti, kteří disponují platným
svářecím oprávněním podle ČSN EN 287-1 metoda 135 a mají zkušenosti
s obsluhou robotizovaného pracoviště. V případě neexistence svářečského
oprávnění rozhoduje praxe. 

Fritzmeier s. r. o., Tovární č. p. 592/3, 682 01 Vyškov-Předměstí

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

ČALOUNICTVÍ KRULICH
Opravím sedací soupravy,

starožitný nábytek, židle a jiné.
Velký výběr pot. látek.
Odvoz i dovoz zajistím.

Drnovice 237,
mob.: 604 560 372

14.–15. 2. 2015  Valentýnské 
čtyřchodové menu / Romantický pobyt

16.–22. 2. 2015  Zvěřinové hody

vás zve

Rezervace na tel.: 725 074 388, www.hotelallvet.cz

Žaluzie
Sítě proti hmyzu

Dveřní sítě
Akce: sleva 10%
Tel.: 517 367 326, 

604 863 437

ČIŠTĚNÍ
KOBERCŮ

a SEDAČEK
Tel.: 517 367 326, 
mob.: 604 863 437

ZVĚŘINOVÉ HODY
v Račicích

v restauraci U Pastorků

Pá 20. 2.–Ne 22. 2.
Pá 27. 2.–Ne  1. 3.

Rez.: 517 35 30 30

CHYTRÉ NÁKUPY „ABABA“
Pod Priorem v suterénu • Vyškov, Brněnská 2

30–50% SLEVA na stovky druhů textilního zboží a obuvi

pořádá přednášku MUDr. Viery Bajčiové, CSc.

Nádory u dospívajících
Může se to stát i tobě

Kdy: středa 18. 2. 2015 v 16.00 hodin
Kde: Gymnázium a SOŠZE Vyškov – AULA 2

Občerstvení zajištěno

Další akce: březen 2015
Japonsko – země vycházejícího slunce 

aneb Co má společného Hirošima a Vyškov

Oznámení o přerušení
dodávky elektrické energie

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

dodávka elektrické energie:

Dne 24. 2. 2015 od 8.00 do 15.00 hodin
Vypnutá oblast: Rousínov, ul. RA – od ul. Zahradní, pravá strana
směr Brno po přejezd, Zahradní 1, 3

Dne 27. 2. 2015 od 7.30 do 13.30 hodin
Vypnutá oblast: Rousínov, ul. Krejčířova, U Cihelny, Trnečkova –
část

Děkujeme vám za pochopení.
E.ON Česká republika, s. r. o.

LERA – BYTOVÝ TEXTIL
Masarykovo nám. 10, Vyškov

(ŠVADLENKA)
■ NOVÉ ZBOŽÍ: POLŠTÁŘE, KAPNY,

POVLEČENÍ, PROSTĚRADLA, RUČNÍKY,
OSUŠKY, UTĚRKY, BYTOVÁ METRÁŽ A JINÉ.

■ PRODEJ ROZŠÍŘEN O ZÁCLONY ZN. TYLEX
■ PRODEJ ŠICÍCH STROJŮ

EMS – PATVAG s. r. o., Brankovice 350, 683 33 Brankovice

EMS-PATVAG s. r. o. je předním světovým výrobcem
pyrotechnických iniciátorů do bezpečnostních systémů

automobilů se sídlem v Brankovicích.

V současnosti hledáme vhodného kandidáta/ku na pozici:

Účetní
Náplň práce:
• zpracování účetních dokladů (nákup, prodej, skladové

hospodářství)
• zpracování přiznání DPH
• příprava podkladů pro kontroling, interní a externí audity
• uzávěrkové práce

Požadujeme:
• prokazatelná praxe v oblasti účetnictví v mezinárodní

společnosti
• praxe v oblasti kontrolingu výhodou
• komunikativní znalost anglického jazyka (min. úroveň B1)
• velmi dobré znalosti práce s MS Office (Word, Excel)
• minimálně středoškolské vzdělání s maturitou

Nabízíme:
• zajímavou a různorodou práci v příjemném prostředí
• možnost osobního i profesního rozvoje
• odpovídající mzdové ohodnocení
• zaměstnanecké benefity

Nástup možný od 1. 3. 2015.

Pokud vás naše nabídka zaujala, prosím zašlete nám váš životopis na
e-mail: petr.hason@emspatvag.cz nebo poštou na adresu společnosti.
Můžete nám také zavolat na tel. číslo 517 302 252 nebo předat životopis
osobně v sídle společnosti. 


