
CHYTRÉ NÁKUPY „ABABA“
Pod Priorem v suterénu • Vyškov, Brněnská 2
30–50% SLEVA na stovky druhů textilního zboží a obuvi

MARKETINGOVÉHO REFERENTA
Požadujeme:
– minimálně úplné středoškolské vzdělání
– znalost anglického popř. německého jazyka na komunikační úrovni
– vynikající organizační a komunikační schopnosti
– vynikající znalost práce na PC v programech Word, Excel a Power Point
– řidičský průkaz sk. B
– vysoké pracovní nasazení a ochotu udělat i něco navíc
– znalost problematiky marketingu výhodou

Náplň práce:
– tvorba, plnění a vyhodnocování marketingové strategie 
– řízení marketingových činností
– monitoring a analýzy trhů, zákazníků, prodejců
– organizace akcí a služeb pro zákazníky

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

Můžete se stát členem výjimečného kolektivu zaměstnanců
společnosti HESTEGO a. s., týmu, který pracuje s radostí a s hrdostí.

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

hledá

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 29. 5. 2015 od 8.00 do 15.00 hodin
Vyškov, ul. Cukrovarská – část za Kauflandem,  ul. Hřbitovní – část, 

ZŠ Nádražní 5

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

Přijmeme do pracovního poměru

Stolaře
Požadujeme vyučení v oboru a praxi v zakázkové výrobě

Lakýrníka
Požadujeme vyučení v oboru nebo praxi 

Nabízíme zajímavou práci na zakázkové výrobě nábytku, 
zajímavé platové ohodnocení a dlouhodobou perspektivu.

Nástup dle dohody
Tel: 602 541 980, e-mail: sollus@sollus.cz

OVOCE A ZELENINA HLEDÍK

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

Nejlepší ceny ve Vyškově

Přísady zeleniny
Rajče, paprika, celer, salát, kedlubny, květák, brokolice, zelí,

kapusta, cuketa, dýně, patizon, okurky…

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

Nová personální
agentura ve Vyškově

nabízí své služby
zaměstnavatelům
i uchazečům o práci.

Uchazeči se mohou bezplatně registrovat
na michaela.suchankova@outlook.cz

nebo na tel. č. 724 284 338.
ANMIJA work s. r. o., Dobrovského 1, Vyškov

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ
a SEDAČEK

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

BYTOVÝ DESIGN A DÁRKOVÉ ZBOŽÍ

Každý týden nové zboží
Dukelská 8, 682 01 Vyškov

CITY CENTRUM

PIZZA ZDARMA
v restauraci Kojál 

ve dnech 
18.–22. 5. 2015

za nákup nad 500 Kč
v obchodním domě Kojál.

Tel.: 732 37 66 20

Vážení rodiče žáků 5. tříd,
ZŠ Vyškov, Tyršova 4, p. o. nabízí 

ve školním roce 2015/2016 zařazení vašeho dítěte 
do 6. ročníku do třídy

s rozšířenou výukou jazyků. 
Přijímací pohovory se uskuteční 27. 5. 2015 od 10 h.

Přihlášky k dispozici na ředitelství školy,

nebo na www.zstyrsovavy.cz.
Další informace na tel.: 517 348 782.

* stavební hloubka 88 mm* stavební hloubka 88 mm
* tři těsnění ve standardu* tři těsnění ve standardu
* stavební hloubka 88 mm
* tři těsnění ve standardu

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

Přední výrobce komponentů pro zemědělské,
stavební a manipulační stroje (kabiny, karoserie,
bezpečnostní rámy) přijme do trvalého pracov-
ního poměru vhodné kandidáty a kandidátky na
pozice: 

Nabízíme:
n motivující finanční ohodnocení
n velké množství zaměstnaneckých benefitů
n moderní pracovní prostředí
n možnost dalšího profesního vzdělávání a jazykových kurzů

Požadujeme:
SŠ/VŠ vzdělání technického směru, praxe minimálně 1 rok na
obdobné pozici výhodou, znalost CAD systémů (Creo/ProE)
výhodou, dobrou znalost práce na PC (Excel, Word, Outlook),
středně pokročilá znalost NJ nebo AJ podmínkou, dobré
organizační schopnosti, spolehlivost, flexibilita, samostatnost,
preciznost.
Náplň práce:
– tvorba technické a výkresové dokumentace
– zpracování dokumentace podle požadavků zákazníka
– komunikace se zákazníkem, výrobou a technologií
– komunikace se zahraničím, řešení problémů vznikajících při

implementaci do výroby
– optimalizace pracovních a výrobních postupů včetně nových

návrhů a úprav

TECHNIK TPV – KONSTRUKTÉR

Požadujeme:
SŠ/VŠ vzdělání technického směru a/nebo praxe min. 1 rok
na obdobné pozici výhodou, komunikativní znalost AJ nebo
NJ podmínkou, velmi dobrou znalost práce na PC (Excel,
Word, Outlook), dobré organizační a komunikační schopnosti,
spolehlivost, flexibilita, samostatnost, preciznost, ochota
cestovat, odolnost vůči stresu. 
Náplň práce:
– vedení projektů (náběh projektu, odsouhlasení konstrukce,

zahájení výroby, organizace dodávek) pro zahraničního
odběratele

– komunikace a jednání se zahraničními obchodními partnery
– péče o zákazníky v oblasti kvality, výroby a dodávek
– zajišťování technické podpory 

KOORDINÁTOR NOVÝCH PROJEKTŮ

Strukturovaný profesní životopis zasílejte v českém a anglickém
nebo německém jazyce na e-mail: dobrovolny@fritzmeier.cz.

Bližší informace o firmě na: www.fritzmeier.cz

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
svářecím oprávněním a praxí ve svařování konstrukčních prvků metodou
svařování tavící 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. 

ZAMĚSTNANEC MONTÁŽE KABIN
Zaměstnanec na této pozici provádí montáž jednotlivých komponentů či částí
kabin podle stanovených pracovních postupů a návodek.

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.  

Zájemci mohou navštívit naše personální oddělení v pracovních dnech (Po–Čt)
od 8.00 do 15.00 hod. Informace na tel.: 517 578 775, Ing. Aleš Dobrovolný,
blíže na: www.fritzmeier.cz

Přední výrobce komponentů pro zemědělské, stavební
a manipulační stroje (kabiny, karoserie, bezpečnostní rámy)

přijme do trvalého pracovního poměru 
vhodné kandidáty a kandidátky na pozice: 

Nabízíme:
»  nadprůměrné mzdové podmínky na Vyškovsku
»  jeden týden dovolené navíc
»  finanční motivaci pro dojíždějící pracovníky 
»  příspěvek zaměstnavatele na stravenky (stravování v areálu)
»  garantovanou hod. mzdu po dobu zkuš. lhůty pro klidnější zapracování
»  příplatky za odpol. směnu 12 Kč/hod., při mimořádné noční směně 18 Kč/hod.  
»  příspěvek zaměstnavatele 400 Kč/měs. na životní či penzijní pojištění
»  příspěvek na stravné a cestovné při mimořádné směně
»  čistění a údržba pracovních oděvů
»  příspěvek zaměstnavatele při narození dítěte a při svatbě zaměstnance
»  jistotu perspektivního pracovního místa
»  zastávku autobusů před firmou, parkoviště uvnitř areálu

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

Žaluzie
Sítě proti hmyzu

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

604 863 437

Provedu

OPLOCENÍ
POZEMKŮ

Tel.: 736 411 921

ČALOUNICTVÍ KRULICH
Opravím sedací soupravy,

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

Drnovice 237,
mob.: 604 560 372


