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Inzerujte v Regionu – Info na tel.:

517 342 756

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 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
svářečským 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

Společnost TRASKO, a. s.
vypisuje výběrové řízení

na obsazení pozice:

se zaměřením na tepelná
čerpadla, alternativní zdroje,

fotovoltaické panely,
mikrokogenerační jednotky.

Požadujeme:
• SŠ, VŠ – zaměření elektro
• samostatnost, organizační

schopnosti – praxe vítána (není
podmínkou)

• komunikativnost a pracovní
nasazení

• dobrou znalost práce na PC
(Word, Excel, Outlook)

• ochotu učit se
• flexibilitu – pohyblivá pracovní

doba

Nabízíme:
• zázemí silné a stabilní firmy
• finanční ohodnocení na základě

výsledků
• možnost odborného růstu –

školení, vzdělávání
• příjemné pracovní prostředí

Nabídky vč. životopisu zasílejte na
adresu:

TRASKO, a. s., Na Nouzce 487/8,
682 01  Vyškov,

m.seidlova@trasko.cz

TECHNIK
– SAMOSTATNÝ

PROJEKTANT

BKR ČR, s. r. o. hledá kandidáta/kandidátku na pozici 
„HR specialista“ ve svém výrobním podniku ve Vyškově.

HR SPECIALISTA
HLEDÁME
Vaším úkolem bude především:
– nábor nových zaměstnanců
– úzká spolupráce s vedoucími

jednotlivých oddělení ve
věcech rozvoje a motivace
zaměstnanců

– komunikace s personálními
agenturami a úřadem práce

– řešení pracovně právních
vztahů od nástupu po
ukončení pracovního poměru 

– koordinace firemního
vzdělávání

– podílení se na vytváření
personální strategie
společnosti

– reporting pro mateřskou
společnost

OČEKÁVÁME
Od úspěšného kandidáta
očekáváme:
– SŠ/VŠ vzdělání

ekonomického nebo
humanitního směru

– praxe na obdobné pozici
min. 2 roky

– znalost pracovně právních
předpisů

– zkušenosti s náborem
zaměstnanců

– ochota a kladný vztah
k jednání s lidmi

– organizační a komunikační
schopnosti

– velmi dobrá znalost
angličtiny

– velmi dobrá znalost práce na
PC (MS Office)

NABÍZÍME
Zajímavou a různorodou práci v příjemném a dynamicky se
rozvíjejícím prostředí mezinárodní společnosti.
Profesní růst. 
Jazyková i odborná školení. 
Zajímavé finanční ohodnocení a další zaměstnanecké výhody. 

ŽÁDOSTI
V případě zájmu zasílejte prosím Váš životopis včetně anglické
verze na následující adresu: 

BKR ČR, s. r. o., Irena Valová, Tovární 2, 682 01 Vyškov, 
tel.: 517 543 534, e-mail: irena.valova@velux.com

BKR ČR, s. r. o. je výrobcem zastiňovacích, dekorativních a ovládacích
doplňků pro střešní okna VELUX. Tvoří součást Skupiny VELUX, která vyvíjí,
vyrábí a prodává střešní okna VELUX a další stavební komponenty. VELUX
nabízí mnoho druhů dekorativních a zastiňovacích doplňků, předokenních
rolet, instalačních výrobků, dálkové ovladače a solární panely. Skupina VELUX,
má své výrobní podniky v 10 zemích světa a prodejní společnosti v téměř 40
zemích. Je jednou z nejsilnějších značek v sektoru stavebních materiálů a jeho
výrobky jsou prodávány ve většině částí světa. Skupina zaměstnává přibližně
9 000 zaměstnanců. Více informací naleznete na www.velux.com.

Nabídka vyškovského zooparku

Všichni jsou dočasně umístěni ve vyškovském zooparku, 
tel.: 517 346 356, 725 726 374. 

Možno i nahlédnout na webové stránky: www.psivyskov.wbs.cz

Hledáme nové majitele:

Pes – mladý kříženec střední veli-
kosti s hrubou srstí ve věku cca 3
let. Je černo-hnědo-bílý. Pes je na
děti a lidi hodný, ovladatelný na
vodítku. Je nesnášenlivý k jiným
psům. 

Pes –mladý kříženec NO, cca 3 roky.
Pes je vitální, dobře zdolává pře-
kážky, je nesnášenlivý k jiným
psům. Na lidi a děti je hodný

Pes – krémový, dlouhosrstý, kříže-
nec střední velikosti. Je mladý, ve
věku do 3 let. Velice přátelský na
lidi a děti. Ovladatelný. 

Fena –mladá kříženka krátké černé
srsti. Ve věku do 1 roku. Je mladá,
vitální, veselá a hodná na všechny.
Bude veliká cca jako labrador. 

Pes – NO ve věku cca 5–6 let. Pes je
výborný na hlídání či do objektů.
Působí ostře, ale je ovladatelný.
Vhodný pro někoho, kdo má zku-
šenost se psy NO. 

Fena – malá kříženka jezevčíka
rezavé barvy s delší srstí. Moc hod-
ná, přátelská, veselá a ovladatelná
na vodítku. Je ve věku kolem 1 roku. 

Restaurace Pohoda vás v pátek 22. května zve na

COUNTRY VEČER.
Začátek ve 20 hodin

Rezervace na tel.: 736 473 838. Všechny vás srdečně zveme!

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

OPERÁTOR CNC – ohraňovací lis
Požadujeme: – vyučení technického zaměření 

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

MONTÁŽNÍ PRACOVNÍK
Požadujeme: – vyučení, technického směru výhodou

– pečlivost, zručnost
– práci na jednu směnu

Masážní studio ANDROMEDA
Masarykovo nám. 350/31, Vyškov

• Maximální protažení svalů
a úponů

• Užívejte si čas bez bolesti zad
• Možnost masáží i o víkendech

a pozdních večerních hodinách

Kontakt: Petr Zapletal 777 962 320
www.andromedavyskov.cz

Facebook Andromeda Vyškov

NOVINKA MASÉRSKÝCH SLUŽEB
VE VYŠKOVĚ

MASÁŽ BAMBUSOVÝMI
HOLEMI

OVOCE A ZELENINA HLEDÍK

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

SVATOVAVŘINECKÉ ROSÉ
SUDOVÉ VÍNO CENY OD 43,–

Veltlínské zelené Frankovka
Rulandské šedé Cabernet Sauvignon
Chardonnay Modrý portugal
Sauvignon Merlot

Tajemník Městského úřadu Vyškov
vyhlašuje výběrové řízení na místo:

REFERENT SAMOSPRÁVY –
PRÁVNÍK

ODBORU MAJETKOPRÁVNÍHO
Podrobné informace na adrese 
www.vyskov-mesto.cz


