


7. května 2015          ročník 22        číslo 17         Zdarma

Inzerujte v Regionu – Info na tel.:

517 342 756

UŽ NEHLEDEJTE, JSME TU MY!
PODLAHOVÉ STUDIO – STÍNÍCÍ TECHNIKA
– žaluzie, rolety, rolády, markýzy, sítě
– bytové i zátěžové koberce, čisticí rohože
– PVC, plov. podlahy, shrnovací dveře
– opravy podlah, stěrkování

NOVĚ profesionální čištění a ochranné nátěry povrchů
ul. Sochorova 399/3 (budova SBD) VYŠKOV
tel.: 517 341 737, mobil: 608 773 444 e-mail: tana.vy@quick.cz

PRONÁJEM GARÁŽE
V garážovém domě na ulici  Tyršova ve Vyškově

Bližší informace získáte na telefonním čísle
+420 777 738 227, případně zašlete dotaz

na e-mail: j.hajek@trasko.cz

Restaurace Kojál 
ve Vyškově zve na

VÍKEND ŠNYCLŮ
8.–10. 5. 2015

Rezervace 
732 37 66 20

TECHNOLOGA PROGRAMÁTORA CNC STROJŮ
POZICE JE VHODNÁ I PRO ABSOLVENTA BEZ PRAXE

Požadujeme:
– odborné vzdělání v oblasti strojírenství
– uživatelskou znalost ovládání PC (MS Windows, MS Office)
– organizační schopnosti, vysokou zodpovědnost a schopnost pracovat

samostatně

Náplň práce:
– tvorba NC programů pro CNC lasery a vysekávací stroje 
– optimalizace technologických procesů ve výrobě
– spolupráce s konstrukcí při ověřování technologičnosti konstrukce

nových výrobků

Nabízíme:
– stabilní práci pro stále se rozvíjející společnost
– jistotu pravidelného výdělku
– dobrou základní mzdu + odměňování na základě dosažených výsledků
– možnost využití celé řady zaměstnaneckých benefitů

NÁSTUP IHNED !!!
Více se o naší firmě dozvíte na www.hestego.cz.

Jste-li produktivní člověk, nebojíte-li se zodpovědnosti a dynamických
procesů, přihlaste se do výběrového řízení na tomto kontaktu:

Iva Ševčíková, personální úsek, tel.: 517 321 085, 
e-mail: sevcikova@hestego.cz

MÁTE ZNALOSTI Z OBORU STROJÍRENSTVÍ A BAVÍ VÁS
PRÁCE NA PC?

MODERNĚ ŘÍZENÁ A DYNAMICKY SE ROZVÍJEJÍCÍ 
STROJÍRENSKÁ FIRMA HESTEGO a. s. Z VYŠKOVA

hledá zaměstnance do stálého pracovního poměru

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

STOLAŘ – OPERÁTOR CNC  PILA, FRÉZA,
POMOCNÝ DĚLNÍK DO STOLÁRNY

Požadujeme: – vyučení v oboru
– praxe na uvedené pozici vítána
– čtení výkresové dokumentace
– práci ve dvousměnném provozu

TECHNOLOG, KONTROLOR VÝROBY
Požadujeme: – SŠ/VŠ technického směru (strojní, elektro apod.)

– praxe na uvedené pozici vítána
– čtení výkresové dokumentace
– znalost práce s MS OFFICE

OPERÁTOR SVAŘOVACÍCH ROBOTŮ,
ZÁMEČNÍK, BRUSIČ

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

LAKÝRNÍK,
OBSLUHA PRÁŠKOVÉ LAKOVNY
Požadujeme: – vyučení 

– práci ve třísměnném provozu
– zručnost, spolehlivost

OPERÁTOR CNC – ohraňovací lis
Požadujeme: – vyučení technického zaměření 

(případně praxi v oboru)
– spolehlivost
– práci ve vícesměnném provozu

ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK PERSONÁLNÍHO
ÚSEKU a OBCHODNÍ ASISTENT

POZICE JSOU VHODNĚ PRO ABSOLVENTY BEZ PRAXE

Požadujeme:
– úplné středoškolské vzdělání 
– znalost anglického jazyka na komunikační úrovni
– vynikající organizační a komunikační schopnosti
– vynikající znalost práce na PC v programech Word, Excel a Power

Point

Náplň práce na personálním úseku:
– administrativa 
– zabezpečení provozu recepce
– komunikace se zaměstnanci firmy

Náplň práce na obchodním úseku:
– překlady materiálů z angličtiny
– administrativní podpora aktivních prodejců
– zpracovávání nabídek

Nabízíme:
– stabilní práci pro stále se rozvíjející společnost
– dobrou základní mzdu + odměňování na základě dosažených výsledků
– možnost využití celé řady zaměstnaneckých benefitů

NÁSTUP IHNED !!!
Více se o naší firmě dozvíte na www.hestego.cz.

Jste-li produktivní člověk, nebojíte-li se zodpovědnosti a dynamických
procesů, přihlaste se do výběrového řízení na tomto kontaktu:

Iva Ševčíková, personální úsek, tel.: 517 321 085, 
e-mail: sevcikova@hestego.cz

PATŘÍ MEZI VAŠE NEJLEPŠÍ VLASTNOSTI PEČLIVOST,
ZODPOVĚDNOST, ORGANIZAČNÍ SCHOPNOSTI A PŘÍJEMNÉ

VYSTUPOVÁNÍ?
MODERNĚ ŘÍZENÁ A DYNAMICKY SE ROZVÍJEJÍCÍ 
STROJÍRENSKÁ FIRMA HESTEGO a. s. Z VYŠKOVA

hledá zaměstnance do stálého pracovního poměru na dvě administrativní
pozice

Ždánská 210
685 01 Bučovice

Hledá vhodné kandidáty na pracovní pozici:

OPERÁTOR CNC STROJŮ
Požadujeme:
– vyučení nebo SŠ v oboru
– praxe na podobné pozici výhodou
– znalost práce s řídicím systémem HEIDENHAIN nebo FANUC
– manuální zručnost, samostatnost, zodpovědnost, spolehlivost
– ochotu pracovat ve směnném provozu

Nabízíme:
– zázemí a podporu silné a dynamické společnosti
– práci s moderním technickým vybavením 
– zajímavé mzdové ohodnocení a zaměstnanecké výhody
– práce v mladém kolektivu
– 5 týdnů dovolené
– penzijní připojištění
– příspěvky na závodní stravování

V případě, že vás zaujala naše nabídka 
a splňujete požadované předpoklady, 

zašlete svůj profesní životopis na elektronickou adresu:
david.dluhos@jkz.cz

Popřípadě volejte na číslo: +420 517 306 146

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

Kontakt:
Ing. Lada Zemánková

e-mail: zamestnani@cz.LRmed.com, Tel.: 544 425 632

Náplň práce:
■ vedení cca. 90 lidí
■ řízení a plánování výroby
■ odpovědnost za dodržování

termínů, nákladů a kvality
■ zaměření na neustálé

zlepšování a optimalizaci ve
smyslu filozofie Kaizen a Lean
Managementu

■ operativní řešení problémů

Požadujeme:
■ vzdělání SŠ / VŠ textilního

zaměření
■ znalost NJ nebo AJ na dobré

úrovni

■ znalost MS Office
■ znalost SAP výhodou
■ zkušenosti s vedením lidí ve

výrobním prostředí výhodou
■ samostatnost, pečlivost,

rozhodnost a zodpovědnost

Nabízíme:
■ zázemí stabilní společnosti se

zahraniční účastí
■ zajímavou a perspektivní práci
■ dovolenou navíc
■ závodní stravování 

s příspěvkem zaměstnavatele
■ možnost osobního rozvoje

v rámci L&R Academy

Vedoucí šicí dílny

Pokud tento inzerát vzbudil váš zájem, zašlete váš životopis
v českém a anglickém / německém jazyce na uvedenou adresu.

Další nabídka volných míst: www.Lohmann-Rauscher.cz

Pro posílení
našeho týmu ve
Slavkově u Brna
hledáme vhodného
kandidáta
na pozici:

Základní škola a Mateřská škola Vyškov, Letní pole
Sídliště Osvobození 682/56, 682 01, Vyškov

přijme zaměstnance na pozici

UČITEL/KA  MATEŘSKÉ  ŠKOLY
Požadujeme: vzdělání – odborná kvalifikace podle platných právních

předpisů (ukončené vzdělání), flexibilitu, samostatnost. Příjemné
vystupování. Zapálení pro práci. Spolehlivost, loajálnost, klidný

a vlídný přístup k dětem, trpělivost. Ochota se učit novým věcem.

Nástup v průběhu srpna 2015

Nabízíme: odpovídající finanční ohodnocení, příspěvek na stravné, 
8 týdnů dovolené, práci v novém a příjemném prostředí.

Kontakt: tel.: 517 325 621, e-mail: skola@zsletnipole.cz

OVOCE A ZELENINA HLEDÍK

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

Nejlepší ceny ve Vyškově

Přísady zeleniny
Salát, celer, kedlubny, květák, brokolice, zelí, kapusta, rajče, paprika, okurky…

Bylinky
Majoránka, stévie, máta, bazalka, meduňka, šalvěj, saturejka…


