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Inzerujte v Regionu – Info na tel.:

517 342 756

Hledáte

Region
na webu? 

Už ho najdete!

www.novinyregion.cz

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 v řízení kolektivu

– 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

Masarykovo nám. 10, Vyškov
školní batohy, dětská,

dámská a pánská
pyžama a tepláky,

pánské prádlo, košile,
ponožky.

l žaluzie, markýzy
l sítě proti hmyzu
l předokenní rolety
l látkové rolety (i střešní)

l PVC, CV, lino, marmoleum
l koberce 

(bytové, zátěžové)
l korek (přírodní, barevný)
l plovoucí podlahy
l shrnovací dveře
l čištění a ošetření PVC, CV,

marmolea a vinylových
podl. krytin – domácnosti,
kom. prostory

ul. Sportovní 12a, Vyškov
(naproti plaveckého bazénu)

KOMÍNY – KOMINÍCI
✆ 517 331 550 773 146 111

www.kominy-kominex.cz
S tímto inzerátem sleva 15 % na materiál – realizace a vložkování komínů

Je-li vaším cílem získat stabilní a dobře ohodnocenou práci 
v moderním závodě, potom přijďte mezi nás!

Pro naši společnost hledáme vhodného kandidáta na pozici:

vedoucí servisních služeb
Požadujeme: – VŠ / SŠ v oboru slaboproud,

– aktuální praxi ve vystudovaném oboru,
– praxi v řízení kolektivu,
– organizační schopnosti,
– komunikativní dovednosti, flexibilita

Náplň práce: – organizace a řízení servisního oddělení,
– zajištění oprav a aktualizací SW našich výrobků.

kontrolor strojírenské výroby
Požadujeme: – SŠ strojní + 1 rok praxe, případně VŠ strojní,

– znalost čtení výkresové dokumentace,
– měření základními měřidly,
– znalost lehkého strojírenství,
– ochotu pracovat ve vícesměnném provozu,
– znalost MS Office, komunikativní znalost NJ vítána

Náplň práce: – namátková kontrola plechových dílů,
– kontrola vzorků od dodavatelů, včetně kontrolních

protokolů, 
– komunikace s ostatními středisky výroby,
– vystavování neshod.

modelář architektonických staveb
Požadujeme: – architektonický cit,

– znalosti s přípravou podkladů v grafických počítačových SW,
– referenční architektonické, nebo modelářské práce
– komunikativní dovednosti, kreativitu, flexibilitu.

Nabízíme: – místo výkonu práce ve vybaveném firemním atelieru
v Komořanech,

– práci na hlavní pracovní poměr, případně na částečný
úvazek, nebo práci 

– na dohodu o pracích konaných mimo pracovní poměr.

Práce je vhodná pro studenty, či absolventy architektonic-
kých škol, nebo železniční, či lodní modeláře s praxí.

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

STYL NÁBYTEK – Vyškov (bývalá Prima)
Ložnice, matrace, skříně, kuchyně na míru

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

ul. Sochorova 399/3 (budova SBD) VYŠKOV

tel.: 517 341 737, mobil: 608 773 444 e-mail: tana.vy@quick.cz

OVOCE A ZELENINA HLEDÍK

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

SUDOVÉ VÍNO od 34,–

ČESKÝ ČESNEK 199,–

Veltlínské zelené, Müller Thurgau, Rulandské bílé, Chardonnay,

Pálava, Zweigeltrebe, Svatovavřinecké,

Cabernet Sauvignon, Modrý portugal.

(odrůda Violete)


